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Abstract 

The purpose of this paper is to show how pre-school teachers think they can 

offer children a well-balanced daily rhythm of play in a well-arranged physi-

cal environment. In order to investigate this, I have used interview as a 

method of collecting data. The interviews were done at two municipal pre-

schools in a town in Sweden. The theory I have used to analyze the collected 

data is norm-critical perspective. The result shows for instance that pre-

school teachers are experiencing a clear connection between a well-arranged 

physical environment, and the opportunity to a well-balanced daily rhythm. 

The result also shows that the pre-school teachers think that they must create 

conditions in the environment, so the intensity of the children´s play can 

vary, and for the environment to offer a space for recovery. In their view this 

also creates the opportunity for the children to get a well-balanced daily 

rhythm.  

 

 

Keywords: pre-school, well-balanced daily rhythm, recovery, the intensity of 

the play, environment 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att synliggöra på vilket sätt förskollärare i försko-

lan anser sig kunna erbjuda barnen en väl avvägd dagsrytm, som erbjuder 

möjligheter för lek med olika intensitet, med hjälp av en välplanerad fysisk 

miljö. För att kunna undersöka detta har jag använt intervju som metod för att 

samla in data. Intervjuerna genomfördes på två kommunala förskolor i en 

medelstor stad i Sverige. Den teoretiska utgångspunkt som använts för att 

analysera den insamlade data som presenteras i studiens resultat är normkri-

tiskt perspektiv. Resultatet visar bland annat att förskollärarna upplever att 

det finns ett tydligt samband mellan en välplanerad fysisk miljö, och möjlig-

heten till en väl avvägd dagsrytm, där lekens intensitet har möjlighet att 

variera. Resultatet visar även att förskollärarna anser att de måste skapa 

förutsättningar i miljön för att lekens intensitet ska kunna variera, och att 

miljön möjliggör utrymme för återhämtning. På så vis menar de att det då 

också skapas en möjlighet för att barnen ska få en väl avvägd dagsrytm. 

 

Nyckelord: förskola, väl avvägd dagsrytm, återhämtning, lekens intensitet, 

miljö 
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1 INLEDNING  

Det område som jag är intresserad av att studera är den fysiska miljöns 

påverkan på lek och återhämtning i förskolan. Enligt Skolverket (2016) ska 

förskolan ge barnen en väl avvägd dagsrytm där återhämtning och andra 

aktiviteter ska harmonisera varandra. Av tidigare erfarenheter från bland 

annat min verksamhetsförlagda utbildning upplever jag att det är ett högt 

tempo i förskolan, vilket jag tror ställer högre krav på vad pedagoger gör för 

att uppnå en väl avvägd dagsrytm.  

 

Leken ger sig till uttryck på många olika sätt i förskolan, och är en genomsy-

rande del i de dagliga aktiviteterna. Enligt Skolverket (2016) är leken av stor 

vikt för barns lärande och utveckling. Förskolans verksamhet ska präglas av 

medvetna pedagoger som använder sig av leken för att främja varje barns 

lärande och utveckling. För att kunna göra det krävs det att förskolan erbju-

der barnen en trygg miljö som lockar till lek och olika aktiviteter. Orre (2014, 

december) påvisar utifrån en intervju med förskollärare Irmela Lilja i tid-

ningen Förskolan, att förskollärare upplever att barn idag är mer stressade 

och har svårare att behålla tålamodet när de utför olika aktiviteter. Orre 

hänvisar till Irmela Lilja som därför ser ett behov av att skapa medvetet lugna 

stunder i verksamheten, för att skapa en balans i barnens dag på förskolan. 

Utifrån detta ser jag ett behov av att även leken ska kunna bestå av olika 

intensitet för att bibehålla en bra balans för barnen i deras dag på förskolan. 

Claesdotter (2004, september) hänvisar i sin artikel till specialpedagogen 

Ylva Ellneby som kopplar stressen till det ökade barnantalet i barngrupperna, 

och ser en tydlig skillnad sedan avregleringen av barngruppens storlek i 

förskolan. Utifrån egna tankar och tidigare diskussioner i den verksamhets-

förlagda utbildningen ser jag att miljöns utformning på en avdelning blir 

extra viktig, då barn ska kunna dela upp sig mellan olika utrymmen. Skolver-

ket (2016) menar att förskolans miljö ska vara inbjudande och möjliggöra för 

olika typer av aktiviteter och lek, samt anpassas efter varje barns behov. Orre 

(2014, december) argumenterar utifrån sin intervju att även val av material 

och inredning i miljön kan påverka och leda till stress. Att studera detta 

område känns ytterst relevant då det utifrån detta kan det antas att det finns 

ett samband mellan miljö, lek, stress och återhämtning.  
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1.1 Avgränsning 

Jag kommer att avgränsa området genom att studera vilka åsikter förskollä-

rare har kring utformningen av förskolans fysiska innemiljö kopplat till en 

väl avvägd dagsrytm. Jag kommer genomföra min studie på två kommunala 

förskolor i en medelstor stad i Sverige, där jag kommer intervjua tre förskol-

lärare på respektive förskola, det vill säga sex stycken totalt. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att synliggöra på vilket sätt förskollärare i försko-

lan anser sig kunna erbjuda barnen en väl avvägd dagsrytm, som erbjuder 

möjligheter för lek med olika intensitet med hjälp av en välplanerad fysisk 

miljö.  

Frågeställningar: 

❖ Hur anser förskollärarna att de kan erbjuda barnen en väl avvägd 

dagsrytm? 

❖ Hur anser förskollärarna att de möjliggör för att lekens intensitet ska 

kunna variera? 

❖ Hur anser förskollärarna att den fysiska miljön kan utformas för att 

möjliggöra för barnen att få en väl avvägd dagsrytm? 

1.3 Bakgrund 

Utifrån min utbildning till förskollärare och den verksamhetsförlagda utbild-

ningen så har jag fått kunskaper om att den fysiska miljön på förskolan har 

stor betydelse för barnens lek, lärande och välbefinnande. Nedan kommer en 

bakgrund till lek, miljö, stress och återhämtning, för att tydliggöra betydelsen 

och sambandet mellan dem.  

1.3.1 En introduktion av lek 

Enligt Engdahl (2011) är att leka en del av livet. Barn leker ofta så fort de har 

möjlighet och det ses ofta som en av de mest naturliga sysselsättningsformer-

na för barn. Leken ses som en kulturell uttrycksform som länge haft en stark 

position i förskolan. När barn leker är den ofta improviserad och utgör en 

handling av fantasin, och den är ständigt under ett utvecklande förlopp. Hur 

leken utvecklas inspireras av sin omgivning och vilka typer av redskap, 

material, leksaker och möbler som finns i omgivningen. Vidare menar Jensen 

(2013) att olika miljöer erbjuder olika lekobjekt. Dessa lekobjekt kan använ-
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das för många olika typer av lek. Det finns dock vissa lekobjekt, specifika 

leksaker som är ämnade för en mer specifik typ av lek.  

1.3.2 Lekmiljöns förändring 

Enligt Sandberg (2008) har barns lekmiljöer förändrats under åren. Förr 

kännetecknades leken i förskoleåldern som ensamleken, eller lek med sys-

kon. Leken förpassades ut i naturen och var inte ämnad för att ske i inne-

miljö. Det material som fanns att leka med var det som naturen erbjöd, och 

det var ovanligt med tillverkade leksaker. Med tiden blev leksaksutbudet 

större och barnomsorgen utvecklades, vilket medförde att barnen fick tillgång 

till kamrater och en specifik miljö som var anpassad för lek. 

1.3.3 Miljöns betydelse för lek, stress och återhämtning 

Loris Malaguzzi var en stor filosof som var inspiratör för de kommunala 

förskolorna i staden Reggio Emilia, och hans pedagogik har inspirerat många 

av dagens förskolor. Malaguzzi såg miljön som ”den tredje pedagogen”. Han 

hävdade att en inspirerande miljö möjliggjorde för barnen att de kunde göra 

mer än bara tänka och känna, miljön skapade också möjligheter till ett aktivt 

utforskande och kunskapande (Dahlberg & Åsén, 2011). 

 

Enligt bland andra Björklid (2009) ökade under 1990-talet barnantalet i 

barngrupperna i förskolan, vilket även Sandberg (2008) påvisar samtidigt 

som han också hänvisar till att förskolornas lokaler oftast är relativt små. 

