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Abstract 

The purpose of this paper is to contribute with increased knowledge concerning attractive 

play-environments in the preschool from the perspective of children.  The study is based on a 

selection of individual children’s stories about play-environments in the preschool. Qualitative 

interviews have been used as a method of collecting empirical evidence.  They have been 

recorded and transcribed to form the basis for the analysis based on Interpretative 

Phenomenological Analysis IPA. It is a method that is trying to find out the individual’s 

perception and experience of a phenomenon through a hermeneutic interpretation and a 

phenomenological perspective. 

The result of this study shows that the children preferred rooms located in the periphery and 

avoided the passage rooms. What enticed most in the attractive playgrounds were construction 

materials and materials that enabled taking on roles. The result furthermore showed that 

companion relations were part of the attractive environment.  Based on the choices it was 

made clear that the children found meaning and enticement in the fluctuating and the ability to 

influence the design of their environment. The location of the attractive rooms in turn gave 

the opportunity for undisturbed immersion of play which was perceived as meaningful by the 

children.  The interaction and relationship with close friends were in turn another part of what 

created meaning in the attractive play-environment. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om attraktiva lekmiljöer i förskolan, utifrån 

barns perspektiv. Studien utgår från ett urval enskilda barns berättelser om förskolans 

lekmiljöer. Som metod för att samla in empiri har kvalitativa intervjuer använts. De har 

bandats och transkriberats för att ligga till grund för analysen som utgått från Interpretative 

Phenomenological Analysis IPA. Det är en metod som försöker ta reda på individers 

meningsskapande och upplevelser av ett fenomen genom ett hermeneutiskt tolkande och ett 

fenomenologiskt perspektiv.  

Resultatet i den här studien visar att barnen helst valde rum i periferin och att genomgångsrum 

valdes bort. I de attraktiva lekmiljöerna lockade främst konstruktionsmaterial och material 

som möjliggjorde rolltagning. Studien visade också att kamratrelationer utgjorde en del av 

den attraktiva lekmiljön. Utifrån de valen synliggjordes att barnen fann mening och lockelse i 

det föränderliga och möjligheten att själv påverka utformandet av sin miljö. De attraktiva 

rummens placering gav i sin tur möjlighet till ostörd fördjupning av lek, vilket upplevdes 

meningsfullt av barnen. Samspelet och relationen till nära vänner var i sin tur ytterligare en 

del av meningsskapandet i den attraktiva lekmiljön.  

 

Nyckelord 
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1. Inledning 
 

Under mina yrkesverksamma år inom förskolan och mina VFU perioder, har jag lagt märke 

till att det på förskolor finns lekmiljöer som är mer eftertraktade än andra. De attraktiva 

lekmiljöerna kan skiljas sig åt mellan förskolor, om man ser på själva utformandet av miljön, 

men det som är gemensamt är att barnen gärna söker sig dit. Utifrån den iakttagelsen väcktes 

min nyfikenhet att undersöka vad det är som lockar i attraktiva lekmiljöer och vilket 

meningsskapande som äger rum där ur ett barns perspektiv. 

Om jag tänker tillbaka på förändringar som gjorts i miljöer där jag tidigare arbetat, har syftet 

varit att forma en miljö som ska främja barnens lust till lek, lärande och utveckling. Men 

många gånger har det också haft som syfte att styra in barnen till passande inomhusaktiviteter 

som lugna lekar och mindre spring. Materialet som erbjudits har utgått från barnperspektivet, 

det som vuxna utifrån sitt perspektiv tror intresserar och lockar barnet. Barnen själva däremot 

har inte haft någon större möjlighet till inflytande, utöver det intresse som visat sig i 

verksamheten utifrån redan tillgängligt material. 

Genom den här studien vill jag ta reda på hur barn upplever lekmiljön på sin förskola, vilka 

miljöer de helst vill vara i och vad det är som lockar med de miljöerna. Syftet med studien är 

att lyfta barns berättelser och vad det är som gör att just de lekmiljöerna är lockande ur deras 

perspektiv. Som pedagog kan jag notera att de ofta besöker vissa miljöer och material men jag 

vet inte varför. Den insikt som studien ger, kan bredda förståelsen för barns samspel med 

miljön och vad de finner angeläget att ha tillgång till i sin lek. 

Begreppet ”attraktiv lekmiljö” definierar jag i studien som en begränsad del av förskolans 

miljö som utgör en stark lockelse på barnet. Vilken miljö och vad den kommer innehålla för 

material kan jag inte definiera på förhand, eftersom det är barnen som sitter inne med den 

kunskapen. Studien kommer begränsa sig till den fria leken i förskolans inomhusmiljö. 

Begreppet ”fri lek” definierar jag som lek initierad av barnen utifrån egna intressen utan 

inblandning av styrande vuxna och ”barns perspektiv” är det perspektiv från vilket barn själva 

förmedlar kunskap från sin livsvärld. 

Som relevans för yrket ser jag möjlighet till ökad förståelse för barns perspektiv, när det gäller 

hur förskolans miljö utformas. Studien kan inte säga generellt att barn tycker så här, men det 

kan ge en fingervisning om hur attraktiva lekmiljöer upplevs, som i sin tur kan ökar intresset 

att ta reda på hur den egna barngruppen uppfattar sin lekmiljö och om det är möjligt att 

tillgodose barnens behov när det gäller det lockande i attraktiva lekmiljöer.  

Att låta barnen ha inflytande över miljöns utformande har stöd i läroplanens skrivning där 

man kan läsa att ”de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör 

ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten” (Skolverket, 

2016, s. 12).  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om attraktiva lekmiljöer i förskolan, utifrån 

barns perspektiv. Studien utgår från ett urval enskilda barns berättelser om lekmiljöer i 

förskolan. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

Vilka lekmiljöer är attraktiva vid fri lek? 

Vad är det som lockar i den attraktiva lekmiljön? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Utifrån studiens syfte har jag i sökandet efter material till forskningsöversikten använt mig av 

DiVA, ERIC, Libris, Google Scholar samt universitetsbibliotek och då använt mig av 

nyckelorden; attraktiva lekmiljöer, fri lek, lockande, barns perspektiv och meningsskapande.  

I sökandet efter forskningslitteratur, vilket var tidskrävande, hade jag svårt att hitta forskning 

som inriktade sig på attraktiva lekmiljöer och det som lockar. Urvalet som jag kommer ta upp 

här, har ändå på olika sätt kopplingar till området som jag vill belysa genom min studie. En 

del av forskningen har gjorts på meningsfulla platser i utemiljöer, andra på hur barn förhåller 

sig till material och hur materialet samspelar med individen. Det finns också forskning som 

tar upp hur miljön organiseras och hur olika diskurser inom förskolan påverkar barns 

möjligheter i vardagen. Jag har också tagit med forskning som lyfter tillsynes meningslösa 

aktiviteter som barn utför. 

2.1 Material som handlingserbjudanden   

Sofia Eriksson Bergström (2013) har skrivit avhandlingen; Rum, barn och pedagoger, om 

möjligheter och begräsningar i förskolans fysiska miljö. I den tar hon upp att det får betydelse 

för barnen hur rum placeras och hur ändamålsenligt materialet är. Hon kunde också se att 

material som var neutrala gav möjlighet till fler handlingsmöjligheter. Det gav också upphov 

till samspel mellan barnen då de förhandlade om föremålets innebörd vilket i sin tur ofta ledde 

till kollektiva lekar. Som ett resultat av studien ges teoretisk kunskap där man genom att 

studera miljön på förskolan, utifrån vilka handlingsmöjligheter som erbjuds, kan synliggöra 

barnets möjlighet till inflytande i miljön. 

För att försöka förstå barnets mål och intentioner i val de gör, har miljöerna i avhandlingen 

setts som handlingserbjudanden och genom att studera vilka val barnen gör och hur materialet 

används, ges en ökad förståelse. För att få syn på det har Eriksson Bergström använt sig av J. 

J Gibsons begrepp affordance, fast istället valt att kalla det handlingserbjudande. Det är ett 

begrepp som försöker fånga det som sker i mötet mellan ett objekt och den som betraktar, 

något som utlöser en handling. Studien har utgått från en förenklad form av etnografisk 

fallstudie. För att vidga blicken och upptäcka nya saker som kan vara viktiga ur ett barns 

perspektiv, valde Eriksson Bergström att medvetet rikta kameran mot barnens aktiviteter 

utifrån det som var meningsfullt för dem, istället för att riktar den mot det hon ansåg viktigt 

på grund av förutfattade meningar. Det gjordes också gruppintervjuer med personalen om 

tankar kring rummens utformande, barns möjligheter till inflytande och regleringar.  

2.2 Subjektskapande i förskolans fysiska miljö  

Elisabeth Nordin Hultman (2009) tar i sin avhandling; Pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande upp hur barn formas av olika diskurser som styr pedagogers handlande och 

hur miljöer organiseras i tid och rum. I en annan miljö med andra förutsättningar skulle barnet 

vara möjligt att förstås på ett annat sätt och det skulle också ha möjlighet att förstå sig själv på 

ett annat sätt. I mötet med miljön och det material som finns där, de diskurser som styr vad 

som förväntas och görs möjligt, blir de förutsättningar som barnet får förhålla sig till.  I 

avhandlingen vill författaren försöka förstå hur man kan vända blicken bort från barnet och 
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istället undersöka vilken påverkan miljön och rådande diskurserna har för att barnet blir på ett 

visst sätt i olika miljöer och situationer. De villkor som olika rum erbjuder, påverkar vilka 

möjligheter barnen har att hitta intressanta och meningsfulla aktiviteter utifrån egna 

intentioner i vardagen på förskolan.  

Miljöns påverkan på subjektskapandet är något som även Karin Hultman (2011)  undersöker i 

sitt arbete. Enligt Hultman har det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet, som utforskar 

barns subjektskapande i förskolan, huvudsakligen använt sig av teorier som bortser från den 

ickemänskliga betydelsen i barns subjektskapande. I avhandlingen; Barn, linjaler och andra 

aktörer, undersöks därför hur man teoretiskt kan förstå hur mänsklig och ickemänsklig 

materialitet ömsesidigt påverkar varandra och hur subjektet formas i de ickemänskliga möten 

som sker. Det är angeläget eftersom barn ständigt befinner sig i miljöer där det ickemänskliga 

är med och formar deras möjligheter och förutsättningar. Det ickemänskliga ses som aktörer 

med kraft att påverka och med möjlighet att komma med förslag. Men det är först när olika 

aktörer samverkar och skapar konnektioner till varandra som det uppstår agens, det bildas ett 

nätverk som kan vara tillfälligt eller mer varaktigt, det gemensamma är att det händer något 

emellan olika aktörer. 

I praktiken är det enligt Hultman lätt att man riktar blicken mot det som inte fungerar, därför 

tar hon i texten upp vikten av att rikta blicken mot de händelser där barnet framstår som 

självständigt, för att undersöka vilka nätverkssamarbeten som råder i sådana situationer. Det 

kan i sin tur öka förståelsen för vad det kan vara som påverkar när det motsatta inträffar.  

2.3 Värdet av det till synes meningslösa 

Karin Hultman (2011) tar i sin studie upp att vuxna ibland kan förringa aktiviteter med det 

icke-mänskliga som barnen upplever lustfyllt och meningsfullt. Genom att inte visa den 

respekt anser hon att man inte heller ger den relationen ett värde, fast den uppenbarligen har 

det. 

De till synes meningslösa aktiviteter och hur vi förhåller oss till det, var något som Pauliina 

Rautio (2013) valde att studera närmare i sin studie; Children who carry stones in their 

pockets. Genom ett posthumanistiskt och relationell/ nymaterialistiskt ramverk, försökte hon 

förstå vad som sker när barn utför tillsynes meningslösa handlingar utan syfte för betraktaren. 