Vidare menar Björklid (2009) att mindre utrymme utgör en större risk för 

stress. Enligt Sandberg (2008) medför även de små lokalerna att miljöns 

utformningar men även begräsningar styr över vilka möjligheter barnen har 

till lek. Enligt Ellneby (2016) är det påfrestande för barnen att de ständigt 

måste dela utrymme med andra barn, och det kan medför att det skapas en 

stress hos barnen. Vidare menar Björklid (2009) att det finns en tydlig kopp-

ling mellan miljön, barnens lek och återhämtning. Miljöns utformning tas 

ofta för given och man anpassar sig utifrån det som finns i miljön. Den 

fysiska miljön signalerar tydliga budskap, och gör att den antingen känns 

välkomnande eller inte. Om barn upplever miljön som understimulerade eller 

otillgänglig så kommer de inte att leka där. Om pedagogerna är medvetna i 

sina val av material, möbler och hur tillgängliga de är, så möjliggör de för 

utrymme för olika aktiviteter men också vissa begränsningar. Vidare menar 

Björklid (2009) att det är viktigt att miljön möjliggör för både spontana 

möten, men också avskildhet om barn vill dra sig undan och leka ifred. Hon 

menar att det även ger barnen möjlighet att känna att de kan välja själva och 
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kontrollera de situationer som uppstår. Även Ellneby (2011) påvisar detta och 

menar att genom att skapa och konstruera olika rum i miljön möjliggör man 

för olika typer av lek och aktivitet. Vidare menar Björklid (2009) att forsk-

ning har visat att även delar av miljön ska vara självinstruerande, vilket även 

Ellneby (2011) förklarar och beskriver att det innebär att vissa rum är mer 

sparsamt möblerade för att barnen ska kunna inspireras till olika typer av lek 

och hämta den rekvisita som de behöver i stunden. Enligt Björklid (2009) har 

även miljöns estetiska utformning betydelse för det fysiska och psykiska 

välbefinnandet. Hon hänvisar till nordisk forskning kring miljöns betydelse 

som har påvisat att om en miljö utformas estetiskt snyggt bidrar det till att 

skapa ordning och lugn, och samtidigt motverka stress. Vidare menar Björ-

klid att det som pedagog är viktigt att komma ihåg att barn upplever miljön 

med alla sina sinnen.  

 

Enligt Skolverket (2016) har som tidigare nämnts förskolan till uppdrag att 

möjliggöra för barnen att växla mellan olika aktiviteter under en dag på 

förskolan.  För att förskolan ska kunna sträva mot läroplanens mål menar 

Björklid (2009) att det är av stor vikt att miljön skapas på ett sådant sätt som 

inspirerar till olika typer av handlingar och aktiviteter. Ellneby (2016) menar 

att gränsen mellan en avstressande miljö och en stressande miljö är liten. En 

alltför avstressande miljö kan få motverkad effekt, vilket medför att barnen 

blir understimulerade och det kan skapa en oro hos barnen, vilket i sin tur 

också kan leda till stress. Detta går att exemplifiera med Orre (2014, decem-

ber) som i en intervju med förskollärare Irmela Lilja i tidningen Förskolan, 

argumenterar för att innemiljön ska vara utformad på ett avstressande sätt 

men ändå ge utrymme för livliga aktiviteter. 

1.3.4 En syn på stress 

Ellneby (2011) ser en förändring av synen på hälsa och ohälsa. Tidigare har 

det varit fokus på det som gör att vi inte mår bra, medan idag försöker vi 

fokusera på det som faktiskt gör att vi mår bra. Hur vi mår behöver inte bero 

på att det är för mycket av det onda, utan att det helt enkelt är för lite av det 

goda. Ellneby menar att vi genom det synsättet lättare kan upptäcka och 

hjälpa barn att klara av den eventuella stress som är runt omkring dem. Detta 

går att exemplifiera med Orres (2014, december) intervju i tidningen Försko-

lan där förskollärare Irmela Lilja menar att det skedde en förändring angå-

ende barnens stressnivå mellan 1980-talet och sen hur det såg ut på 2000-

talet. Det var ett annat tempo på förskolan som gjorde att barnen var mer 

stressade. De gick fortare, de förväntade sig inga längre samtal med pedago-
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gerna och de hade mindre tålamod till att göra klart saker. För att samman-

fatta detta, så har både forskare och yrkesverksamma förskollärare uttalat sig 

om att det finns ett tydligt samband mellan miljö, lek och återhämtning, och 

att det är något som det måste arbetas med kontinuerligt i verksamhet. I 

studiens nästa kapitel sker en forskningsbaserad fördjupning kring detta. 
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I detta kapitel presenteras relevant forskning för min studie och dess syfte, 

och behandlar bland annat vikten av den fysiska miljöns utformning, samt en 

kortare beskrivning av vilka följder stora barngrupper får i förskolan. I detta 

kapitel ges även en forskningsbaserad förklaring till vad återhämtning inne-

bär. 

2.1 Stora barngrupper i förskolan 

Engdahl (2011) förklarar i sin avhandling att det idag är många barn i försko-

lan, vilket medför att barn idag har många kompisar som de ska förhålla sig 

till i förskolans fysiska miljö. Engdahl menar att det är många barn som ska 

leka tillsammans på samma yta. Även Pramling Samuelsson, Williams, 

Sheridan & Hellman (2016) påvisar att förskollärare idag upplever att det är 

stora barngrupper i förskolan. De framställer vikten av mindre barngrupper 

då förskollärarna kan fokusera mer på varje barn och deras lärande och 

välbefinnande. De kan föra längre diskussioner med barnen, utmana dem och 

stimulera dem i olika aktiviteter. Genom att ha mindre grupper menar Pram-

ling Samuelson et al. att det är lättare att tillgodose varje barns behov.  

2.2 Miljöns betydelse för leken 

Enligt Dyment & O´Connell (2013) är förskolan utformad på ett medvetet 

sätt, där val av färger, inredning, ljus och uppdelning av utrymmen i miljön 

ska främja barns aktiviteter och upplevelser. Miljön ska vara anpassad så att 

barnen kan leka och utföra olika typer av aktiviteter, interagera med varandra, 

men också möjliggöra för reflektion och betänksamhet. Dyment & O´Connell 

hävdar att en noga genomtänkt och välkonstruerad miljö bidrar till ökade 

möjligheter av utmanande och stimulerande lekupplevelser. 

 

Även Bergström Eriksson (2013) menar att det finns en tydlig relation mellan 

pedagoger, fysiska miljöer och barn. Hon belyser hur den fysiska miljön 

påverkar barnens aktiviteter utifrån hur den formas och organiseras. Hur den 

fysiska miljön formas möjliggör för olika handlingserbjudanden men också 

regleringar av vad som kan ske i de olika delarna av miljön. Bergström 

Eriksson menar till exempel att en öppen yta av miljön möjliggör för aktivite-

ter som bollsport och rörelselekar, men är kanske svårare att leka kurra-

gömma i då det finns få saker att gömma sig bakom på en öppen yta. Enligt 
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Bergström Eriksson tar människor in den information som ger prägel åt en 

plats, och sedan urskiljer vilka aktiviteter som fungerar att utföra. Detta kan 

sättas i relation till Engdahl (2011) som menar att barnen agerar i förhållande 

till den fysiska miljön, och att barnen spontant startar lekar utifrån vilka 

möjligheter och erbjudanden som den fysiska miljön tillåter. Bergström 

Eriksson (2013) påvisar i sitt resultat att den fysiska miljön både behöver 

erbjuda flera handlingserbjudanden men också tydliga begränsningar i vissa 

delar av den. De delar av miljön som innehåller mer statiska föremål som är 

avsedda för specifika ändamål begränsar handlingserbjudandena. Ett exempel 

på en sådan del av miljön menar Bergström Eriksson är ateljén. De statiska 

föremålen innebär också att det tillkommer mer regler om vad man får göra 

och inte i den miljön. De delar av miljön som däremot erbjuder mindre 

statiska föremål möjliggör för ett bredare utbud av handlingserbjudanden, där 

barnen kan använda föremålen på ett mycket kreativt sätt. Enligt Bergström 

Eriksson styr pedagogernas planering och utformning av miljön samt vilka 

fysiska föremål den innehåller, vilka typer av aktiviteter och handlingar som 

kan uppstå. Detta går att relatera till Engdahl (2011) som menar att pedago-

gerna i förskolan indirekt styr vilken form som leken ska kunna ta genom att 

ordna för leken i miljö, rum, material och tid. Även Sheridan, Pramling 

Samuelsson & Johansson (2009) synliggör detta, då de menar att pedagoger-

na skapar en miljö som är rik på material, utmaningar och stimulans. Det 

möjliggör att omsorg, lek och lärande kan interagera med varandra.  

2.3 Vad innebär återhämtning? 

Enligt Asp (2002) så behöver inte vila och återhämtning innebära att man ska 

ligga ner eller sitta stilla och läsa en bok. Det som kännetecknar vila är att det 

föreligger en samklang i känsla, vilja och handling, samt att egna behov och 

önskemål överensstämmer med hur omgivningen är utformad. Genom att vila 

får kroppen chans till att hämta nya krafter och på så sätt får vi mer energi. 

Asp menar att vila kan uppstå i olika former. Det kan vara i ett tillstånd som 

är kravlöst och rofyllt, men det kan också innebära en lustfylld stimulans och 

utmaning. De olika sinnena kan också ge en upplevelse av vila. Det kan till 

exempel vara genom att njuta av rofyllda ljud, beröring eller synintryck. Asp 

menar också att tillståndet vila kan uppstå när man tar del av olika kulturella 

sammanhang, så som konst eller musik. Oavsett vilket sätt man väljer att vila 

på så innebär vilan att ta avstånd från måsten och bekymmer. Det kan upple-

vas genom att till exempel byta miljö, eller flytta fokus från en handling till 

en annan. Asp menar också att kravet för att kunna vila är att människan 

känner en trygghet i sig själv och till sin tillvaro. 
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För att sammanfatta forskningsöversikten så påvisar Engdahl (2011) att det är 

många barn som ska förhålla sig till varandra och leka i den fysiska miljön. 

Den fysiska miljöns betydelse synliggörs av (Dyment & O´Connell, 2013; 

Bergström Eriksson, 2013 & Engdahl, 2011) som menar att den fysiska 

miljön har en stor betydelse för leken och att förskollärare behöver vara 

medvetna i sin utformning av den fysiska miljön. Dessa studier visar även att 

miljön möjliggör och begränsar för vilka typer av aktiviteter och handlingar 

som är genomförbara. Forskningsöversikten visar även att återhämtning 

enligt Asp (2002) möjliggör för kroppen att samla nya krafter, och att åter-

hämtning kan ske på flera olika sätt bland annat genom att byta miljö, och 

flytta fokus från en handling till en annan. I ovanstående synliggörs specifikt 

den fysiska miljöns betydelse. Detta är relevant för studiens syfte som inne-

bär just att synliggöra på vilket sätt förskollärare i förskolan anser sig kunna 

erbjuda barnen en väl avvägd dagsrytm, som erbjuder möjligheter för lek 

med olika intensitet med hjälp av en välplanerad fysisk miljö.  
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3 TEORI 

3.1 Vetenskaplig teori 

För att tolka och analysera studiens insamlade data och skriva fram ett 

resultat kommer jag att använda mig av det normkritiska perspektivet. 

3.1.1 Normkritiskt perspektiv 

Enligt Dolk (2013) är syftet med det normkritiska perspektivet att problema-

tisera och synliggöra normalitet på flera olika områden. Det normkritiska 

perspektivet hör till det poststrukturalistiska fältet. Dolk förklarar att fenomen 

som normer och makt är relationella och skapas i relation till något annat, i 

relation till människor. Dolk beskriver utifrån filosofen Judith Butler att 

normer är nästan alltid outtalade och därmed svåra att uppfatta. Hon menar 

att normer blir synliga först efter de effekter de skapar, det vill säga följderna 

olika normer får. SOU, Statens offentliga utredningar (2006) presenterar i sin 

utredning om jämställdhet i förskolan att normer är oskrivna regler som finns 

runt omkring oss i vår omgivning, och vart vi än befinner oss så finns det 

olika normer. Normer finns i vårt språk och våra handlingar och framträder 

när vi stöter på sådant som kan upplevas som onormalt. Enligt Jämställ 

(2013) framställs det normala genom att vi jämför det med något annat, det 

som anses vara avvikande. Det som uttrycks som det normala, möjliggör för 

fler möjligheter och handlingsutrymmen för den person som upplevs vara 

normal. I min studie kommer jag använda mig av begreppet handlingsut-

rymme för att tydliggöra vilka möjligheter och begränsningar i miljön som 

pedagogerna anser sig utforma. 

 

Vidare menar SOU (2006) att förskolans arbetssätt och utformning av dess 

innehåll så som miljön och leken, är med och producerar det som räknas som 

normalt och avvikande.  Detta kan relateras till Jämställ (2013) som menar att 

genom ett normkritiskt perspektiv kan vi få syn på olika normer och värde-

ringar som gör att vi uppfattar saker på olika sätt. Med detta perspektiv får vi 

möjlighet att förändra begränsande normer och strukturer, istället för att få 

den enskilda individen att passa in i en viss mall. Fortsatt menar Jämställ att 

de som följer normen, det vill säga det som ses som det normala, har makt 

och möjlighet till att förändra och upprätthålla normen. Detta gäller både 

enskilda individer och på organisationsnivå. Dolk (2013) hänvisar till filoso-

fen Michel Focault som på flera sätt har revolutionerat sättet att förstå inne-
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börden av makt. Han menar att makt är något produktivt, något som skapar 

sanningar och kunskaper, samt ger upphov till människors handlingar och 

känslor. Makt verkar snarare genom normer än lagar och regler. Begreppet 

makt kommer användas i denna studie för att synliggöra hur förskollärarna 

upprätthåller och förändrar normer. Vidare menar Jämställ (2013) att genom 

att förändra och upprätthålla normer kan strukturen förändras, och vi kan 

möjliggöra för att omgivningen anpassas till varje enskild individ, istället för 

att den enskilda individen ska passa in i den specifika mallen. Enligt SOU 

(2006) innebär det att integrera ett normkritiskt perspektiv i den pedagogiska 

verksamheten, att vidga gränserna för hur en individ tillåts att vara. Detta 

medför att varje individ ska bemötas och ges utrymme utifrån en medveten 

strategi med syfte att öka jämlikheten. Vidare menar SOU att det normkri-

tiska perspektivet ska synliggöra att det finns många olika sätt som individen 

kan leva och vara på, och att det inte finns ett specifikt sätt som är korrekt 

och anses som det normala. I studien kommer begreppen normer och struktur 

att används för att synliggöra vilka normer och strukturer som råder i de olika 

sätt som pedagogerna anser sig att miljön ska utformas på, samt om normerna 

och strukturerna skiljer sig åt beroende på vilken lek som de avser ska kunna 

ske i miljön.   
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4 METOD 

4.1 Val av metod 

Syftet med min studie är som tidigare nämnts att synliggöra på vilket sätt 

pedagogerna i förskolan anser sig kunna erbjuda barnen en väl avvägd 

dagsrytm, som erbjuder möjligheter för lek med olika intensitet med hjälp av 

en välplanerad fysisk miljö. För att kunna besvara detta syfte har jag valt att 

använda mig av kvalitativa intervjuer. Christoffersen & Johannessen (2015) 

menar att kvalitativa intervjuer gör det möjligt att ta reda på vad människor 

tänker och känner. De kvalitativa intervjuerna har skett i form av semistruk-

turerade intervjuer. Enligt bland andra Christoffersen & Johannessen (2015) 

innebär en semistrukturerad intervju att frågorna som ställs är öppna, och har 

inga färdiga svarsalternativ. Respondenten får då möjlighet att formulera 

svaren med sina egna ord.  Det medför att den som intervjuar inte riskerar att 

påverka svaren på samma sätt som om det hade varit färdiga svarsalternativ. 

Vidare menar Christoffersen & Johannessen att vid semistrukturerade inter-

vjuer kan det vara en fördel att ändå standardisera intervjun genom att alla 

respondenter får samma frågor, även om de inte behöver ställas i samma 

ordning till respektive respondent. En standardisering gör även databearbet-

ningen lättare, då det går att jämföra vad respondenterna har svarat på varje 

fråga. En semistrukturerad intervju ger möjligheten till en bra balans mellan 

flexibilitet och standardisering. Enligt Christoffersen & Johannessen utfor-

mas en intervjuguide med teman eller frågor som ska tas upp i intervjun. Det 

är även vanligt att intervjuguiden innehåller några följdfrågor för att möjlig-

göra för respondenten att kunna fördjupa sitt svar. Jag har i min studie formu-

lerat en intervjuguide (se bilaga 1) med standardiserade frågor med ett par 

efterföljande uppföljningsfrågor för att kunna få så konkreta och tydliga svar 

som möjligt. Frågorna har ställt i olika ordningsföljd under intervjuerna, på 

det sättet ha jag kunnat vara flexibel och anpassat intervjugången efter 

respondenterna. 

4.2 Urval 

Studien är genomförd på två kommunala förskolor i en medelstor stad i 

Sverige, där tre pedagoger har intervjuats på den ena förskolan och två på den 

andra, vilket innebär att jag totalt har genomfört fem stycken intervjuer. För 

att kunna genomföra intervjuerna började jag med att kontakta förskolechefen 

på dessa två förskolor. Jag mailade över information om vem jag är och vad 

mitt examensarbete innebar. I mailet bifogade jag även den informations- och 
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samtyckesblankett (se bilaga 2) som de förskollärare som skulle intervjuas får 

ta del av och skriva på. Jag informerade förskolechefen om hur många jag 

ville intervjua till mitt arbete, och tanken från början var att jag skulle inter-

vjua tre pedagoger på respektive förskola, men av olika orsaker blev det 

istället två intervjuer på den ena förskolan. Efter att jag fick samtycke av 

förskolechefen till att kontakta förskollärarna på respektive förskola, ringde 

jag de tilltänkta förskollärarna till min studie. Jag berättade att jag hade varit i 

kontakt med förskolechefen för att få samtycke till att kontakt dem. Jag 

beskrev vad arbetet skulle gå ut på och bestämde sedan dag och tid för 

respektive intervju. Efter telefonsamtalet till respektive förskollärare, mailade 

jag ut informations- och samtyckesblanketten, så att de kunde ta del av den 

innan intervjuerna skulle genomföras. 