I studien undersöktes frågeställningen, vad är det som sker när barn väljer att bära runt stenar i 

sina fickor? För att kunna studera det till synes meningslösa, behöver man enligt Rautio bortse 

från diskursen som styr oss mot det långsiktiga perspektivet, där aktiviteter ska ha ett syfte, ett 

lärande för framtiden. Hon menar vidare att man behöver tillskriva det tillsynes meningslösa 

ett värde och att även det ickemänskliga erbjuder lärtillfällen genom att bjuda in och styra oss 

i handling. För barn kan de aktiviteterna vara givande och skapa engagemang under en lång 

tid, de är meningsfulla i stunden för den som utför dem. När man som vuxen eller forskare, 

ser barn utföra tillsynes meningslösa aktiviteter, kan man stanna upp och studera närmare vad 

det är som sker i aktiviteten i just det ögonblicket då den lilla svarta stenen på marken 

interagerar med oss, styr oss till ett handlande och får oss att utföra något.  
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2.4 Materialets tillgänglighet 

Nordin Hultman (2009) gjorde i avhandlingen en jämförande studie mellan svenska och 

engelska förskolor genom att observera vilka möjligheter barnen har att skapa sammanhang 

och intressanta aktiviteter i den miljön som förskolan erbjuder. Som analytiskt verktyg i 

arbetet med avhandlingen använde hon sig av de engelska förskolornas sätt att organisera 

förskolans miljö i förhållande till svenska förskolor. De största skillnaderna hon kunde se var 

hur material placerades, mängden material som barnen hade tillgång till och hur materialet 

arrangerades för barnen. I svenska förskolor placerades neutralt material lågt och centralt. Det 

är material som visserligen inbjuder barnet till lek, men det är inte signalstarkt och pockande 

på uppmärksamheten. Material som var mer lockande och ”stökigare” placerades i periferin 

och ofta högt upp eller i skåp. Det samma gällde de mer lockande rummen som kuddrum, 

målarrum, våtrum och snickarrum vilka också var placerade i periferin. De rummen hade 

barnen inte samma tillgång till och ibland gällde turordningslistor för att få tillträde. I den 

engelska förskolan var allt material samlat i ett stort rum och det lockande materialet var till 

skillnad från den svenska förskolan, centralt placerat. Det fanns vatten- och sandbord, 

materiel som lockade till utforskande och byggmaterial av varierad storlek och form. Genom 

att utforma miljön med en större variation och utifrån det barnen intresserar sig för, ges de en 

ökad möjlighet att finna meningsfulla aktiviteter där de kommer till sin fulla rätt, vilket i sin 

tur ger dem möjlighet till ett positivt subjektskapande.  

2.5 Statusmarkörer  

Annika Löfdahl (2002) kunde i sin studie; Förskolebarns lek - en arena för kulturellt och 

socialt meningsskapande, utifrån ett sociokulturellt perspektiv genom videoobservationer och 

gruppsamtal med barn, ta del av deras meningsskapande vid leksituationer. Hon kunde utifrån 

det insamlade materialet se att attribut hade olika status och det var snarare statusen barnen 

var ute efter. Föremål förknippade med kungligheter och storleken på vapen blev därför 

betydelsefulla. Hon kunde även se hur statusen på föremål och miljöer varierade beroende på 

den lek som pågick. I leken kunde hon också se hur barn förhandlade om de attraktivaste 

föremålen i en strävan att nå den högsta statusen. Men för att nå den behövde man också ha 

rätt ålder, eftersom äldre barn nästan alltid hade en högre status än de yngre. I studien blev det 

också tydligt att positionering och maktrelationer är ett tydligt inslag i barns lek. Hon kunde 

också i studien se att barnen i förhållandevis liten grad använd sig av rekvisita för att gestalta 

roller, de löste det istället genom kroppsspråket och verbalt uttryck.  

2.6 Meningsfulla platser 

Eva Änggård (2012) har skrivit en artikel som handlar om att skapa platser i naturmiljö, 

utifrån en etnografisk studie av utevistelsen i en förskola med utomhusprofil. Fokus i den låg 

på den meningsskapande relation som skapas mellan en plats och de individer som vistas där. 

Hon kunde i studien se att människor genom att använda en plats och forma den utifrån egna 

behov, gav den mening och att platser skapas utifrån ett sammanhang. Det kan vara individer, 

en viss aktivitet eller föremål som ingår och som är meningsfulla för de som tar platsen i 

besittning. I studien kunde hon se att olika platsers karaktär, påverkade hur barnen tog platsen 

i bruk. Vissa miljöer lockade till farliga lekar och andra till att skapa rumsmiljöer.  
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2.7 Sammanfattning 

Då jag i studien vill ta reda på vilka lekmiljöer som är attraktivast och vad det är som lockar i 

de miljöerna, känns det som forsknings- och litteraturgenomgången gett ett bra underlag för 

att möta upp och tillföra intressanta vinklingar i förhållande till resultatet senare i 

diskussionsdelen.  

I forskningsöversikten finns ingen studie som fokuserar på attraktiva lekmiljöer och vad som 

utgör lockesen. Men de tar upp områden som på olika sätt kan vara en del av en attraktiv 

lekmiljö. Det de uppmärksammat möjliggör också för mig att rikta blicken i den egna 

undersökningen för att se hur det förhåller sig där. Utifrån texterna om miljöns utformning 

och vilka handlingsmöjligheter som erbjuds kan jag, utöver det som barnen berättar i studien, 

även rikta blicken mot det materiella, ickemänskliga och se om det har någon inverkan i valet 

av attraktiva lekmiljöer och vilka handlingsmöjligheter som barnen erbjuds där.  

I översikten har det också tagits upp att barns subjektskapande påverkas av hur pedagoger 

väljer att organisera miljön i tid och rum, vilket också kan relateras till studien, då attraktiva 

lekmiljöer troligtvis är miljöer där barnen kommer till sin rätt i ett positivt subjektskapande 

och där de finner aktiviteter meningsfulla.  

I forskningsöversikten berörs också att vuxenvärlden ibland, utifrån sitt perspektiv, inte 

tillskriver det till synes meningslösa som barn ibland håller på med något värde, fast det för 

barnet har det och upplevs meningsfullt. I arbetet med att undersöka attraktiva lekmiljöer och 

vad det är som lockar ger det en ytterligare dimension i hur man kan förstå och tillskriva det 

barnen upplever meningsfullt ett större värde. 

Min studie kommer utgå från barns perspektiv, där barnen själva får beskriva sina tankar och 

upplevelser av attraktiva lekmiljöer, vilket blir intressant att jämföra med resultat i 

forskningsöversiktens undersökningar, där vuxna främst gjort studier ur ett barnperspektiv 

genom observationer av barn och teoretiska analyser.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Den här studien utgår från ett fenomenologiskt perspektiv men också den hermeneutiska 

meningstolkingen. Fokus är att tolka barnens erfarenheter och upplevelser av attraktiva 

lekmiljöer på förskolan och utifrån det skapa en förståelse för det lockande och 

meningsskapande som uppstår i den miljön.  

3.1 Fenomenologi  

I den fenomenologiska ansatsen har man livsvärlden som grund. Begreppet livsvärld 

förknippas enligt Bengtsson (2005) främst med den moderna fenomenologins grundare 

Edmund Husserl och har under 1900 talet utvecklats vidare av olika teoretiker. I livsvärlden är 

enligt Szklarski (2016) vårt medvetande i alla situationer riktade mot något. I samspel med 

omvärlden och i det mötet skapas en upplevd bild av verkligheten så som vi erfar den.  

 

Den fenomenologiska teorin möter enligt Bjurwill (1995) materialet förutsättningslöst och 

direkt. Den söker efter olika sätt att förstå och uppleva den värld vi bebor och den söker svar 

genom ett reflekterande och omprövande förhållningssätt till de ställningstaganden som görs.  

Fenomenologin vill också enligt Bengtsson (1998) förstå individer utifrån deras relationer till 

världen. Genom att begränsa sig till en viss miljö och ett visst fenomen i forskningen, så som 

det visar sig och förstås av individen, kan man nå djupare kunskap. Han beskriver vidare hur 

man som fenomenologisk forskare söker efter förståelsen och den betydelse ett fenomen har 

för individen, inte fenomenet i sig. För att komma fram till det behöver man tolka individens 

meningsskapande i upplevelsen av ett fenomen och sätta det i relation till den aktuella 

kontexten.  

 

När man använder fenomenologin som metod i forskningen, är det enligt Szklarski (2016) 

själva kärnan i ett fenomen eller företeelser man vill komma åt. Man är inte heller ute efter att 

testa teorier, varken genom härledning eller genom att låta förståelsen växa fram växelvis 

mellan teori och empiri, utan man utgår förutsättningslöst ifrån empirin. Med den metoden 

kan istället strikt fenomenologisk forskning vara teorigenererande.  

3.2 Hermeneutik  

Thurén (2007) beskriver hermeneutiken som en tolkningslära som vill komma åt förståelsen, 

utöver det man kan begripa och analysera logiskt utifrån våra fem sinnen, det som ligger 

bortom det man kan uppfatta vid första anblicken. Genom förmågan till empati och att leva 

sig in i andra människors situation utifrån egna erfarenheter, kan man få en förståelse för hur 

människor upplever och känner inför olika situationer.  

Hermeneutisk tolkning används när man utgår från livsvärlden för att undersöka och försöka 

förstå den mening och betydelse människor ger ett visst fenomen. Som hermeneutisk forskare 

måste man vara medveten om att resultatet av tolkningen alltid påverkas av kontexten, det 

sammanhang och de omständigheter som råder i den aktuella situationen och de värderingar 

och den förståelse som man själv bär med sig. En konsekvens av det blir att en tolkning aldrig 

kan anses helt rätt. Men för att nå så lång som möjligt i tolkningen finns det enligt Thurén 
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(2007) två saker man behöver vara observant på. Man behöver ha förståelse för den kontext 

man tolkar ifrån och man behöver vara medveten om att det finns en risk att man projicerar 

egna egenskaper på det man tolkar.  

3.3  Fenomenologi och hermeneutik  

Enligt Bjurwill (1995) finns inom fenomenologin olika syn på hur man ska genomföra ett 

fenomenologiskt arbete. De som vill följa en metod som är strikt fenomenologisk arbetar efter 

en metod som, genom bland annat eidetisk reduktion, försöker få fram fenomenets allra in-

nersta väsen genom att hitta fram till det som fenomenet inte kan vara utan för att utgöra just 

det fenomenet.  Som forskare sätter man under den processen en parentes kring den egna för-

förståelsen och kring fenomenet så man kan möta det objektivt. Den strikta fenomneologiska 

metoden som eftersträvar fenomens innersta väsen, kärnan så som det visar sig, anses därför 

inte förenlig med en hermeneutisk metod, eftersom det centrala i den är en subjektiv tolkning 

där man försöker förklara meningen utöver det som visar sig.  

Men andra anser enligt Bjurwill (1995)  att det är ett fenomneologiskt tillvägagångssätt när 

man utgår från livsvärlden och synliggör hur ett fenomen visar sig och skapar mening i ett 

sammanhang, fast man inte går på djupet för att finna fenomenets allra innersta väsen. De 

anser också att den fenomneologiska metoden kan kompletteras med den hermeneutiska me-

ningstolkningen som vill få fram förståelsen och den betydelse som tillskrivs fenomenet utö-

ver det som visar sig. 

IPA Interpretative Phenomenological Analysis, är en kvalitativ metodansats där 

fenomenologin och hermeneutiken sammanförts till en tolkningsfenomenologisk analysmetod 

med ideografisk inriktning. Back och Berterö (2016) beskriver att man med den metoden, 

genom tolkning, försöker förstå den mening individen tillskriver ett visst fenomen. IPA har 

utvecklats från hermeneutiken där tolkning är det bärande begreppet men också 

fenomenologin då man söker efter essensen av ett visst fenomen och hur individen utifrån sin 

livsvärld upplever det. Där av kommer mitt teoretiska perspektiv utgå från en metod som vilar 

i både fenomenologin och hermeneutiken. 