4.3 Deltagarna 

Förskolorna i studien kommer att definieras som Förskola A och Förskola B, 

och de förskollärare som deltagit i studien har fått fiktiva namn för att säker-

ställa deras anonymitet. Nedan finns en tabell över förskolorna och förskollä-

rarna, och det är de namnen som kommer användas i studiens resultat. 

 

Förskola A Förskola B 

Deltagare Yrkesverksam 

som förskollärare 

Deltagare Yrkesverksam  

som förskollärare 

Amanda 9 år Britta 22 år 

Alice 12 år Beatrice 28 år 

Astrid 23 år   

 

4.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på två dagar, fyra av dem genomfördes den andre 

maj och den femte skedde den tredje maj. Intervjuerna på Förskola A skedde 

i ett avsett samtalsrum. På förskola B höll jag ena intervjun i en avdelnings 

ateljé och den andra intervjun ägde rum i förskolans personalrum. Samtliga 

intervjuer genomfördes utan avbrott i en stillsam miljö. Vilket Christoffersen 

& Johannessen (2015) poängterar som ytterst viktigt. Innan intervjuerna 

påbörjades fick respektive förskollärare skriva under informations- och 
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samtyckesblanketten. Jag använde mobilen som ljudinspelare, och spelade in 

hela intervjun. Detta för att underlätta efterkommande bearbetning av data, då 

jag upplevde att det kan vara svårt att hinna att anteckna allt under en inter-

vju, samt att jag ville hålla fokus på informanten och inte på ett antecknings-

block. De första frågorna var som en introduktion till ämnet för att sedan 

kunna ställa frågor som krävde mer djupgående svar. Intervjuerna hade 

varierad längd och tog mellan 10–25 minuter. Samtliga informanter fick en 

till ett par följdfrågor, där de fick möjlighet att utveckla och konkretisera sina 

svar. 

4.5 Bearbetning av data 

För att kunna bearbeta mina insamlade data, fick jag börja med att lyssna 

igenom mina intervjuer för att sedan transkribera hela intervjuerna ordagrant. 

Enligt bland andra Bryman (2011) bidrar transkribering till att förbättra 

minnet, och bekräftelse av att man uppfattat svaren korrekt. Under transkribe-

ringen av samtliga intervjuer framstod tre kategorier som jag såg som över-

gripande för den data jag samlat in. Utifrån dessa tre kategorier delade jag in 

svaren genom att sammanfatta de svar jag fått. Dessa tre kategorier/ rubriker 

är; ”Förskollärarnas syn på stress och en väl avvägd dagsrytm”, ”Förskollä-

rarnas uppfattningar om lekens intensitet” samt ”Miljöns betydelse för en väl 

avvägd dagsrytm och lekens intensitet”. Därefter var det dags att analysera 

materialet, och det gjorde jag med hjälp av det normkritiska perspektivet som 

jag presenterade under kapitel 3, ”Teoretiska utgångspunkter”. 

4.6 Etiska överväganden 

Det finns några etiska överväganden som jag måste förhålla mig till när jag 

ska genomföra min studie. Det första jag måste göra är att ta kontakt med 

förskolechefen på de tilltänkta förskolorna som jag vill göra min undersök-

ning på. Enligt Löfdahl (2014) grundar det sig på att man måste ha förskole-

chefens medgivande innan man kan ta kontakt med förskollärarna. Jag som 

då vill genomföra intervjuer med förskollärare måste först få deras informe-

rade samtycke.  

4.6.1 Informations- och samtyckeskravet 

Bryman (2011) förklarar att informationskravet innebär att forskaren ska 

informera om undersökningen och dess syfte för de individer det berör. 

Deltagarna ska göras medvetna om att deras deltagande i undersökningen är 

frivilligt, vilket motsvarar samtyckeskravet. Alla tilltänkta deltagare i under-
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sökningen ska själva avgöra om de vill delta eller inte. De ska ha fått tillräck-

ligt med information i förväg för att kunna ge sitt informerade samtycke. 

Innan jag påbörjade mina intervjuer mailade jag deltagarna en information 

och samtyckesblankett (Se bilaga 2), som de fick läsa för att få reda på 

konkret vad mitt arbete innebar. Sedan fick de skriva under blanketten, och 

på så sätt lämna sitt informerade samtycke till att delta i studien. 

4.6.2 Konfidentialitetskravet 

I min studie måste jag förhålla mig till konfidentialitetskravet. Enligt Bryman 

(2011) innebär det att alla de uppgifter som behandlar de personer som deltar 

i undersökningen ska bearbetas med konfidentialitet, vilket innebär att alla 

uppgifter angående de deltagande personerna måste förvaras oåtkomliga för 

obehöriga, samt som Vetenskapsrådet (2011) menar att det i studien inte ska 

kunna gå att utläsa data och spåra det till de som deltagit. I min studie har jag 

uppfyllt detta kravet genom att förskollärarnas namn och förskolorna har fått 

pseudonymer för att det inte ska framgå i studien vilka de är. 

4.6.3 Nyttjandekravet 

Enligt Bryman (2011) innebär nyttjandekravet att alla de uppgifter som 

samlas om in enskilda individer får endast användas i det specifika forsk-

ningsarbetet. Vidare menar Löfdahl (2014) att efter avslutat forskningsarbete 

ska all data förstöras. För min studie innebär det att efter examensarbetet är 

bedömt och betyget inrapporterat, kommer ljudfiler, anteckningar och tran-

skriberingarna av intervjuerna att förstöras.  

4.7 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) menar att reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, och 

om resultatet skulle bli detsamma om studien skulle genomföras på nytt. 

Vidare menar Christoffersen & Johannessen (2015) reliabilitet behandlar hur 

noggranna och precisa som undersökningens data är, samt på vilket sätt data 

samlats in och hur den bearbetas. Jag har i detta arbete varit noggrann med 

redovisningen av studiens upplägg, och reliabiliteten stärks genom att jag i 

framställandet av resultatet använt citat från informanterna, som tydliggör att 

det som skrivs är det som de faktiskt sagt. Studien är tillförlitlig på så sätt att 

de förskollärare som har intervjuats har varit verksamma i många år och har 

därför mycket erfarenheter med sig när de besvarar mina frågor, och jag har 

inte på något sätt förvanskat deras svar. Studien är reliabel för de förskolor 

som undersökningen har gjorts på, då förskollärare som är yrkesverksamma 

på dessa har intervjuats.  
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Enligt Roos (2014) handlar validitet om att det man gör i sin studie, ska 

kunna besvara studiens syfte. Det vill säga att man hela tiden ska sträva efter 

att besvara sitt syfte och sina frågeställningar. Vidare menar Roos att frå-

gorna ska vara giltiga för att kunna besvara studiens syfte. Vid val av intervju 

som metod handlar det om att ställa frågorna på ett sådant sätt som sedan kan 

hjälpa till att besvara det befintliga syftet och frågeställningarna. Vidare 

menar Bryman (2011) att validitet är ett mått på om studiens slutsatser som 

genererats genom undersökningen hänger ihop med studiens formulerade 

syfte. Denna studie har god validitet då studiens resultat och slutsatser besva-

rar studiens syfte. Validiteten stärks också, då resultatet och slutsatserna går 

att sätta i relation till den bakgrund och tidigare forskning som presenteras i 

arbetet. 

4.8 Generalisering 

Denna studies resultat har låg generaliserbarhet då undersökningen är gjord 

på enbart två förskolor, där fem förskollärare har intervjuats. Det innebär att 

det inte går att generalisera och hävda att det är likadant på alla andra försko-

lor runt om i Sverige, däremot kan det ge en nyanserad bild, en uppfattning 

om hur det kan vara.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan presenteras den data som kommit fram i studien som ska besvara 

studiens syfte och frågeställning. För att analysera resultatet kommer jag 

använda det normkritiska perspektivet som jag har presenterat under kapitel 

3, Teoretiska utgångspunkter. 

5.1 Förskollärarnas syn på stress och en väl avvägd 

dagsrytm 

Samtliga intervjuade förskollärare upplever att barn idag är mer stressade, 

Astrid (intervju 2 maj, 2018) uttryckte det som ”Det är just det vi känner, att 

barn är mer stressade och det är väldigt tydligt”. Det framgick också i en av 

intervjuerna att det finns ett stort fokus på att barns lärande pågår hela tiden, 

och att det lär sig i alla sammanhang. Men det handlar också om att barn ska 

få lära sig att koppla av, som Britta beskriver nedan: 

”Det är viktigt att barn i förskolan också bara får vara barn. Visst man säger ju 
att barn lär sig hela tiden och deras lärande pågår hela tiden, och att förskolan 
är till för att barnen ska utveckla massa olika förmågor, men det är också vik-
tigt att man får chansen att utveckla förmågan att koppla av, och lära sig själv-
kännedom, det här behöver jag.” 

(Britta, intervju 2 maj 2018) 
 

Utifrån det normkritiska perspektivet går det att tolka det som att förskollä-

rarna här anser att stress kan vara en effekt av de normer som råder i försko-

lan. Som det framgår ovan utifrån Britta, så finns det ett fokus, en struktur i 

förskolan som avser att barns lärande ständigt pågår. Det kan tolkas som en 

norm som normaliserar att barn ständigt måste vinna nya kunskaper, och att 

förskollärare i förskolan ständigt ska eftersträva barns lärande. Detta kan 

kopplas till Dolk (2015) som menar att en norm inte blir synlig förens vi ser 

den effekt som normen skapar. Vidare synliggörs det att förskollärarna vill 

tydliggöra vikten av att också utveckla barns förmåga att koppla av. De vill 

förändra den rådande normen om att barn enbart bara ska utveckla sitt lä-

rande och nya förmågor. Genom att göra det anser de att de möjliggör för fler 

handlingsutrymmen då de möjliggör för att lärandet ska kunna varvas med att 

få koppla av, och som Britta säger att helt enkelt bara få vara barn. 
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Några av de intervjuade förskollärarna tror att stressen till viss del beror på de 

stora barngrupper som är i förskolan idag. Alice (intervju, 2 maj 2018) 

beskrev det som att med många barn i barngruppen, så blir det många kompi-

sar man ska förhålla sig till, och det blir då mycket som händer runt omkring, 

vilket kan skapa en stress och oro hos barnen. Alla förskollärare påpekade 

även i sina respektive intervjuer att för att hjälpa barnen att hantera stressen 

behöver de ge barnen en väl avvägd dagsrytm. De förskollärare som deltagit i 

denna studie menar att en väl avväg dagsrytm handlar om att barnen ska 

kunna leka lekar med olika intensitet, där rörelseaktiviteter varieras med 

lugnare aktiviteter, och att barnen får tillfällen för avkoppling och återhämt-

ning. Alice (intervju, 2 maj 2018) på Förskola A beskrev det som ”Det kan 

inte bara vara det här lugna en hel dag, och inte bara en springdag hela dagen, 

utan vi försöker variera”. Samtliga intervjuade förskollärare menar att det 

gäller att hitta balansen där i mellan. Respektive förskollärare påpekade även 

att alla barn är olika, och har olika stort rörelsebehov samt behov av åter-

hämtning. En förskollärare poängterade vikten av att alla barn ska få testa 

många olika sätt att koppla av på. 

”Vi försöker ju se vad som passa alla, och att alla får prova allt, för annars kan 
man ju inte heller se vad de tycker bäst om eller vad som är det bästa sättet 
för just det barnet.” 

(Astrid, intervju 2 maj 2018).  
 

Samtliga förskollärare menade också på att återhämtning inte behöver betyda 

att man ska sitta still och ta det lugnt, utan att återhämtning kan ske även 

genom en rörelseaktivitet, och det blir då en fysisk återhämtning.  

”Det är olika för olika barn, vad som är återhämtning.  Det kan ju vara att ta 
det lugnt men det kan ju också vara att man verkligen behöver få utlopp för 
det där som liksom lagras i kroppen, när man till exempel suttit still.”  

(Beatrice, intervju 3 maj 2018).  
 

Utifrån det normkritiska perspektivet kan stressen som utlöses på grund av 

stora barngrupper, där barn måste förhålla sig till flera andra barn, förstås 

som uttryck för att respektive barn har med sig olika normer hemifrån. Det 

som är okej för ett barn att göra hemma, kanske inte är okej för ett annat barn 

och ses som avvikande. Som SOU (2006) beskriver så finns det flera normer 

i vår omgivning, och att det råder olika normer på olika ställen. När flera barn 

möts, möts också flera normer. Det blir tydligt att förskollärarna är medvetna 

om att de ska inkludera ett normkritiskt arbetssätt utifrån ovanstående utsagor 
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från respektive förskollärare. De anser att barn är olika och bör få vara olika. 

De skapar förutsättningar genom att tillgodose varje barns behov, och be-

handlar alla därför jämlikt. Utifrån det normkritiska perspektivet menar jag 

att det här framkommer att förskollärarna har makt att förändra och upprätt-

hålla normer, då som de uttrycker det skapar individuella förutsättningar för 

varje barn. Enligt Jämställ (2013) kan det då möjliggöra för att den enskilda 

individen inte behöver passa in i en specifik mall, utan faktiskt kan vara sig 

själv.  

5.2 Förskollärarnas uppfattningar om lekens intensitet 

Samtliga förskollärare som deltagit i studien, påvisade i intervjuerna att 

lekens intensitet varierar stort under en dag på förskolan. Däremot skiljer det 

sig mellan hur förskollärarna anser vilken tid på dagen som barnen leker med 

hög respektive låg intensitet. Några av de intervjuade förskollärarna anser att 

det är en lägre intensitet på leken på morgonen, vilket också är något de 

försöker eftersträva för att sedan lekens intensitet ska få möjlighet att öka 

under förmiddagen. 

” Ja, till exempel så kan man ju se när de kommer på morgonen så kan det 
vara en lugnare period, och vi försöker ha det lite lugnare den här första stun-
den på morgonen, så att det inte blir massa hopp och spring. 

 

(Britta, intervju 2 maj 2018). 

Några av de andra förskollärarna menar att leken redan har hög intensitet på 

morgonen. Astrid (intervju, 2 maj 2018) berättade att, ”Man måste i princip 

alltid dela in barngruppen i mindre grupper för då har man möjlighet att 

ändra intensiteten.” Hon menar att det på så sätt blir lättare att till exempel få 

till den högintensiva leken inne, då en grupp kan gå ut och göra en aktivitet, 

och då blir det färre kompisar för barnen inne att ta hänsyn till. Samtliga 

förskollärare beskriver de högintensiva lekarna som rörelselekar där barnen 

har möjlighet till att bland annat springa, hoppa, krypa och dansa. När re-

spektive förskollärare beskriver lek som innebär lägre intensitet kommer det 

fram exempel som rita, pärla, bygga med lego och spela spel, men också 

lekar där de verkligen försvinner in i lekens värld och frångår det som händer 

runt omkring dem. En av förskollärarna poängterade att när barnen försvinner 

in i lekens värld kan man se hur de bearbetar och återhämtar sig. Samtliga 

intervjuade förskollärare beskriver hur de medvetet varvar de högintensiva 

aktiviteterna med aktiviteter som har lägre intensitet. På en av de intervjuades 

avdelning beskriver hon hur de arbetade mycket med yoga, massagelekar och 

massagesagor för att få ner barnen från den högintensiva leken till en lek med 
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lägre intensitet. Samtliga förskollärare gav uttryck för tanken att lekens 

intensitet behöver variera, och att behovet av hur mycket leken behöver 

variera i intensitet skiljer sig från barn till barn. Amanda beskrev det i sin 

intervju som ”det gäller att hitta en balans som fungerar för varje barn.”  

 

Utifrån det normkritiska perspektivet blir det tydligt att det råder en viss 

norm i deras sätt att förhålla sig till morgonen på förskolan, där förskollärar-

na menar att det är en lägre intensitet på morgonen, och att det också är något 

de eftersträvar. Den normen innebär att barnen måste bete sig på visst sätt, då 

det ska vara ett lugn och barnen ska inte hoppa eller springa omkring. Det 

visar också på att de har tankar om en viss struktur över hur det ska fungera. 

Utifrån ovanstående synliggörs idéer om att den högintensiva leken respek-

tive lek med låg intensitet tyder på olika normer. Samtliga förskollärare ser 

den högintensiva leken på ett visst sätt, en norm som säger att högintensiv lek 

innebär rörelselekar där barnen bland annat dansar, hoppar och springer. 

Medan det de säger om leken med lägre intensitet utgör en norm som innebär 

att barnen bland annat ska spela spel, måla och pärla. Detta skulle kunna 

betyda att barnen har olika handlingsutrymmen beroende på vilken typ av lek 

de leker. Genom att medvetet varva de högintensiva aktiviteterna med de 

aktiviteter med lägre intensitet, menar jag att båda normerna kan ha möjlighet 

att råda, och att det är förskollärarna som har makten över att de kan växlas i 

mellan.  

5.3 Miljöns betydelse för en väl avvägd dagsrytm och 

lekens intensitet 

Samtliga intervjuade förskollärare menade att miljöns utformning är otroligt 

viktig för att möjliggöra för barnen att få en väl avvägd dagsrytm. Amanda på 

Förskola A menar att för att kunna erbjuda barnen en väl avvägd dagsrytm, 

måste en förskolas avdelning innehålla olika rum för olika saker att göra.  

” Det behöver finnas ett ställe där man liksom kan springa av sig om man be-
höver springa av sig, men också ställen för lugnare lek, och om man vill leka 
ifred.” 

 

(Amanda, intervju 2 maj 2018). 