I min studie vill jag genom att ta del av barnens livsvärld ta reda på hur de enskilt upplever ett 

visst fenomen, det lockande i attraktiva lekmiljöer och vilken mening det tillskrivs. Med hjälp 

av IPA metoden riktas intresset mot vad individerna i en grupp med femåriga barn berättar om 

attraktiva lekmiljöer och vad det är som lockar i de miljöerna, för att kunna beskriva och tolka 

det sammanhang som ger fenomenet dess mening.   

3.4 Centrala begrepp 

Livsvärld är ett centralt begrepp inom fenomenologin. Livsvärlden förklarar Bengtsson 

(1998) som den föränderliga värld vi alla ständig är en del av och som vi hela tiden formar 

och omformar. Livsvärlden utgår alltid från var och en utifrån det perspektiv och den tid som 

råder här och nu, men den är även historisk och framtidsinriktad. 

Fenomen, betyder ”det som visar sig” Bengtsson (2005) beskriver att man inom 

fenomenologin anser att fenomen alltid visar sig för någon, att subjektet alltid står i relation 

till ett objekt i en ömsesidig relation. 
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Tolka, betyder enligt Ödman (2007) att man försöker skapa en förståelse för vad den andre 

förmedlar genom att registrera hur och på vilket sätt personen berättar om till exempel ett 

fenomen. Man tar också hänsyn till vad som förmedlas genom röstläge, mimik och 

kroppsspråk. Vid tolkning är det även viktigt att man är insatt i det aktuella ämnet, för att få 

fram ett tillförlitligt resultat. 

Mening, vad som inger mening för en individ är enligt Ödman (2007) upplevelsen av det som 

sker i mötet med omvärlden och det värde som det ger. Det som tillskrivs mening är 

föränderligt och innebörden skiljer sig mellan individer.  
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4. Metodologisk ansats och val av metod 
 

Vid inledningen av arbetet med studien, som tog sin början i temaområdet lek, väcktes 

intresset att ta reda på vad det är som lockar i attraktiva lekmiljöer. Med utgångspunkt i det 

undersöktes olika teoretiska perspektiv och metoder för att få fram vad som skulle passa bäst 

för att uppnå syftet. Då frågeställningen sökte svaret på vad det är som lockar i attraktiva 

lekmiljöer, kändes det mest naturligt att i studien utgå från barns perspektiv och den kunskap 

de har inom området. För att nå fram till själva lockelsen i attraktiva lekmiljöer bedömdes en 

kvalitativ metodansats och ett fenomneologiskt perspektiv fungera väl. 

4.1 Metodval 

Som metod för att få fram hur barn beskriver sina tankar om förskolans lekmiljö och vad de 

upplever som meningsfullt, valdes intervjuer. Enligt Løkken (1995) är barnintervjuer den 

bästa metoden om man vill få kunskap om hur barnet uppfattar en viss situation utifrån sitt 

perspektiv. Även Mayall (2008) föreslår intervjuer som metod för att ta del av barns kunskap 

och för att bättre förstå dem. I mötet med barnen var jag också tydlig med att de hade kunskap 

som jag inte hade och att jag behövde deras hjälp för att lära mig mer om lek. Att göra det är 

att erkänna barnens kunskap, vilket Mayall lyfter fram i sin studie.  

Alternativet att observera barnens lek för att få ut ett mönster av vilka de mest attraktiva 

lekmiljöerna är, hade blivit tidskrävande eftersom det är något som visar sig över tid genom 

återkommande aktiviteter. Observationer ger inte heller möjlighet att förstå vad det är som 

barnet finner lockande med just det materialet eller miljön, utan jag kan bara notera att det 

tycks vara så utifrån mitt perspektiv som vuxen.  

I undersökningen valde jag att använda mig av en kvalitativ intervjumetod. Trost (2010) 

beskriver att kvalitativa intervjuer kan lära oss mer om den sociala verkligheten, då man 

genom intervjun försöker ta reda på den intervjuades erfarenheter och tankar inom ett visst 

område. Kvalitativa intervjuer har ofta låg grad av standardisering, vilket betyder att 

intervjuaren inte är bunden till en bestämd mall, istället kan frågorna komma in i samtalet när 

det passar. Intervjun är också strukturerad, det innebär i det här fallet att den enbart berör ett 

område och frågorna som ställs är öppna utan förutbestämda svarsalternativ. Som ett 

förtydligande vill jag dock uppmärksamma på att det råder en viss förvirring vid användandet 

av strukturerad då författare ger begreppet olika innebörd. Enligt Bryman (2011) ska till 

exempel strukturerade intervjuer genomföras på ett likartat sätt genom att man strikt följer ett 

frågeformulär med slutna frågor där alla intervjuer görs så likvärdiga som möjligt till skillnad 

från Trosts sätt att definiera begreppet.   

Som ett stöd under intervjuerna använde jag mig av en intervjuguide. (bilaga 2). Enligt Trost 

(2010) ska man i guiden kort lista de delområden man behöver ta upp för att få svar på 

frågeställningen. Guiden är personlig och ska göras utifrån det stöd man behöver, men den bör 

inte vara alltför detaljerad. Den frågeguide som jag framställde fokuserade på frågor som 

synliggjorde barns berättelser om förskolans olika rum och vad som sker och lockar i de olika 

lekmiljöerna. 
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När man intervjuar barn kan det enligt Trost (2010) underlätta om man använder sig av 

konkret material, då det kan vara ett stöd för minnet. Det är något som även Doverborg, 

Pramling Samuelsson (2012) tar upp, då de lyfter konkret material och foton som stöd för 

barnet. Jag har själv tidigare använt mig av fotografier vid intervjuer och min erfarenhet från 

det tillfället är att det fungerade bra. Jag valde därför att använda mig av fotografier 

föreställande de olika miljöerna på förskolan som underlag vid intervjuerna.  

När man forskar med barn, och exempelvis samtalar i intervjuform, måste man också enligt 

Mayall (2008) problematisera kring den maktrelation som förekommer och hur man ska 

förhålla sig till det. I min studie försöker jag möta det genom att visa barnen ett genuint 

intresse för vad de har att berätta och genom att visa att jag värdesätter den kunskap de kan 

delge. 

4.2 Urval 

Inför undersökningen kontaktade jag aktuella förskolechefer och fick muntligt godkännande 

att tillfråga berörda förskolor om de ville delta i undersökningen. Efter det kontaktades tre 

förskolor i en mindre stad i Mellansverige. Två av förskolorna är enavdelningar med 24 barn i 

åldern 1-5 år och den tredje en 3-5 års avdelning med 21 barn på en förskola med tre 

avdelningar.  

Valet av förskolor gjordes utifrån barnens ålder, då jag ville intervjua äldre barn. Jag valde 

också förskolor med barngrupper som jag i olika grad haft en tidigare relation till. Løkken 

(1995) anser att man vid barnintervjuer bör bygga upp en god relation innan intervjun och att 

det är en fördel om man redan har en relation, eftersom ett tryggt barn lättare öppnar upp sig 

vid intervjutillfället. Vikten av en tidigare relation är något som även Franzén (2014) och 

Mayall (2008) nämner, då det kan vara till fördel eftersom man som forskare inte behöver 

ägna tid åt att stifta bekantskap med de som ska ingå i studien. Men Franzén nämner också att 

det kan vara en nackdel, då det finns en risk att tidigare erfarenheter och uppfattningar om 

barnen kan påverka hur man sen väljer att tolka materialet. Utifrån det ansåg jag ändå att 

förutsättningarna att få tillgång till ett utförligare datamaterial gynnades om jag valde att 

intervjua barn som jag redan hade etablerat en kontakt med, men att jag skulle vara observant 

på mina tidigare erfarenheter av barnen så att det i sin tur inte påverkade mitt sätt att tolka 

materialet. 

Efter att ha fått berörda förskolors samtycke till undersökningen, gjordes i samråd med 

pedagogerna ett urval där femåringarna valdes ut att tillfrågas om de ville delta i en intervju. 

Vid urvalet valde vi att inte tillfråga ett nyanlänt barn som bara lärt sig några få ord på 

svenska, då pedagogen bedömde att det skulle vara svårt att få till en dialog. Det var ett val 

som gjordes, men med mer resurser och tolkhjälp hade det varit möjligt att ta del även av det 

barnets tankar om vad det är som lockar i attraktiva lekmiljöer. 

Vid urvalet av antalet barn som skulle tillfrågas för intervju, utgick jag från förhoppningen att 

hälften av de tillfrågade skulle ge sitt samtycke, det skulle innebära sex intervjuer från tre 

förskolor om jag tillfrågade tolv barn, vilket jag i samråd med min handledare bedömde kunde 

räcka som underlag för den här studien.  
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4.3 Genomförande  

Efter urvalet sökte jag upp berörda barn och berättade att jag ville lära mig mer om lek genom 

att intervjua barn om deras lekerfarenheter. Jag frågade om de ville delta i studien och 

samtliga samtyckte. Jag berättade också att jag behövde samtycke från deras föräldrar och 

därför skulle de få med en blankett (bilaga 1) hem för underskrift. När alla blanketter delats ut 

visade det sig att jag missat en femåring vid första summeringen, så sammanlagt tillfrågades 

tretton barn. Av dem gav vårdnadshavare till tolv barn sitt samtycke, sex pojkar och sex 

flickor fördelat på tre förskolor. Konsekvensen av det goda utfallet blev en grupp bestående av 

tolv barn istället för sex och eftersom jag sagt att jag ville ta del av allas berättelser om lek, 

bestämde jag mig för att låta alla barn delta. 

Under intervjuer ska man enligt Trost (2010) vara neutral och inte påverka med eget tyckande. 

Det är den intervjuades tankar och erfarenheter som ska vara i fokus och de får man fram 

genom att ställa enkla frågor som kan ge uttömmande svar. Som intervjuare är det också 

viktigt att behålla fokus på syftet och det teoretiska perspektivet, så intervjun fokuserar på det 

som är relevant. Johansson Svedner (2010) betonar vikten av att i intervjusituationer verkligen 

lyssna och ge tid. Det är också viktigt att vara i nuet, så man i tanken inte börjar formulera 

nästa fråga. Intervjuaren bör också undvika varför-frågor och istället söka svaret genom vad- 

och hur- frågor. Med de råden i minnet och genom utarbetande av en intervjuguide förberedde 

jag mig för intervjuerna. 

Jag valde också att göra några provintervjuer på barn i min närhet, för att se hur frågorna togs 

emot och hur jag kunde följa upp dem. Frågorna fungerade väl, men jag behöver tänka på att 

ge tid så det som kräver lite eftertanke också kommer fram. Provintervjuerna gav mig också 

möjlighet att testa inspelningsmaterialet för att höra om ljudet blev bra. Jag prövade även att 

transkribera en del av testmaterialet för att komma underfund med hur jag skulle gå till väga 

med transkriberingen av de kommande barnintervjuerna. 

Jag genomförde intervjuerna under tre dagar. Enligt Holmsen (2005) är det bra om barnet 

känner sig utvilat och att samtalet inte sammanfaller med en annan aktivitet som barnet vill 

delta i. När det gäller själva samtalsrummet bör det vara ostört och ge möjlighet till utrymme 

för barnet och att vägen till dörren är fri. Jag försökte i den mån jag kunde påverka 

omständigheterna förhålla mig till det.  

Vid det första tillfället intervjuade jag sammanlagt fem barn på Lundens förskola och 

intervjuerna genomfördes i ett rum längst in på avdelningen efter lunch, medan de andra 

barnen läste saga i andra änden av förskolan. Barnen var förväntansfulla och tog uppgiften på 

allvar, då de visste att jag behövde deras berättelser för att bättre förstå hur barn upplever lek 

och att barn är de som vet bäst.  Holmsen (2005) nämnde vidare att man som intervjuare bör 

tänka på att placera sig på samma nivå som barnet och att det vid användande av bilder är bra 

om man kan sitta snett emot varandra så man får möjlighet till ögonkontakt och gemensamt 

fokus på bilden. Man behöver också se till att man har gott om tid för intervjun, så man inte 

stressar igenom frågorna. Dessa råd försökte jag också följa under intervjuerna. 