Det framkom även i intervjuerna att det ibland upplevs som svårt att få till 

den perfekta miljön, men att vi har ett mål i läroplanen som avser att ge 

barnen en välavvägd dagsrytm. Enligt Alice medför det att vi får arbeta med 

de förutsättningar vi har, och utforma miljön därefter. Även Astrid (intervju, 
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2 maj 2018) på Förskola A poängterar detta, ”Det är vi som måste skapa 

förutsättningarna för en bra miljö”. Flera av de intervjuade förskollärarna 

menar att det är viktigt att tänka på vad rummen och de olika utrymmena i 

miljön signalerar till barnen, till exempel här är det tillåtet att röra sig medan 

ett annat rum är mindre tillåtande och mer anpassat för avkoppling och 

återhämtning. Det framkom även en önskan om att det i förskolan skulle 

kunna gå att undvara ett rum som verkligen är lugnt. Ett typ av sinnesrum 

som ska vara lite stimulifattigt där barnen får möjlighet till återhämtning. Det 

kan vara genom att till exempel få lyssna på avkopplande musik eller titta på 

ett ljusspel. Beatrice (intervju, 3 maj 2018) menar att det är många barn som 

behöver detta, då de ständigt tar in en massa olika intryck under en dag på 

förskolan. Britta (intervju, 2 maj 2018) beskriver ett liknande rum som de har 

på hennes avdelning. Detta rummet är ett ganska litet och avskalat rum, där 

fönstret är övertäckt. Det innehåller endast en möbel, ett litet bord med ett 

ljusbord på. Britta förklarar att de valt att forma det rummet på det sättet för 

att minska intrycken och möjliggöra för avkoppling. Dock förklarar Britta att 

barnen får ta in material i detta rum, men då är det främst för att använda det 

på ljusbordet.  

 

Utifrån det normkritiska perspektivet anser Amanda att miljön behöver 

möjliggöra för olika handlingsutrymmen, som både möjliggör och begränsar 

hur barnen tillåts att agera. Att vissa rum till exempel är mindre tillåtande 

visar på en viss struktur, att det råder en viss norm i dessa rum, en osynlig 

regel som barnen är medvetna om. En norm som säger att här är det inte 

tillåtet att till exempel springa runt. Att sedan som Astrid beskriver att det är 

endast de som kan skapa förutsättningar för en bra miljö, tolkar jag som att 

det endast är de som kan skapa strukturer och som har makten att normalisera 

på vilka sätt barnen får agera i dessa strukturer. 

 

Miljön har även stor betydelse för att lekens intensitet ska ha möjlighet att 

variera i förskolan, vilken respektive förskollärare var tydliga med under 

intervjuerna.  

” Ja miljön har absolut betydelse för att vi ska kunna möjliggöra för att leken 
liksom ska kunna variera i intensitet. Det är ju jätteviktigt att vi liksom tänker 
på vilka rum vi skapar i miljön.” 

 

(Astrid, intervju 2 maj 2018). 
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Astrid (intervju, 2 maj 2018) på Förskola A och Beatrice (intervju, 3 maj 

2018) på Förskola B menade att den högintensiva leken var svår att få till 

inne då det idag är stora barngrupper. Det är många barn som ska dela på en 

begränsad yta, vilket lämnar ett mindre utrymme för spontan rörelseglädje. 

Samtliga förskollärare upplevde att de behöver vara ganska styrande för att 

de högintensiva lekarna ska kunna fungera inomhus. Förskollärarnas respek-

tive avdelningar har ett speciellt avsett rum eller en del av ett större rum för 

de mer högintensiva lekarna som innebär mycket rörelse. Utifrån samtliga 

intervjuer framkom det att dessa rum är sparsamt möblerade, men att det 

finns lite kuddar och madrasser. Samtliga intervjuade förskollärare påpekade 

även att barnen har möjlighet att ta in annat material i dessa rum och skapa 

tillfälliga lekmiljöer utifrån det de leker för stunden. Amanda (intervju, 2 maj 

2018) och Alice (intervju, 2 maj 2018) berättade att de på respektive avdel-

ning skapat ett rum i rummet genom att egentligen bara ha en stor matta på 

golvet. Den stora mattan är en plats för dans och rörelse, och fungerar som en 

begränsning till vart det är tillåtet att göra aktiviteter som är mer höginten-

siva.  

 

Samtliga intervjuade förskollärare berättar om att de har flera mindre rum 

som är avsedda för lek med lägre intensitet. Vissa rum innehåller mer statiska 

material och är endast avsedda att användas i det specifika rummet, medan 

det i andra rum är färre statiska föremål. I de rummen har barnen möjlighet 

att ta in olika saker och material i dess miljö som de vill använda i leken. 

Astrid på förskola A beskriver ett av deras rum som innehåller mer statiska 

föremål: 

” Vi har ett rum som är skapat utifrån barnens intressen, ett rum för sjuk-
huslek, och då är det där inne som man leker sjukhus, så man tar inte med de 
grejerna till ett annat rum.” 

 

(Astrid, intervju 2 maj 2018). 

Samtliga intervjuade förskollärare menar att de har en avsedd del av miljön 

på avdelningen som är en lugnare plats som är till för att läsa böcker eller 

lyssna på exempelvis sagor på iPaden. På respektive förskollärares avdelning 

har detta utrymme en soffa som barnen kan krypa upp i. Beatrice (intervju, 3 

maj 2018) på Förskola B berättade om en förskola som hon tidigare arbetat 

på där de hade ett rum som de döpt till ”lugna rummet”. Det rummet var 

avsett för lugnare lek och som hon beskrev det var det mysigt möblerat med 

kuddar och innehöll inte så mycket byggmaterial till exempel, och till detta 

rum tog inte barnen med sig annat material. Där Beatrice arbetar idag, förkla-
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rar hon att de försöker att ha stor variation på sitt material. så att de erbjuder 

olika material i olika rum.  

” Vi försöker ju erbjuda olika material i olika rum, sen är ju inte materialen helt 
statiska, utan de kan ju ta med material mellan rummen. Sen försöker vi ha så 
det finns lite figurer och lite bygg i alla rummen. Sen det klart spel och så 
kanske de inte får flytta med till alla rum, och måla gör vi ju i ateljén. 

 

(Beatrice, intervju 3 maj 2018). 

Utifrån det normkritiska perspektivet synliggörs det att förskollärarna har 

makt, över vilka handlingsutrymmen som barnen har i de olika delarna av 

miljön. Dolk (2013) menar att makt är något produktivt och ger upphov till 

människor handlingar och agerande. Samtliga förskollärare upplevde att de 

behöver vara ganska styrande, vilket innebär att de har skapat och upprätthål-

lit olika normer och normaliserat vilka aktiviteter och lekar som går att utföra 

i respektive del av den fysiska miljön. Det innebär att barnen måste handla 

och agera på ett visst sätt och att det finns begränsningar i vad som är tillåtet 

och inte. Genom att förskollärarna har möjliggjort för olika typer av rum med 

varierande handlingsutrymmen, så har de skapat en variation som gör att det 

finns något för alla barn och allas behov.  

 

Flera av de intervjuade förskollärarna beskrev hur de skapat rum i rummen. 

Det har de gjort genom att bland annat ha olika bord som de utför olika 

bordsaktiviteter på. Det kan till exempel vara att de vid ett bord spelar spel 

och vid ett annat bord sitter de och pärlar och ritar. Flera av dem använde 

också skärmväggar för att skapa olika rum i rummen. Britta (intervju, 2 maj 

2018) på Förskola B framhävde att det är viktigt att skapa rum i rummen, så 

att vi inte förväntar oss att barnen själva ska hitta sina vrår i ett stort rum. 

”Det går inte bara att ställa i ordning miljön, utan det handlar ju om hur vi 

presenterar och agerar i miljön och att barnen gör som vi har tänkt”. Alice 

(intervju, 2 maj 2018) på Förskola A förklarade att det är bra att ibland som 

förskollärare sätta sig ner på golvet i miljön, och reflektera över vad är det 

barnen ser. Vad inbjuder våra miljöer till för typ av lek och vad är det som 

barnen faktiskt leker i de utrymmen som finns. Utifrån det normkritiska 

perspektivet kan dessa frågeställningar som Alice ställer sig påvisa ett norm-

kritiskt arbetssätt som visar vilka handlingserbjudanden som skapas i den 

fysiska miljön. Utifrån att ställa sig frågan, vad det är som faktiskt barnen 

leker i de utrymmen som finns, får de också möjlighet att synliggöra vilka 

barn som miljön är anpassad till. På så sätt kan de synliggöra vilka normer 

som respektive utrymme i miljön styrs av. De normer som råder i miljön har 
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förskollärarna makt och möjlighet till att förändra. Det kan bidra till att nästa 

gång de ställer sig frågan, vad är det faktiskt barnen leker i de utrymmen som 

finns, så kan det vara fler barn som leker i just den miljön och vad de leker 

kan ha fått större variation.  

5.4 Slutsatser 

Utifrån studiens resultat och analys framkommer det ett tydligt antagande om 

att det finns ett samband mellan en välplanerad fysisk miljö, och möjligheten 

till en väl avvägd dagsrytm där lekens intensitet har möjlighet att variera. 