Vid intervjutillfället började jag med att informera barnen om samtycke, rätten att dra sig ur, 

hur materialet kommer att bearbetas och att samtalet kommer att bandas. Enligt Holmsen 
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(2005) är ljudinspelning av intervjuer att föredra, då det gör att man får med allt som sägs och 

man kan fokusera mera på själva intervjun.  

Jag inledde intervjuerna med stöd av intervjuguiden och vi gick igenom varje rum utifrån 

bilderna och pratade om vad rummen användes till och vad de brukade göra och leka i de 

olika rummen. Det gjordes för att skapa en bild av vad som sker i förskolans vardag utifrån 

barnets perspektiv. För att få in underlag för själva syftet och frågeställningen inriktade sig 

frågorna kring förskolans lekmiljöer, vilka lekmiljöer som är attraktivast och vad det är som 

lockar i de miljöerna. Intervjuerna avslutades med att barnen fick visa mig det attraktivaste 

rummet och sen togs ett foto på deras favorit föremål. 

På Ängens förskola genomfördes intervjuerna på liknande sätt i ett angränsande samtalsrum 

där vi kunde vara helt ostörda. Barnen som inte tidigare hade varit i rummet var lite undrande, 

så jag inledde med att berättade vad det hade för funktion. Två av barnen nöjde sig med det 

men det tredje behövde bekanta sig mer med rummet, genom att undersöka föremålen, innan 

vi kunde genomföra intervjun. 

På Dungens förskola genomfördes de fyra avslutande intervjuerna i målarrummet, som var det 

enda lediga rummet vid tillfället. Dessvärre var det inte ostört, då nyfikna barn tittade in och 

lekljud från andra delar av förskolan trängde in. Jag stötte på ytterligare problem, då en del av 

barnen var helt uppslukade av ett nytt byggmaterial. Energiskt och fokuserat satte de ihop 

olika delar och var inte alls motiverade att ta paus för en intervju. I samtal med barnen kom vi 

överens om att jag kunde vänta tills de byggt färdigt fordonen och att de kunde leka vidare 

efter intervjun. ”Det var kanske lite dumt att ta fram det nya materialet i dag, nu kommer de 

säkert bara berätta om det här i intervjuerna” sa en pedagog. Jag delade hennes farhågor, men 

det visade sig att barnen, trots de förutsättningarna, lyckades fokusera på intervjun och berätta 

engagerat om de olika lekmiljöerna på förskola. 

 

Enligt Trost (2010) är det bra om man så snart som möjligt efter intervjun skriver ner 

reflektioner och om något skett som kan ha betydelse. Det var något som jag valde att göra 

och då med fokus på hur deras kroppsspråk kommit till uttryck, eftersom jag i min analys 

utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, ska tolka barnens meningsskapande och bilda mig en 

förståelse utifrån deras upplevelse av attraktiva lekmiljöer på förskolan.  

 

Samtliga intervjuer transkriberades genom att jag ordagrant återgav det som sagts, pauser 

markerades med tre punkter, längre pauser fick sex punkter och övriga yttringar som skratt 

beskrevs inom en klammer. Intervjuerna tog mellan 10-17 minuter. Utöver den tiden ägnades 

även tid till information om samtycke och rätten att dra sig ur, vilket jag inte spelade in. I 

transkriberad form motsvarade intervjuerna ca fyra sidor per barn. 

4.4 Analysmetod 

Inför valet av metod funderade jag inledningsvis på att använda mig av Giorgis analysmetod, 

då den enligt Szklarski (2010) lämpar sig väl för mindre fenomenologiska studier. Genom den 

metoden försöker man genom sex bearbetningssteg komma fram till själva essensen av det 

studerade fenomenet. Men jag blev tveksam om det var möjligt att hitta en gemensam 

nämnare för attraktiva lekmiljöer och valde i stället att i studiens analysdel fokusera på 

meningsskapandet. Som analytiskt verktyg använder jag mig då istället av IPA (Interpretative 
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Phenomenological Analysis). Back och Berterö (2016) beskriver den som en 

tolkningsfenomenologisk analys och med den metoden försöker man ta reda på enskilda 

individers meningsskapande och upplevelser av ett visst fenomen. I mitt fall handlar det då 

om att förstå och tolka den individuella mening de tillskriver attraktiva lekmiljön på 

förskolan. IPA metoden har dels grund i hermeneutiken, där tolkning är det bärande 

begreppet, men också i fenomenologin, då man söker efter kärnan i ett fenomen eller i en 

upplevelse med utgångspunkt i livsvärlden.  

Vid analys med IPA följde jag tillvägagångssättet som Back och Berterö (2016) beskriver. Jag 

inledde med att läsa igenom alla transkriptioner samtidigt som jag antecknade intressanta 

iakttagelser och tankar som kom upp. I den här fasen var min blick i viss mån påverkad av 

innehållet i forskningsöversikten, då den tittade efter vilka handlingsmöjligheter barnen 

tycktes finna i olika miljöer och vad de ansåg meningsfullt, men blicken sökte också efter vad 

barnen uttryckt i förhållande till forskningsfrågorna. I nästa steg gjorde jag en ny 

genomläsning då jag färgkodade textens innehåll utifrån olika teman och det som utmärkte sig 

i texten utifrån själva syftet med undersökningen. De olika teman som framkom sorterades 

och grupperade sedan efter innehåll i kluster utifrån gemensamma nämnare. Det var bland 

annat olika leksaker, vänskapsrelationer och rum. Klustren bestående av olika teman gavs sen 

ett övergripande tema utifrån en tolkning av innehållet. Ett kluster bestod till exempel av 

textinnehåll som belyste olika relationer, ett annat kluster konstruktionsmaterial.  

Utifrån forskningsfrågan, att belysa vilka lekmiljöer som är attraktiva och vad det är som 

lockar i de miljöerna valdes sen de överordnade teman ut som hade relevans för studien. Det 

blev; Föränderligt material, Material för att gå i roll, och Relationer. I det sista steget i en 

IPA analys ordnas materialet i en tabell med de teman som i mitt fall har med det lockande i 

attraktiva lekmiljöer att göra. I den slutliga resultatredovisningen ordnas varje tema utifrån 

rubriker som i sin tur illustreras med citat. Antalet citat varierar, men de är alla valda utifrån 

syftet att visa på olika vinklingar som styrker tolkningen.  

Genom IPA analysen riktades min blick under processen mot det barnen gav uttryck för och 

upplevde meningsfullt, genom att tolka hur de uttryckte sig verbalt men också genom kroppen 

blicken och det tonfall som användes. De olika citaten som sen valdes ut analyserades vidare 

för att få en djupare förståelse för det meningsskapande som barnen tillskrev det lockande i 

den attraktiva lekmiljön, men som inte visat sig vid första anblicken. Ett exempel är 

kassaapparaten som utsågs till ett favoritföremål. I analysen kunde jag se att den möjliggjorde 

för barnet att gå i roll som chaufför med möjlighet att köra alla möjliga fordon. Jag kunde 

också genom kroppspråk, mimik och tonläge se att vilket värde han tillskrev leken och att den 

var meningsfull.  

4.5 Tillförlitlighet  

För att uppnå tillförlitlighet vid kvalitativ forskning, då resultatet till viss del påverkas av 

forskarens tidigare erfarenheter och uppfattningar, krävs enligt Denscombe (2000) att man 

tydligt redogör för målet med forskningen, dess syfte och teorier. Man gör också en tydlig 

redogörelse för hur man gått till väga i samtliga steg och hur man gjort sina ställningstagande 

vid urvalssituationer, så den som tar del av studien kan bilda sig en uppfattning om 

tillvägagångssättet och om det är möjligt för en annan forskare att nå samma resultat. Det är 

ett tillvägagångssätt som även Thurén (2007) tar upp och då särskilt när det gäller 
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hermeneutiska tolkningar, som den aktuella studien delvis bygger på, då det är svårt att uppnå 

intersubjektiv testbarhet, eftersom tolkningen påverkas av vår förförståelse och egna 

värderingar. 

Vid kvalitativ forskning råder det delade meningar om man kan använda sig av begreppen 

validitet och reliabilitet då de begreppen främst förknippas med kvantitativ forskning som 

lättare låter sig mätas och upprepas. Trost (2010) anser att det är svårt att använda sig av 

begreppen, men att det är viktigt att man försöker visa på studiens trovärdighet. Kvale 

Brinkman (2014) ser också vissa svårigheter med begreppen, men väljer istället för att bortse 

från dem att vidga själva innebörden.  

Validitet är enligt Kvale Brinkman ett begrepp som mäter trovärdighet. Den anses hög om 

man kan påvisa att man verkligen undersöker det man haft för avsikt att undersöka. Validering 

är något som ska ske genom alla moment i arbetet. Då säkerställer man genom att ifrågasätta 

och kontrollera att olika moment, som metod, analys och resultat är trovärdiga och 

försvarbara. De nämner vidare att det krävs erfarenhet och stor kunnighet för att genomföra 

ett arbete med hög validitet. Enligt Roos (2014) gäller det också att alltid ha syftet i fokus och 

försäkra sig om att man i alla moment söker efter svaret på det, för att ha validitet i arbetet.  

I min studie har jag valt kvalitativ intervjumetod och valt att intervjua barn. Det insamlade 

materialet har analyserats utifrån IPA metoden vilket jag upplevt fungerat väl för att få svar på 

studiens forskningsfrågor och för att uppnå syftet att bidra med ökad kunskap om attraktiva 

lekmiljöer ur barns perspektiv. Då jag i studien visat på hur jag gått tillväga i samtliga steg, 

redogjort för målet med studien, dess syfte, teorier och motiverat mina ställningstaganden vid 

urvalsituationer samt haft studiens syfte i fokus under hela arbetet, och presenterat ett resultat 

anser jag att studiens trovärdighet är hög. 

Reliabilitet ett begrepp som mäter tillförlitlighet, handlar enligt Kvale Brinkman (2014) om 

hur vi mäter resultatet och om det är möjligt att återupprepa vid en annan tidpunkt. Vid 

intervjuer kan man ställa sig frågan om svaren från informanten är tillförlitliga eller om de 

kan tänkas variera beroende på fråga och situation. Intervjuaren kan också, medvetet eller 

omedvetet, påverka den intervjuades svar genom vilket sätt man ställer frågan då ledande 

frågor kan styra den intervjuades svar. När det gäller intervjuerna i studien, kunde jag vid 

transkriberingen se att jag i några fall använde mig av ledande frågor, vilket kan ha påverkat 

den intervjuades svar. Men jag bedömer i det stora hela att det var barnens egna berättelser 

som trädde fram. 

Vid forskning behöver man också ta ställning till om resultatet är generaliserbart. Kvale 

Brinkman (2014) nämner, när det gäller intervjustudier, att man inte kan säga att resultatet är 

generaliserbart för en större grupp, men resultatet kan få betydelse för en mindre grupp eller 

en särskild situation. När det gäller min studie, som utgår från tolv barns olika livsvärldar på 

tre förskolor och hur de ser på attraktiva lekmiljöer, kan man inte säga att det stämmer 

överens med hur det är på andra förskolor. Men det kan ge en fingervisning om hur det skulle 

kunna förhålla sig på förskolor och öppna upp för att pedagoger tar reda på vad det är som 

lockar i attraktiva lekmiljöer utifrån den egna barngruppen, för att om möjligt öka förståelsen 

och kunna möta barnens behov. 
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4.6 Etiska överväganden 

När man genomför ett examensarbete i förskolans verksamhet, måste man enligt Löfdahl 

(2014) ha kännedom om god forskningssed, så inga deltagare blir utsatta och kränkta under 

forskningsprocessen. Man behöver också ha god kännedom om Vetenskapsrådets (2011) 

forskningsetiska principer som informerat samtycke. Det innebär att man tagit hänsyn till 

informationskravet och samtyckeskravet vilket i sin tur betyder att alla som ges möjlighet att 

delta i undersökningen, ska få kännedom om vad den handlar om, i vilket syftet och hur 

insamlandet av data kommer att ske, samt hur resultatet av undersökningen kommer att 

presenteras.  

Deltagarna ska också delges kontaktuppgifter till den som utför undersökningen om frågor 

uppstår eller om man vill avbryta medverkan. För att det informerade samtycket ska gälla 

behöver det vara skriftigt med underskrift från berörda deltagare. Då det i den aktuella studien 

är aktuellt att intervjua barn berörs även vårdnadshavarna av informationskravet och då gäller 

det att få samtycke från barnets samtliga vårdnadshavare. Alla som erbjuds att delta i 

undersökningen har rätt att samtycka eller avstå från att medverka. Deltagarna ska också 

informeras om möjligheten att avbryta deltagandet, oavsett var i processen de befinner sig, 

även om de inledningsvis samtyckt. 

Genom konfidentialitet principen säkerställs att deltagarna får kännedom om hur man tänker 

gå tillväga för att deras identitet inte ska röjas. I den aktuella studien avidentifierades personer 

och förskolor. Jag undvek också att nämna speciella inriktningar, eller annat tydligt 

kännetecken för att minska risken för igenkänning. Deltagarna informerades också om 

nyttjandekravet, vilket säkerställer att det insamlade materialet bara kommer att användas i 

den aktuella undersökningen och inte i något annat sammanhang och att all data efter 

färdigställandet av examensarbetet kommer att förstöras. Löfdahl(2014) nämner också att när 

det gäller barn har man allt mer insett att barn är subjekt och inte objekt i undersökningar och 

man bör därför informera även de deltagande barnen om undersökningens innehåll och rätten 

att dra sig ur vilket jag gjorde. 

Möjligheten att avbryta deltagandet är något som tas upp av Hurley och Underwood (2002). 

De nämner att både vuxna och barn i intervjusituationer ofta upplever ett förpliktigande inför 

forskarens auktoritet, vilket gör att det kan vara svårt att avbryta deltagandet. För barn är det 

än svårare, eftersom de har blivit socialiserade att göra som vuxna säger.  

De nämner vidare att de i sin forskning sett att barn kan ha svårt att förstå innebörden av 

konfidentialitet principen, fast de tydligt informerats både vid inledningen och under 

avslutningssamtalet. En anledning skulle kunna vara att barn sällan har den rätten i någon 

annan kontext eftersom de är vana att vuxna delar information om dem utan samtycke oavsett 

deras egna önskningar.  

Hur man ska förhålla sig när barn deltar i studien är något Löfdahl (2014) också tar upp. Hon 

nämner att det är viktigt att vara lyhörd inför barnens olika sätt att markera om de vill delta 

eller dra sig ur, eftersom det inte alltid sker verbalt. I den egna studien kunde hon se att barnen 

ibland valde att placera leken utanför kamerans räckvidd eller att de släckte ned belysningen 

så det blev för mörkt för att filma. Barnens agerande tolkade hon som ett nej till deltagande. 

Att få syn på dessa signaler när man genomför sin studie är angeläget och måste gå före den 
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egna agendan. Skånfors (2013) beskriver den lyhördheten vid studier med barn som att man 

fäller ut en ”etisk radar” som läser av de budskap barnen förmedlar och som man sen agerar 

efter.  

Löfdahl nämner också att det kan vara svårt att förutse etiska överväganden som man kan 

komma att ställas inför under processen med examensarbetet. Men genom att vara påläst och 

lyhörd, kan man lättare undvika sådana situationer. Det kan gälla frågor som inte tas emot 

som man tänkt, eller en situation som upplevs skrämmande för ett barn. 
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5. Resultat och analys 
 

Jag kommer i min resultatdel delge vilka teman som framkommit under de tolv intervjuer 

med femåriga barn som ligger till grund för studien. Frågeområden som berördes under 

intervjuerna var ”Vilka lekmiljöer är attraktiva vid fri lek?” och ”Vad är det som lockar i de 

miljöerna?” utifrån syftet att öka kunskapen om attraktiva lekmiljöer på förskolan ur ett barns 

perspektiv.  

Kapitlet inleds med en kort presentation av de aktuella förskolorna utifrån de fotografier som 

legat till grund för intervjuerna. Innehållet presenteras sen under olika rubriker. Citaten som 

valts ut visar på återkommande mönster bland svaren, men redogör också för enskilda barns 

beskrivningar av material som lockar i attraktiva lekmiljöer. I anslutning till varje rubrik görs 

en beskrivning av vad som framkommit i undersökningen och utifrån det gör jag en analys 

med utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv, där fokus ligger på det som skapar 

mening för barnen. Jag redovisa också vilka rum som är attraktiva och vilka rum de upplever 

mindre lockande genom översiktbilder på förskolornas lokaler.  

5.1 Beskrivning av förskolorna 

Lunden 

Lunden är en förskola för 24 barn i åldern 1-5 år, bestående av tre lägenheter på rad i ett 

hyreshus. Rummen är organiserade utifrån åldersanpassat material. I den första delen finns 

rörelserum, bilhörna, bygghörna och dockvrå. I de rummen är de yngsta mest. Längre in finns 

rum med konstruktionsmaterial som lego och trämekano följt av ett rum med språk-, natur- 

och matematikmaterial. Längst in finns ett spelrum och ett målarrum där materialet till stor 

del finns tillgängligt. Barnen har också tillgång till ett rum innanför köket, där de äldre bygger 

med pusselplattor och de yngre har sovvila. 

       

         

 



 

 

19 

 

 

Dungen 

Dungen är en förskola för 24 barn i åldern 1-5 år, den ligger i en större villa. Köket delar 

avdelningen i två delar, där ena delen består av ett vilrum och ett rum med matbord, böcker, 

duplo, klossar, dator, bilar och köksgeråd. I den andra delen finns ett stort rum, med matbord, 

soffa, böcker, bilar, duplo, spel, papper och pennor. Längre in i en korridor finns ett rum för 

docklek med liten soffa, bord stolar, säng och köksö. Längst ner till höger i korridoren finns 

ett byggrum med lego, clickmeccano och järnväg och till vänster ett målarrum där det mesta 

materialet är placerat i överskåp. 

     

     

 

Ängen  

Ängen är en förskola för 21 barn i åldern 3-5 år, den är byggd på 70 talet för förskole-

verksamhet. Man kommer in i ett stort rum med matbord, dator, dockhus, spel, pussel och lite 

pysselmaterial. Till vänster ligger ett målarrum som också används som lekrum och innan för 

det ett vilrum med madrasser. Till höger ligger ett lekrum med en liten riddarborg, lego, bilar, 

barbie, soffa, böcker och en kub och innanför det rummet finns en dockvrå med kök, bord, 

stolar, hylla, dockor och docksäng. 

     

   



 

 

20 

 

 

 

5.2 Attraktiva lekmiljöer 

Vid inledningen av intervjuerna fick barnen berätta vad de brukade göra i de olika rummen på 

förskolan, vilket material och vilka lekar som där var aktuella. I de flesta rummen kunde de 

berätta om olika aktiviteter, men det fanns också rum där de inte kunde komma på vad de 

brukade göra. Efter genomgången av rummen fick de välja ut det eller de rum som de tyckte 

allra bäst om på förskolan. Samtliga hade minst ett favoritrum som de snabbt kunde peka ut 

bland de olika rummen, medan några hade fler favoritrum.  

Nedan ges exempel på citat som illustrerar olika sätt att uttrycka en attraktiv lekmiljö. I 

citaten är det barnens röster som är markerade med fet stil, tre punkter betyder paus och 

versaler förtydligar intensiteten i ett uttryck. 

Byggrum 

Johan Lunden 

- Vilket rum tycker du är allra bäst? 

- PLATTRUMMET! 

- Det var ingen tvekan, det är det bästa rummet. 

- JA!  

- Vad är det som gör att det rummet är så mycket bättre än de andra rummen? 

- Ja! Vet du varför! För i det kan man leka jättelänge och där finns det plattor så man 

kan bygga.  

När jag intervjuade Johan utstrålade hela kroppen stor glädje och lycka. Kroppen lyfte sig 

nästan från stolen och rösten hade en stark intensitet när han uttalade namnet på det rummet 

som han ansåg vara det mest attraktiva på förskolan. Citatet visar också att Johan kunde sätta 

ord på vad det var som lockade med just det rummet och han förklarade det med eftertryck 

och utan betänketid. Att få möjlighet att leka jättelänge på en och samma plats är viktigt, han 

poängterade också att i just det rummet kunde man göra det. Han tog även upp materialet som 

betydelsefullt och möjligheten han hade att bygga med det. Sammantaget bidrog detta till att 

just det rummet upplevdes bättre än andra på förskolan. 

Målarrum 

Ida Lunden 

- Så när du kommer på morgonen då vill du helst vara i målarrummet, det är det bästa 

rummet? 

- Ja a då går jag direkt in dit. 

- Och hittar på olika saker? 

- Först så börjar jag, först så brukar jag rita och sen så brukar jag fortsätta på det där 

pysslet 

- Det där med pappersrullen? 

- Mm 
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Redan när Ida kommer på morgonen tar hon sikte på målarrummet som hon anser vara det 

bästa rummet på förskolan. I målarrummet har hon skapat en återkommande rutin då hon 

inleder med att först rita bilder vid bordet, för att sen förflytta sig till diskbänken och fortsätta 

med det återkommande och för henne meningsfulla pappersrullepysslet.    

När barnen berättade om de olika favoritrummen kunde man genom deras formuleringar men 

även genom det rörligare kroppspråket, rösten som blev ivrigare och ögonen som glittrade, se 

att rummen var viktiga och meningsfulla för dem.  

5.2.1 Kartläggning av attraktiva lekmiljöer 

När barnen berättat om sina favoritrum på Lunden, Ängen och Dungen gjorde jag en 

kartläggning utifrån lokalskisser för att få en överblicka av favoritrummens placering. Jag 

markerade favoritrum med gröna prickar och kunde då se att vissa rum fick många och medan 

andra blev utan. Antalet pricka stämmer inte med antalet barn, då en del barn ansågs att fler 

rum som likvärdiga. På Ängen och Dungen valde samtliga barn dockvrån och på Lunden 

fördelades de främst på byggrum och målarrum.  

För att undersöka valet av rummen närmare, markerade jag med röda streck de gångstråk som 

förenar olika rum. När man tittar närmare på gångstråken kan man se att de attraktivaste 

rummen är rum utan passager. Det är också rum där man har möjlighet att stänga en dörr, med 

undantag från målarrummet på Lunden som saknar dörr. I fallet med målarrummet på Lunden, 

skulle man genom barnens placering då de stod vid favoritplatsen, som var diskbänken nere i 

hörnet, med ryggen mot resten av rummet, kunna tolka det som en kroppslig avskärmning 

mot övriga rummet. 
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Förskolan Lunden, fem barn 

 

 

Förskolan Ängen, tre barn 

 

 

Förskolan Dungen, fyra barn 
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5.3 Det lockande i attraktiva lekmiljöer  

När barnen valt ut attraktiva miljöer, fick de berätta om det fanns något särskilt material som 

lockade i det rummet, om de hade något favoritmaterial. Flertalet berättade då om material 

som var föränderliga, olika bygg- och konstruktionsmaterial som mekano, duplo och 

pusselplattor. De berättade också om större konstruktionsmaterial som möbler och filtar. Ett 

annat föränderligt material som lockade var papper, vatten och färg vilket utforskades och 

formades genom olika tekniker. Något som återkom i de flesta av berättelserna om attraktiva 

föremål var möjligheten att med det materialet kunna göra vad som helst. I analysen kunde 

jag också se att relationer utgjorde en del av den attraktiva miljön. 