Samtliga förskollärare upplever att lekens intensitet varierar stort under en 

dag på förskolan, och att det är ett måste för att de ska kunna erbjuda barnen 

en väl avvägd dagsrytm. De menar att genom att skapa förutsättningar i 

miljön för att lekens intensitet ska kunna variera, och att miljön möjliggör 

utrymme för återhämtning skapas också möjligheten för att barnen ska få en 

väl avvägd dagsrytm. Det framkommer i studiens resultat och analys att det 

råder flera olika normer i respondenternas sätt att se på förskolans fysiska 

miljö, och att förskollärarna har makten att förändra och upprätthålla de olika 

normerna, vilket också påverkar vilka handlingsutrymmen som barnen har i 

den fysiska miljön.  
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6 DISKUSSION 

Nedan kommer en resultatdiskussion som är en kritisk granskning av studiens 

resultat. Resultatet kommer sättas i relation till tidigare forskning, samt 

studiens syfte som är att synliggöra på vilket sätt förskollärare i förskolan 

anser sig kunna erbjuda barnen en väl avvägd dagsrytm, som erbjuder möj-

ligheter för lek med olika intensitet, med hjälp av en välplanerad fysisk miljö. 

Därefter kommer en metoddiskussion efterföljt av förslag på vidare forsk-

ning. 

6.1 Resultatdiskussion 

De data som kommit fram som sedan har presenterats i resultatet besvarar på 

ett tydligt och konkret sätt studiens syfte. Genom att resultatet presenteras 

fram under tre kategorier framkommer det en fördjupning av svar som svarar 

på respektive frågeställning. Det vill säga att studiens resultat har påvisat hur 

förskollärarna anser sig kunna erbjuda barnen en väl avvägd dagsrytm. Detta 

genom bland annat att lekens intensitet har möjlighet att variera, samt att 

barnen har möjlighet till olika varianter av återhämtning. I resultatet fram-

kommer det att förskollärarna anser att behovet av återhämtning skiljer sig 

mellan olika barn. De framhäver att alla barn behöver återhämtning men att 

det kan ske på olika sätt. Vissa återhämtar sig genom att lekar med lägre 

intensitet medan andra kan återhämta sig genom en rörelseaktivitet där de får 

utlopp för det som lagras inom kroppen. Detta går att koppla till Asp (2002) 

som jag lyfter under kapitel 2, ”Forskningsöversikt”, som menar att vila kan 

uppstå i olika former, både som något rofyllt och kravlöst men också som 

något som innebär en lustfylld stimulans och utmaning. Studiens resultat 

visar även att flera av de intervjuade förskollärarna upplever att barn idag är 

mer stressade, och tror att det bland annat har att göra med att det idag är 

stora barngrupper i förskolan. Detta går att relatera till Pramling Samuelson 

et al. (2016) som jag lyfter i kapitel 2, ”Forskningsöversikt”, som även de 

påvisar att förskollärare idag upplever att det är stora barngrupper, och där de 

visar på vikten av att dela in barngruppen i mindre grupper. På så sätt kan 

förskollärare fokusera mer på varje barn och deras lärande och välbefinnande. 

Studiens resultat visade att några av förskollärarna anser att de arbetar just på 

detta sättet, och delade upp barngruppen för att för att möjliggöra för lekar 

med olika intensitet, och på så sätt även kunna uppnå en väl avvägd dags-

rytm.  
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Resultatet synliggör även hur förskollärarna anser sig möjliggöra för att 

lekens intensitet ska kunna variera. Resultatet framhäver att det finns en 

tydlig koppling mellan den fysiska miljön och möjligheterna till att lekens 

intensitet ska kunna variera. Förskollärarna belyser vikten av hur miljön är 

utformad, och hur de anser att de skapar olika rum för olika ändamål och 

typer av lek. Jag tänker att det framkommer tydligt att förskollärarna anser att 

de varit medvetna i sin utformning av den fysiska miljön, och att de medvetet 

skapat möjligheter och begränsningar i vad barnen tillåts att göra. Detta går 

att relatera till Dyment & O´Connell (2013) som jag lyfter under kapitel 2, 

”Forskningsöversikt”, som belyser den fysiska miljöns vikt för leken, och 

menar att en välkonstruerad miljö bidrar till större möjligheter för stimule-

rande lekupplevelser.  

 

Studiens resultat visar att det finns ett tydligt antagande om att det finns ett 

samband mellan en välplanerad fysisk miljö, och möjligheten till en väl 

avvägd dagsrytm där lekens intensitet har möjlighet att variera. Förskollärar-

na anser att den fysiska miljöns utformning möjliggör för barnen att få en väl 

avvägd dagsrytm. Som nämnts ovan har de medvetet skapat rum för olika 

ändamål och olika typer av lek och aktivitet. Resultatet visar att samtliga 

förskollärare har utrymmen i miljön som är avsedda för lugnare lek och sedan 

andra utrymmen som är avsedda för mer aktiv lek. Detta går att relatera till 

Engdahl (2011) som jag lyfter i kapitel 2, ”Forskningsöversikt”, som menar 

att förskollärare indirekt styr vilken form leken ska kunna ta, genom att ordna 

för leken i miljö, rum och material. Som nämnts tidigare så visar resultatet att 

barn återhämtar sig på olika sätt. Att förskollärarna har skapat olika rum för 

olika ändamål, möjliggör de för att tillgodose varje barns behov och på så sätt 

uppnå en väl avvägd dagsrytm. Genom att analysera detta resultat med det 

normkritiska perspektivet kan det antas att det råder olika normer och struk-

turer i den fysiska miljön, och att det är förskollärarna som har makten att 

upprätthålla och förändra dessa normer. I studiens resultat synliggörs det att 

den fysiska miljöns olika utrymmen utgör olika normer, osynliga regler som 

styr hur barnen får agera och bete sig. Att synliggöra vilka normer som råder 

är precis det som Dolk (2013) menar att syftet är med det normkritiska 

perspektivet. Det handlar om att problematisera och synliggöra normalitet på 

flera olika områden. Det är intressant att normerna blev synliga i studiens 

resultat trots valet av att inte inkludera ett normkritiskt perspektiv redan i 

intervjuerna, så att frågorna hade formulerats utifrån det normkritiska per-

spektivet. Om jag hade gjort det kanske resultatet hade blivit annorlunda.  
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Om jag sätter denna studies resultat i relation till den tidigare forskningen, så 

kan vi se att denna studies resultat bland annat påvisar att miljön har stor 

betydelse för vilka olika typer av lek och aktivitet som kan uppstå. Resultatet 

visar också att pedagogerna medvetet anser sig skapa rum för olika ändamål. 

Vidare visar som presenterats ovan att förskollärarna anser att de måste skapa 

förutsättningar i miljön för att lekens intensitet ska kunna variera, då barn 

bland annat återhämtar sig på olika sätt, och på så sätt anser de sig möjliggöra 

för barnen att få en väl avvägd dagsrytm. I den tidigare forskningen har 

(Dyment & O´Connell, 2013; Bergström Eriksson, 2013 & Engdahl, 2011) 

bland annat visat att den fysiska miljön har stor betydelse för vilka möjlighet-

er och begränsningar som barnen har i den fysiska miljön. Engdahl (2011) 

menar att förskollärare indirekt styr vilken form leken ska kunna ta, genom 

att ordna för leken i miljö, rum och material. Vidare synliggörs det i forsk-

ningsöversikten att Asp (2002) menar att återhämtning inte behöver innebära 

att sitta stilla eller ligga ner och vila, utan att återhämtning kan ske i många 

olika former. Det kan vara i ett tillstånd som är kravlöst och rofyllt men det 

kan också innebära en lustfylld stimulans och utmaning. Genom att ställa 

denna studies resultat i gentemot den tidigare forskningen, så kan vi se att 

resultatet stärker det som den tidigare forskningen har påvisat, samtidigt som 

det i denna studie tydliggörs att det finns ett tydligt antagande om att det 

finns ett samband mellan den fysiska miljön, en väl avvägd dagsrytm och 

lekens möjlighet till variation i intensitet. Genom att studien har tydliggjort 

detta samband kan det bidra till att öka medvetenheten hos blivande förskol-

lärare och verksamma förskollärare om vilken påverkan den fysiska miljön 

faktiskt har, och att arbetet kring den fysiska miljöns utformning bör ske 

kontinuerligt, och anpassas efter de barn man har i sin barngrupp. 

6.2 Metoddiskussion 

De kvalitativa intervjuerna gjorde det möjligt att besvara mitt syfte och min 

frågeställning, då de var semistrukturerade intervjuer och hade öppna frågor. 