5.3.1 Föränderligt material 

Jag kommer här ge några exempel på citat där barnen berättar om aktiviteter med föränderligt 

material och hur jag tolkar situationen. 

Pusselplattor 

Johan Lunden 

- Ja men vad bygger ni för någonting med plattorna då? 

- Jo… olika grejer. 

- Olika grejer? 

- Men jag vet inte med en gång… men så kommer jag på! 

-  Du hittar på nytt varje gång då? 

- Ja. 

- Är det kul?  

- Ja. 

Citatet illustrerar den variation som Johan upplever att bygget med plattorna ger, då de 

möjliggör olika konstruktioner. Vid intervjutillfället sprack ansiktet upp i ett leende, när ha 

nämnde ”… men så kommer jag på!” vilket jag tolkar som att han värdesätter tiden man får 

sitta och fundera och bli inspirerade, det skapar mening och en nyfikenhet inför vad som ska 

komma, det oväntade och föränderliga med materialet. 

Linus Lunden 

- Ja… man kan till och med bygga en fyrkant och sen kan man ta på den på magen. 

- Som kläder nästan? 

- Mm… Man kan göra vad som helst med plattor. 

- Och det tycker du om? 

- Mm. 

Vid intervjun med Linus kunde jag se hur han stannade upp och fylldes av en förundran inför 

alla de möjligheter som materialet kunde ge. Det fanns inga begränsningar, hela ansiktet och 

ögonen glittrade när han berättade om fyrkanten som man kunde ta på sig. Pusselplattornas 

variationsmöjlighet utgjorde en stark lockelse, då materialet bjöd in till ett samspel som inte 

visste några begränsningar, allt var möjligt. 
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Stora konstruktionsmaterial 

Isidor Ängen  

- Stolarna kan man ha när man gör lite kojor. 

- Kan ni bygga kojor här inne? 

- Ja bara om man tar lite stolar. 

- Och madrasser? 

- Ja, och om man vill ha lite kolmörkt då gör man så här… och dom släckta och lamporna släckta. 

- Går det lätt att bygga om det är kolmörkt? 

- Ja det är jättelätt man har mörkt ute så kan man bygga jättemycket… Vi har madrasser och 

filtar och vi har täcke och kuddar… men dom får vi inte ha… 

- Nähä… Tycker ni om att göra det mörkt där inne? 

- Ja det älskar jag!  

När Isidor betraktade fotografiet under intervjun, började han berätta om hur olika material 

kunde användas till kojbygge. Stolar, madrasser och filtar gavs en ny funktion då de användes 

som konstruktionsmaterial. I citatet kan man utläsa en fascination för mörker. Det är något 

han strävar efter i sitt kojbygge och något som han älskar. Isidor beskriver också hur man går 

tillväga för att få kolmörkt i kojan och att man till och med kan bygga i mörker. I 

uppräknandet att byggmaterial tolkar jag en önskan om mer material då han även räknar upp 

täcken och kuddar som finns där med sin lockelse, men som de inte får använda. Genom att 

konstruera en koja får man tillgång till en stor lekkropp som man kan bebo med sina egna 

kroppar, den möjliggör också ett utforskande av rumsligt mörker och ljus.  

Pelle Dungen 

- Vi bygger bilar med det här. 

- Ja ha ni bygger en bil av möblerna? 

- Ja. 

- Hur gör man då? 

- Då brukar vi bara ta den bakom den och så brukar vi sätta en stol och så brukar vi 

sätta den på där. 

- Den där kassaapparaten eller? 

- Ja. 

- Har ni den som? 

- Ratt.  

Citatet från Pelle illustrera den lockelse som själva möblerna har i dockvrån och hur de 

möjliggör konstruktioner av bilar. Man förstår att byggandet av bilar är något som är 

meningsfullt och återkommande. Pelle kan tydligt beskriva hur man går tillväga när man 

konstruera en bil, de olika möblerna har sina bestämda platser och avslutningsvis placeras 

kassaapparaten på köksön som ratt.  
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Skapande material 

Ida Lunden 

- Vad är det för pyssel? 

- Det är som ett papper som har torkat och andra platta papper som vi ritat på. 

- Har ni monterat ihop dom på något vis då eller? 

- Vi har satte ihop dom, lindat runt dom på ett papper på en pinne och sen så drar vi ut 

dom och tar vatten på och så får det torka… så dra man ut pinnen när det har 

torkat… Man tar en pinne och så lindar man runt papper och så tar man på vatten 

sen så får det torka tills nästa dag så har det stelnat och så tar man ut pinnen och så är 

det en hel sån här pinne som är torkad av papper. 

- Vad ska ni göra med alla rullar ni har gjort då? 

- … Leka med dom och så. 

- Leka med rullarna, kan man bygga med dom eller hur gör man den leken? 

- Liksom man… vi kommer aldrig att leka med dom vi kommer bara fortsätta och så. 

- Bara fortsätta? 

- Ja a… men någon gång kommer vi sluta. 

- Det är kul att göra väldigt många sådana? 

- Ja a. 

I intervjun med Ida får man ta del av en favoritaktivitet som går ut på att tillverka pappers-

pinnar, det är en process i flera steg som kräver tid, då materialet mellan momenten behöver 

torka. När hon ska beskriva processen stannar hon upp efter ett tag och börjar om för att 

försäkra sig om att turordningen på alla moment blir rätt. Det är en tydlig beskrivning som 

visar att hon behärskar tillverkningen av papperspinnar. I citatet berättar hon också att hon 

tänker fortsätta tillverka pinnar, även om hon någon gång kommer sluta med det, för det är 

något hon tycker om att göra. 

5.3.2 Material för att gå i roll 

Det andra mönstret av attraktiva föremål, som man kunde utläsa av intervjuerna, var material 

som möjliggjorde olika rollekar. Det föremålet som var attraktivast och som flest valde var en 

docka. Det visade sig också, på de förskolor som hade tillgång till dockor, att barnen ansåg att 

samma docka var bäst och om fler vill ha den så valde de att ha den tillsammans. Ett annat 

favoritföremål var en plastfisk och en kassaapparat. 
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Docka 

Jonna Ängen 

- Vad brukar du göra med dockan då? 

- Mm… leka att jag är mamma och hon är bäbis. 

- Ja, du tar hand om henne då? 

- Mm.  

- Hjälper du henne med saker då? 

- Att vila henne och äta mat. 

- Så hon får sova lite? 

- Jaa. 

- Vad får hon för mat då? 

- Hon… får… … bäbismat. 

I citatet beskriver Jonna vad hon brukar göra när hon leker med dockan i dockvrån som är 

hennes favoritrum på förskolan. Genom leken med dockan kan Jonna gå i roll som mamma, 

med de bestyr som hon kopplar samman med mammarollen. Bäbisen ska matas och den 

behöver få hjälp med att komma till ro och vila. Att visa omsorg om bäbisen och gå i roll som 

mamma är en lek som känns meningsfullt för Jonna.  

Plastfisk 

Kalle Dungen 

- Vad är det bästa i dom här tre rummen… är det någon sak? 

- Ja jag gillar faktiskt saker en fisk och så… jag gillar leksaksfisken. 

- En fisk som finns där, den tycker du om, vad är det som är speciellt med den då? 

- Den kan man äta och grilla… 

- Är det kul att laga mat med den? 

- Ja och så kan man vara en katt och så äter man den. 

- Kattmat också? 

- Ja. 

- Tycker du om att va katt? 

- Ja... och Pelle med. 

- Ni brukar vara katter när ni leker här inne? 

- Ja. 

I citatet beskriver Kalle hur en plastfisk möjliggör olika slags lekar. Han kan använda den för 

att leka matlagningslekar, då den kan grillas och ätas. Men den fungerar också som kattmat 

när man vill leka katt. Plastfisken möjliggör då för Kalle och kompisen att gå i roll och 

uppleva känslan av att vara en katt. Det är en lek som de tycker är meningsfull och som de 

gärna leker i det rummet.  
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Kassaapparat 

Pelle Dungen 

- Är det någon leksak du tycker väldigt mycket om i det rummet? 

- Mest den där. 

- Kassaapparaten, kan man ha den till mer saker än att leka bil? 

- Till husvagn och skåpbil och grejer. 

- Den funkar på alla bilar? 

- Ja. 

- Vilken bra idé… Vem är det som brukar köra bilen då? 

- Det brukar jag. 

- Är det du som är chauffören?  

- Ja. 

- Vart åker ni då? 

- Vi brukar mest leka att vi åker till badhuset. 

- Ja ha ni tycker om det? 

- Ja. 

- Vad brukar ni göra på badhuset då? 

- Vi brukar bada och lite grejer på låtsas. 

Under intervjun berättade Pelle att kassaapparaten var det bästa föremålet i dockvrån. Med 

den fick han möjlighet att köra alla möjliga fordon, då den fungerade till både husvagn, 

skåpbil och bilar. I leken använde han kassaapparaten som ratt (viket beskrivs av Pelles citat 

under rubriken, stora konstruktionsmaterial) och genom konstruktionen av fordonet kunde han 

sen gå i roll som chaufför och ta med kompisarna till badhuset för att bada lite på låtsas. 

Genom uttrycket att ”Vi brukar mest leka att vi åker till badhuset”, förstår man att det är en 

återkommande och meningsfull lek för Pelle. 

5.3.3 Relationer  

Under intervjuerna framkom det också att relationen till andra var en viktig och meningsfull 

del i den attraktiva miljön. För en del barn var det en nära relation med en bestämd vän, 

medan andra nämnde en mindre grupp med barn. Relationens betydelse visade sig också 

genom berättelser om hur de lekte lekar med andra och hur de valde att gå till rum där de 

visste att lek redan pågick. Men yttrade sig även genom den kroppsliga glädje som de visade 

när de berättade om sina vänner. Man kunde också se hur en del barn omnämnde varandra i 

intervjuerna kring samma favorit aktivitet, som i fallet med Ida och Elin på Lunden.  
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Bästisrelation   

Elin Lunden 

- Är det något speciellt du brukar göra? 

- Mm hm. 

- Som du tycker särskilt mycket om att göra? 

- Jaa.  

- Vad är det? 

- Det är inte bara jag som tycker om det. 

- Är ni fler som tycker om samma sak? 

- Ja tillexempel Ida.  

- Tillexempel Ida, vad gör ni? 

- Vi brukar göra massa saker vid handfatet där.  

- A ha, ni tycker om att vara vid diskbänken. 

- Mm. 

Ida Lunden 

- Vilket rum du tycker bäst om att vara i av alla dom här? 

- Jag tycker mest om att vara i det där. 

- Vad är det som är bäst med det rummet? 

- För att där har vi ett pyssel som jag och Elin håller på med och där är vi ganska 

mycket tillsammans och håller på och pysslar med det och vill fortsätta med det. 

 

Citaten med Elin och Ida ger ett exempel på den ömsesidiga relationen som återkom i fler 

intervjuer med barnen. I exemplet med Elin stannar hon upp i berättandet om det speciella 

som hon gör i favoritrummet, och gör tillägget att det inte bara är hon som tycker om det, utan 

att de var fler som tyckte samma sak ”tillexempel Ida”.  I citatet kan man också se att det är en 

återkommande aktivitet, då hon beskriver hur de brukar göra massa saker där på diskbänken. 

Det gör att jag tolkar aktiviteten som meningsskapande, en aktivitet som de gärna återvänder 

till. Jag kunde också vid intervjutillfället se hur Elins ansikte spred värme och glädje när hon 

stannade upp och tänkte på Ida innan hon berättade vidare, vilket visar på den betydelse hon 

tillskriver relationen. I citatet från Ida understryks den ömsesidiga relationen då hon nämner 

att där är de ganska mycket tillsammans hon och Elin och det är något de vill fortsätta med. 
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Gruppgemenskap  

Pelle Dungen 

- När du kommer på morgonen och du får gå till vilket rum du vill vart går du då?  

- Mest brukar jag gå dit för… 

- Då går du till byggrummet?  

- För där brukar jag mest veta att dom är. 

- Brukar det alltid vara kompisar där inne, någon som redan leker? 

- Ja, för jag vet att dom älskar att leka i det rummet och då brukar jag gå dit… och jag 

brukar höra ljudet genom den väggen till den väggen? 

- Dom är så nära så man hör emellan? 

- Man kan bara donke i väggen så så att dom hör. 

- Så ni slår i väggen så dom andra ska höra? 

- Å så är det ett hål där som man kan prata i. 

- Är det ett hål i mellanväggen? 

- Ja. 

- Vilka är det som brukar vara här och leka när du kommer då? 

- Det är Kalle Mattis och Wille. 

 

I flera intervjuer gav barnen vänskapsrelationer ett stort värde. När de beskrev den attraktiva 

miljön och vad man gjorde där, inkluderade det ofta en nära relation med en eller flera 

kamrater. I citatet beskriver Pelle hur han redan när han kommer på morgonen tar sikte på 

byggrummet, eftersom han vet att kompisarna som också älskar det rummet troligtvis är där. 

Han beskriver också hur de genom väggen kan höra och hålla kontakten med varandra när de 

befinner sig i något av de två favoritrummen, byggrummet och dockvrån, då de ligger vägg i 

vägg. Genom att dunka i väggen förklara han att man kan kalla på de som befinner sig i andra 

rummet, för att sen prata genom ett hål som finns i väggen. Jag tolkar det som att barnen även 

om de valt att befinna sig i olika rum, genom kommunikationssättet de utformat, ändå kan 

behålla kontakten med varandra. 
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5.4 Sammanfattning av resultat 

Attraktiva lekmiljöer   

Under intervjuerna framträdde olika rum som upplevdes attraktiva av barnen. Det var främst 

dockvrå, byggrum och målarrum. När jag genom ritningar över förskolornas miljöer 

analyserade placeringen av de attraktivaste rummen, kunde jag se att de låg i periferin med 

möjlighet att stänga en dörr. Jag kunde också se att rum som var genomgångsrum ofta valdes 

bort av barnen.  

Det lockande i attraktiva miljöer 

När jag analyserade urvalet av de attraktivaste föremålen på förskolan synliggjordes tydligt 

två grupperingar. Helst valde barnen konstruktionsmaterial som stora pusselplattor, mekano, 

möbler och pysselmaterial. Under intervjuerna visade barnen ett starkt engagemang när de 

berättade om konstruktionslekarna. Barnen utför något som väcker lust och glädje och 

materialet möjliggjorde för dem att själva formar miljöer som gav mening och sammanhang i 

leken. 

I den andra guppen var det attraktivaste föremålet en speciell leksak. Det var bland annat 

dockor, en plastfisk och en kassaapparat, vilka i sin tur möjliggjorde rolltagning, då barnen 

genom föremålen blev mamma, katt och chaufför. Men föremålen var utöver det också ett 

slags konstruktions material, då de var en del i iscensättningen och konstruktionen av en 

lekmiljö.   

I intervjuerna framkom det också att relationen till en vän, var en stor del av den attraktiva 

lekmiljön då de med värme inkluderade andra i berättelsen om attraktiva miljöer och föremål. 
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6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka vad det är som lockar barn i attraktiva lekmiljöer i 

förskolan för att bidra med ökad kunskap om det, utifrån barns perspektiv. Som metod för att 

få underlag till studien valde jag att intervjua barn. Eftersom jag anser att den kunskap jag var 

ute efter bäst nås via barnens egna berättelser. Med tanke på tidsbegränsningen som 

genomförandet av arbetet hade, ansåg jag att den metoden skulle bidra med mest information. 

För att bredda förståelsen ytterligare är det troligt att återkommande observationer skulle gett 

ett rikare material och ökad förståelse, då iakttagelser från olika återkommande leksituationer 

kunnat ligga till grund för ytterligare intervjutillfällen med barnen.  

Inför examensarbetet avråddes vi från att använde videoinspelning, men min uppfattning är att 

det skulle ha underlättat den meningsskapande tolkningen då barnens kroppsspråk utgjorde en 

del av tolkningen. Nu fick jag utgå från anteckningar, minnet och det jag kunde utläsa av 

barnens röstläge med risk att missa vissa delar. 

I den aktuella studien intervjuades tolv femåriga barn som jag i olika grad hade en tidigare 

relation till. När jag ser tillbaka på intervjuerna så blev materialet rikare och fylligare i de 

intervjuer som gjordes med barn som jag hade en djupare relation till  

I det stora hela fungerade urvalet bra, hade jag däremot enbart intervjuat sex barn, som det var 

tänkt från början, hade det insamlade materialet blivit väl tunt. Alternativt hade jag kunnat 

göra djupare och eventuellt återkommande intervjuer med färre barn och då kanske kommit 

än närmare kärnan i det meningsfulla och lockande med attraktiva lekmiljöer.  

Vid genomförandet av intervjuerna använde jag mig av fotografier från de olika rummen på 

förskolan. Den metoden föll väl ut då vi genom intervjun hade ett gemensamt fokus, samtidigt 

som det var ett stöd för barnens lekminne. Genom att gå igenom alla rummen gavs barnen 

möjlighet att tänka till om alla lekmiljöer och olika aktiviteter som de brukade göra på 

förskolan, vilket jag tror ökade tillförlitligheten när de sen valde att berättade om det rum som 

de upplevde mest attraktivt och vad det var som lockade med just det rummet.  

Vid intervjutillfället följde jag intervjuguiden som var ett bra stöd. Jag försökte ge barnen tid 

och lyssna in, men jag noterade vid transkriberingen att jag ibland fyllde i och forcerade för 

att hålla kvar barnets intresse. Det gällde främst de barn som jag hade en ytligare relation till. 

Barnen som jag hade en djupare relation till upplevde jag tryggare under intervjutillfället och 

de berättade också mer ingående om de olika lekmiljöerna och vad de hade för betydelse. Jag 

kunde även uppleva att jag själv var mer avspänd och lyhörd vid de intervjuerna, vilket i sin 

tur kan ha påverkat barnens möjligheter att berätta om sin lekmiljö. Den erfarenheten styrker 

Franzen (2014) Løkken (1995) och Mayalls (2008) utlåtanden att det är en fördel om man 

innan genomförandet av barnintervjuer etablerar en relation till barnen. 

Nackdelen med tidigare relationer som Franzén tog upp, att det finns en risk att tidigare 

erfarenheter och uppfattningar om barnen kan påverka hur man väljer att tolka materialet, var 

något jag märkte påverkade mig i viss grad då tidigare erfarenheter fick mig att inledningsvis 

tolka vissa företeelser på ett sätt som jag inte hade underlag för. Det fick mig att backa och 
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istället fokusera och tolka utifrån det materialet jag hade tillgång till och regelbundet fråga hur 

jag kunde styrka det. 

Vid urvalet bedömde jag att det skulle räcka med att intervjua sex barn, men när så gott som 

samtliga familjer gav sitt samtycke blev det istället aktuellt att intervjua tolv barn. Med facit i 

hand känner jag att det blev en lagom mängd och att sex barn hade blivit i minsta laget. Det är 

möjligt att utfallet hade blivit ett annat om intervjuerna blivit mer omfattande än de aktuella 

som bestod av cirka fyra sidor transkriberad text. 

I metodavsnittet uppmärksammades det speciella med att intervjua barn, då det skiljer sig från 

att intervjua vuxna. Under intervjuerna uttryckte två barn att de uppfattat mitt sätt att förklara 

samtycke och rätten att dra sig ur på ett annat sätt än det var tänkt. Jag använde ordet orka, 

”Du behöver bara vara med så länge du orkar, känner du att du inte vill mer så avslutar vi 

intervjun.” Ordet orka gavs av barnen en annan innebörd än jag tänkt. Det ena barnet hade 

koll på tiden som tickade fram på ljudupptagningen och nämnde regelbundet hur lång tid 

intervjun tagit och att han orkade. Han förklarade att det berodde på att han hade tränat och så 

visade han mig ett slags armhävningar. När intervjun var slut sa han ”Jag har verkligen övat 

mig på att orka”. Det andra barnet avslutade med att berätta att han åt upp all lasagne så han 

skulle orka mycket. De kopplade ordet orka till mat och träning och jag tänkte viljan att delta. 

Hurley och Underwood (2002) beskriver att både barn och vuxna kan känna ett förpliktigande 

inför den som intervjuar vilket påverkar möjligheten att avbryta intervjun och att barn har det 

ännu svårare eftersom de är fostrade att göra som de vuxna säger. Utifrån den erfarenheten 

behöver jag utveckla hur jag informerar om rätten att dra sig ur och den egna förståelsen för 

hur olika begrepp kan uppfattas. Frågan är om barnen som gav uttryck för ordet orka, förstod 

sin rätt att dra sig ur. För mig blev det snarare ett uttryck för något de skulle prestera genom 

att träna och äta rätt. 

Tillförlitligheten i det barnen berättade visade sig bland annat i att de bad mig vänta för att 

överväga om de valt rätt eller så kunde favoritrummets värde förtydligas genom att de olika 

rummen graderades ”Dom är hundra dom är tusen och tusen och tusen, men dom här är tusen 

miljoner” De olika sätten visar att de tog samtalet på allvar och ville förmedla det de 

verkligen kände. Frågorna i intervjun var så kallade öppna frågor, det gav barnen möjlighet att 

använda egna ord i beskrivningarna vilket kan öka tillförlitligheten i det de berättar. 

 

Att ge sig in i hermeneutiken och fenomenologins värld har varit väldigt intressant, men olika 

inriktningar och tolkningar som utvecklats sen början av 1900 talet har ibland varit svåra att 

greppa och hålla isär under den begränsade tid som jag haft till förfogande. Jag har ändå, så 

lång det är möjligt, försökt få en djupare förståelse för perspektivet och hur jag ska gå till 

väga vid analysen av materialet. Då det är första gången jag genomför ett analysarbete utifrån 

det här perspektivet, kan jag inte säga att jag utför det med skicklighet, men med viljan att 

lyckas så bra som möjligt. Eftersom min kunskap gällande olika analysmodeller också är be-

gränsad, är det möjligt att en annan modell skulle fungerat bättre på den aktuella studien. Men 

utifrån de förutsättningar jag haft har det ändå fungerat väl, då jag kunnat greppa materialet 

och synliggjort ett resultat. 
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6.2 Resultatdiskussion 

Resultaten som framkom i studien gav underlag för att besvara frågeställningarna och syftet 

med studien, ”Att bidra med kunskap om vad det är som lockar i attraktiva lekmiljöer”  

Attraktiva lekmiljöer 

Hur barn förhåller sig till rum påverkas enligt Nordin Hultmans (2009) av vilka möjligheter 

de har att hitta meningsfulla och intressanta aktiviteter utifrån egna intentioner. Vid 

kartläggningen av rummen ser man att barnen helst väljer rum i periferin med möjlighet att 

stänga en dörr. En tolkning som jag gör utifrån det valet är att barnen sätter värde på 

möjligheten att stänga om sig för att kunna leka ostört under en länge tid. Vilket också 

framhålls av Johan på Lunden då han i citatet om plattrummet säger ”För i det kan man leka 

jättelänge”.  Jag noterar också att rum med passage oftast väljs bort av barnen. En tolkning av 

det skulle kunna vara att barnen i de rummen, på grund av flödet av kroppar, inte får samma 

möjlighet till ostörd lek, vilket rummen i periferin som de valde som favoritrum kunde 

tillgodose. 

Nordin Hultman tar i sin avhandling också upp hur människor och det ickemänskliga 

ömsesidigt påverkar varandra. I förskolans miljö är det ickemänskliga ständigt med och 

formar barnens förutsättningar och möjligheter. Utifrån den här studien resultat, där vissa rum 

väljs och andra väljs bort är det något man kan titta närmare på. Genom att rikta blicken mot 

det som fungerar, där barnet kommer till sin rätt, kan man enligt Nordin Hultman, öka 

förståelsen för när det motsatta inträffar och agera därefter. 

Om jag tittar på valet av attraktiva och lockande lekmiljöer i min studie, i relation till Nordin 

Hultmans studie, där hon beskriver hur svenska förskolor valt att ha attraktivt och lockande 

material i rum placerade i periferin och mindre signalstarkt material som inte på samma sätt 

pockar på uppmärksamheten, placerades centralt, stämmer det väl överens med hur miljön på 

förskolorna var utformad. Hon kunde också se att barnen inte hade samma tillgång till de 

perifera rummen som till övriga. I min studie är det där emot något barnen inte förmedlat utan 

de perifera rummen, som barnen helst ville vara i, var tillgängliga för dem.  

Det lockande  

Änggård (2012) nämner i sin artikel att människor genom att använda en plats och forma den 

efter sina behov, ger den mening. Det är något jag kunde se i studien då en del av det som 

lockar och skapar mening i attraktiva lekmiljöer, är möjligheten att med ett föränderligt 

material utifrån egna önskningar forma en lekmiljö. Dockvrån är ett exempel på hur samma 

miljö ändrade karaktär beroende på vilken lek barnen ansåg meningsfull. Rummets möbler 

kunde formas som ett hem för docklek eller till olika fordon och genom det skapa 

meningsfulla miljöer. Änggård beskriver också hur en plats kan få sin mening genom de 

personer som visats där. Det var också något jag kunde se i min studie, då barnen tillskrev 

varandra värde och som en betydelsefull del i den meningsfulla lekmiljön. 

I Löfdahls (2002) studie kunde hon se att attribut i leken hade olika status. Utifrån resultatet i 

min studie och citatet med Pelle på Dungen och hans bilbygge, kan man utläsa en viss status 

markör i kassaapparaten, då den möjliggör för Pelle att bli en chaufför som får köra alla bilar. 

Det i sin tur utgör en lockelse och skapar mening. Löfdahl kunde också se att barnen i sin lek 

för att gestalta roller, inte använde sig av rekvisita i någon större grad. En vinkling på det, 
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utifrån leken med kassaapparaten, skulle kunna vara på vilket sätt man uppfattar saker. Jag 

hade inte tidigare reflekterat över att en kassaapparat skulle kunna vara den rekvisita som 

möjliggör en rolltagning som chaufför. Utifrån mitt tidigare sätt att se på rekvisita skulle jag 

inte noterat det. Genom att närma mig barnets livsvärld och perspektiv i förhållande till min 

vuxna livsvärld och det perspektivet, vidgas förståelsen för vad som kan vara attraktivt i 

lekmiljöer. I Löfdahls studie pekade hon på att attribut kopplade till kungligheter och vapen 

hade en hade hög status. Det är föremål där statusen ur ett vuxenperspektiv är given från 

början. Om man ser till den status som Pelle, utifrån sin livsvärld, tillskriver kassapparaten, 

ser man att den skiljer sig från den status som vuxenvärlden ger den. För att öka förståelsen är 

det viktigt att man inom förskolans värld delar livsvärldar och tar del av olika sätt att se på 

miljön och fenomen i vardagen. 

Både Hultman (2011) och Rautio (2013) tar upp betydelsen av att vuxna tillskriver de 

tillsynes meningslösa aktiviteter som barn kan sysselsätta sig med, och som de upplever 

lockande och meningsfulla ett egenvärde. Hultman hade i sina studier sett att vuxna ibland 

kunde förringa barns aktiviteter med det ickemänskliga och inte visa den relationen respekt. I 

min studie var det en aktivitet som till viss del skulle kunna uppfattas som tillsynes 

meningslös om man ser till själva produkten. Jag har vid flera tillfällen varit med om 

förskollärare som hindrar barn från att producera saker, om de inte kan påvisa funktionen eller 

nyttan med produkten. I min studie var barnen uppfyllda av själva processen, det var det som 

var det attraktiva och utgjorde lockelsen i aktiviteten. De tillverkade papperspinnar, men 

själva papperspinnen var inget de skulle använda, de skulle bara fortsätta att göra dem. Av 

studien kunde man också se att de hade friheten att göra det, då de var på en förskola där 

tillverkning av papperspinnar ansågs meningsfull och gavs ett värde. Ur ett barns perspektiv 

är tillverkningen meningsfull, barnen har lärt sig att behärska metoden och fascineras av 

möjligheten att förvandla ett platt pappersark till en naturtrogen pinne. Tittar man närmare på 

det så är det i allra högsta grad en meningsfull sysselsättning med många olika moment, men 

där vuxenperspektiv med fokus på funktion och nytta kan förhindra aktiviteten. 

6.3 Slutsats 

I denna studie har jag genom intervjuer undersökt hur barn upplever sin lekmiljö på förskolan. 

Syftet var att ”Bidra med ökad kunskap om attraktiva lekmiljöer i förskolan” genom att få 

svar på frågorna, ”Vilka lekmiljöer är attraktivast på förskolan?” och ”Vad är det som lockar i 

de lekmiljöerna?” Studiens resultat visar att de attraktiva lekmiljöerna är rum som ligger i 

periferin med möjlighet att stänga en dörr, medan rum med passager väljs bort. I rummen var 

konstruktionsmaterial det som lockade mest, men även material för att gå i roll. Barnen 

tillskrev också varandra ett betydande värde i den attraktiva lekmiljön. 

Resultaten i den här studien visar att förskolans utformning, påverkar möjligheten för barn att 

vara i attraktiva lekmiljöer, beroende på vilken möjlighet till avskildhet som erbjuds. 

Tillgången till konstruktionsmaterial får också betydelse, då det visade sig vara ett material 

som utgjorde en stark lockelse på barnen. 

I den här studien deltog tolv barn från tre förskolor, vilket inte kan sägas representera hur det 

är på förskolor generellt, men jag tycker ändå att studiens resultat är intressant då den 

samstämt visar vad som utgör den starkaste lockelsen ur ett barns perspektiv, vilket var lek i 
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avskildhet. Valet av lekmaterial som inte var statiskt utan erbjöd möjlighet till förändring 

utifrån egna intentioner var också dominerande i studien.  

En del med den här studien som jag tycker har en särskild betydelse, är att den utgår från 

barns perspektiv. Sökandet efter forskningslitteratur visade att barns röster om förskolans 

verksamhet inte lyfts fram i någon större omfattning. Studiens syfte att bidra med ökad 

kunskap om attraktiva lekmiljöer ur ett barns perspektiv, är också något jag anser angeläget då 

det var svårt att få tag på forskning som belyste det området.  

Vad har då resultatet för relevans för yrkesprofessionen? Min förhoppning är, som jag 

omnämnde i inledningen, att man låter barnens perspektiv träda fram mer i utformandet och 

organisationen av förskolans lekmiljö. Helt i linje med läroplanens intentioner som uttrycker 

”de behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av verksamheten” (Skolverket, 2016, s. 12). 

Kunskapen besitter barnen redan, så det är bara att ta del av den.   

6.4 Resultat och slutsatsens giltighet 

Tolkningar är subjektiva även om man försöker vara objektiv vilket kan ha inverkat på 

resultatet. I studien kunde man se att barnen valde vissa rum och att andra valdes bort. Jag 

tolkade det utifrån rummens placering, att de genom valen sökte avskildhet och lek ro då 

genomgångsrum valdes bort. Men det kan också varit andra faktorer som spelat in som jag 

inte har underlag för. Förskolorna var 3-5 och 1-5 års avdelningar, vilket skulle kunna ha 

inverkan på valet av rum i ett försök att skydda leken från andra barn. Pedagogers vakande 

öga kan också vara något man vill undvika.  

När man går in i ett material gör man hela tiden olika val, jag försöket inledningsvis rent 

objektivt sortera genom att kategorisera utifrån vad de berättat. Genom att närma mig vilka 

rum som var attraktiva och vilka lekar och material som gavs ett värde, riktades min blick mot 

det som utmärktes sig och visade ett gemensamt mönster. Medan annat som framkom i 

mindre grad föll bort. Det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om någon annan 

genomfört analysen. Men det resultat som framträder bedömer jag ändå som tillförlitligt då 

underlaget tydligt pekade ut riktningen. 

6.5 Förslag till vidare forskning. 

När det gäller rum placerade i periferin skulle det vara intressant att studera vidare vilka andra 

aspekter som skulle kunna påverka varför barn väljer olika rum. Man kunde göra en större 

studie för att se om valet att välja rum i periferin och avskildhet är ett mönster som finns på 

fler förskolor. Inom förskolan är mycket uppbyggt kring det kollektiva och många 

planlösningar är öppna med större rum där många aktiviteter kan ske samtidigt. Att undersöka 

hur barn upplever att vistas i den miljön vore också intressant, med tanke på att de i studien 

helst valde rum i avskildhet. I den aktuella studien var samtliga barn fem år, äldst på 

förskolan. Om det kan det ha betydelse för vilka rum man får tillgång till på förskolan, skulle 

också kunna vara ett förslag på fortsatt forskning.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Samtyckesblankett 

Hej! Jag heter xx och jag läser förskollärarlinjens sjätte termin, på Karlstad universitet. Som examensarbete ska 
jag skriva en uppsats på 15 hp. Den kommer att handla om; vad det är som lockar med de attraktiva 
lekmiljöerna i förskolan, utifrån barnens perspektiv. För att få underlag till undersökningen, behöver jag under 
v 48-49 genomföra intervjuer där barn berättar om sin lekmiljö på förskolan. Men för att kunna göra det 
behöver jag ert samtycke. 

Intervjuerna kommer ske på förskolan, på en tid som passar verksamheten. Deltagandet i undersökningen är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas. Vid intervjutillfället kommer jag be om barnets samtycke, samt infor-

mera barnet om att det när som helst under intervjun kan avbryta sin medverkan. Under intervjun kommer jag 

också vara observant på om barnet på något sätt signalerar att det inte vill delta mer och respektera det. 

Intervjuerna kommer att bandas för att sen renskrivas. Det insamlade materialet avidentifieras och namn på 

barn, förskola och ort kommer att bytas ut, så inget i det publicerade materialet kan spåras tillbaka till barnet. 

Materialet förvaras under arbetet så ingen obehörig kan ta del av det och det kommer enbart användas i 

undersökningen. När uppsatsen är klar kommer allt insamlat material förstöras. Uppsatsen kommer sen, efter 

godkännande, publiceras i DiVA- universitetets publiceringsdatabas. 

Har ni några frågor angående undersökningen, eller önskar meddela att ni vill avbryta deltagandet, kan ni 

vända er till någon av oss. 

Med vänlig hälsning 

Student xx tele xx eller mail: xx 

Handledare xx tele xx eller mail: xx  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 

Svarstalong om medgivande till studien:  

 ”Vad det är som lockar i attraktiva lekmiljöer, ur barns perspektiv” 

Barnets namn______________________________________________________________ 

Samtycker till deltagande i intervju                                 □ Ja                    □ Nej 

Vårdnadshavares underskrift_____________________________ Datum _________________ 

Vårdnadshavares underskrift_____________________________ Datum _________________                                                                                                                                                                           

                  Lämna blanketten till förskolan senast xx Tack på förhand    

  

mailto:tomas.saar@kau.se
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

 

Förskolans lekmiljöer 

 Benämn de olika lekmiljöerna? 

 Berätta om de olika rummen och vad du brukar göra där? 

 

Vilka lekmiljöer är attraktivast  

 Vilka rum brukar du vara i? 

 Viket rum vill du helst vara i? 

 Vilka lekar är roligast att leka där?  

 

Vad är det som lockar i de miljöerna 

 Vad behöver man för material när man leker den leken? 

 Vad i det rummet är bäst när man leker? 

 Vad är det som lockar med just det? 

 