De öppna frågorna möjliggjorde för informanterna att formulera sina svar 

med egna ord, samt att de fick möjlighet att verkligen beskriva deras upple-

velser och tankar, vilket var viktigt för mig för att jag skulle kunna uppnå 

mitt syfte. Genom att ha semistrukturerade intervjuer kunde jag ställa frå-

gorna i olika ordning vilket var till en fördel då några av de förskollärare jag 

intervjuade kom in på saker som jag hade en fråga om längre ner i listan. Då 

kunde jag ställa den frågan för att sedan ta den som var näst på tur. Genom 

att ha semistrukturerade intervjuer kunde jag även ställa följdfrågor när 

informanterna lyfte saker som jag ville vet mer om, och på så sätt få fördju-

pade svar. Efter att jag sammanställt den insamlade data och skrivit fram ett 
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resultat och en analys, funderar jag på hur data skulle se ut om jag hade valt 

att genomföra intervjun i samband med en rundvandring på avdelningen. Där 

förskollärarna då hade fått presentera respektive rum i miljön, och varför de 

valt att utforma de på det sättet. Hade den insamlade data då fått ett annat 

utfall, ett utfall ur en bredare synvinkel då jag även hade fått ta till mig data 

visuellt. Jag tänker att det hade bidragit till att få en djupare förståelse för hur 

de formar sin miljö och varför. Det i sin tur skulle då kunna medföra att 

resultat kommer desto närmre syftet. När jag transkriberade mina intervjuer 

upptäckte jag att förskollärarna i respektive intervju hade liknande åsikter om 

många saker. Det fick mig att reflektera över hur det hade blivit om jag 

istället hade gjort gruppintervjuer, kanske hade det gett en givande diskussion 

med mer fördjupade svar. Samtidigt tänker jag att det även hade kunnat 

innebära en risk då de kanske enbart hade hållit med varandra, och svaren 

hade då inte blivit lika utförliga som nu.  

6.3 Vidare forskning 

Denna studie har bidragit till att ge en nyanserad bild av hur förskollärare 

anser att de kan erbjuda barnen en väl avvägd dagsrymt, där lekens intensitet 

har möjlighet att variera, med hjälp av en välplanerad fysisk miljö. För vidare 

forskning så vore det intressant att integrera det normkritiska perspektivet 

redan i de intervjufrågor som ställs till informanterna. Då kan det bidra till att 

ge en fördjupad bild av hur förskollärare uppfattar olika normer i den fysiska 

miljöns utformning, och vad dessa normer innebär för att möjliggöra för 

barnen att få en väl avvägd dagsrytm.  



Miljöns betydelse för en väl avvägd dagsrytm  Elin Groth 

28 

 

REFERENSER 

Asp, M. (2002). Vila och lärande om vila: en studie på livsvärldsfenomeno-

logisk grund. (Doktorsavhandling, Institutionen för vårdpedagogik). 

Göteborg: Göteborgs universitet. Tillgänglig: 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/15652/4/gupea_2077_15652_4.p

df 

Bergström Eriksson, S. (2013). Rum, barn och pedagoger – Om möjligheter 

och begränsningar i förskolans fysiska miljö. (Doktorsavhandling, 

Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, 104). Umeå: 

Umeå universitet. Tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:613213/FULLTEXT01.pdf 

Björklid, P. (2009). Lärande och fysisk miljö en kunskapsöversikt om sam-

spelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Johannes-

hov: TPB. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2. uppl.) Stockholm: 

Liber. 

Christoffersen, L. & Johannessen, A. (2015). Forskningsmetoder för lärar-

studenter. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Claesdotter, A. (2004, september). Stora grupper skapar stress. Förskolan. 

Hämtad 2018-04-18, från https://forskolan.se/stora-grupper-skapar-

stress/ 

Dahlberg, G & Åsén, G (2011). Loris Malaguzzi och den pedagogiska 

filosofin i Reggio Emilia. I A. Forssell (red.), (2011). Boken om peda-

gogerna (s.238-264). Stockholm: Liber. 

Dolk, K. (2013). Bångstyriga barn makt, normer och delaktighet i förskolan. 

Johanneshov: MTM. 

Dyment & O´Connell (2013). The impact of playground design on play 

choices and behaviors of pre-school children. Childrens Geographies, 

11(3), 263-280. doi: 10.1080/14733285.2013.812272 

Ellneby, Y. (2011). Må bra i förskolan: musik, yoga, lek, miljö, mindfulness, 

massage. Stockholm: Sveriges utbildningsradio. 

Ellneby, Y. (2016). Stressade barn: och vad vi kan göra åt det. (7 uppl.) 

Natur & Kultur. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/15652/4/gupea_2077_15652_4.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/15652/4/gupea_2077_15652_4.pdf
https://forskolan.se/stora-grupper-skapar-stress/
https://forskolan.se/stora-grupper-skapar-stress/


Miljöns betydelse för en väl avvägd dagsrytm  Elin Groth 

29 

 

Engdahl, I. (2011). Toddlers as social actors in the Swedish preschool. 

(Doktorsavhandling, Department of Child and Youth Studies). Stock-

holm: Stockholm University. Tillgänglig: http://su.diva-

portal.org/smash/get/diva2:391762/FULLTEXT01.pdf 

Jensen, M. (2013). Lekteorier. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Jämställ. (2013). Normkritik. Hämtad 2018-04-19, från http:// 

www.jamstall.nu/fakta/normkritik/ 

Löfdahl, A. (2014). God forskningsed – regelverk och etiska förhållningssätt. 

I A. Löfdahl, M. Hjalmarsson & K. Franzén. (red.), (2014). Förskollä-

rarens metod och vetenskapsteori (s.32-43). Stockholm: Liber. 

Orre, J. (2014, december). Barn behöver lugna stunder. Förskolan, 10. 

Tillgänglig: http://forskolan.se/barn-behover-lugna-stunder/ 

Pramling Samuelsson, I., Williams, P., Sheridan, S. & Hellman, A. (2016). 

Swedish preschool teachers' ideas of the ideal preschool group. Journal 

of Early Childhood Research, 14(4), 444-460. doi: 

10.1080/14733285.2013.812272 

Roos, C. (2014). Att berätta om små barn – att göra en minietnografisk 

studie. I A. Löfdahl, M. Hjalmarsson & K. Franzén. (red.) (2014). För-

skollärarens metod och vetenskapsteori (s.46-57). Stockholm: Liber. 

Sandberg, A. (2008). Miljöer för lek, lärande och samspel. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Sheridan, S., Pramling Samuelsson, I. & Johansson, E. (red.) (2009). Barns 

tidiga lärande: en tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lä-

rande. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Skolverket. (2016). Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Rev. uppl.) Stockholm: 

Skolverket. 

SOU 2006:75. Jämställdhet i förskolan - om betydelsen av jämställdhet och 

genus i förskolans pedagogiska arbete. Stockholm: Utbildningsdepar-

tementet. 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:391762/FULLTEXT01.pdf
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:391762/FULLTEXT01.pdf
http://www.jamstall.nu/fakta/normkritik/
http://forskolan.se/barn-behover-lugna-stunder/


Miljöns betydelse för en väl avvägd dagsrytm  Elin Groth 

30 

 

BILAGA 1 

Intervjufrågor 

• Anser du att lekens intensitet har möjlighet att variera i förskolan? 

• Anser du att barnen under en dag leker lekar med olika intensitet? 

• Ser du behovet av att lekens intensitet ska kunna variera, och på vilket 

sätt? 

• Hur skapar ni som pedagoger möjligheter för att barnen ska få leka 

aktiviteter som innebär mycket rörelse? 

• På vilka sätt får barnen möjlighet till återhämtning? 

o Får alla barn möjlighet till återhämtning? 

• Hur formar ni den fysiska innemiljön för att möjliggöra för olika typer 

av lek? (Som både kan vara fartfylld men också av lugnare karaktär) 

• I läroplanen står det att vi ska ge barnen en väl avvägd dagsrytm, hur 

skulle du som pedagog beskriva innebörden av en väl avvägd dags-

rytm? 

• Har förskolans fysiska innemiljö betydelse för att kunna erbjuda bar-

nen en välavvägd dagsrytm? 

o Om ja, hur anser du som pedagog att den fysiska innemiljön 

ska utformas? 

• Det pratas idag om att barn är mer stressade, hur upplever du detta? 

o  Hur arbetar ni pedagoger kring det? 
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BILAGA 2 

Information och samtyckesblankett 

 

Hej! Jag heter Elin Groth och studerar till förskollärare på Karlstad universi-

tet. Nu under våren ska jag skriva mitt examensarbete. Syftet med mitt 

examensarbete är synliggöra på vilka sätt som pedagogerna i förskolan anser 

sig kunna erbjuda barnen en väl avvägd dags-rytm, som erbjuder möjligheter 

för lek med olika intensitet, med hjälp av en välplanerad fysisk miljö. För att 

genomför studien kommer jag att använda mig av intervjuer, som kommer ta 

cirka 20 minuter. Intervjun kommer att spelas in, och jag kommer samtidigt 

föra kortare anteckningar. All den information samt uppgifter som kommer 

fram genom undersökningen kommer endast användas i forskningssyfte till 

detta examensarbete, och kommer behandlas med konfidentialitet. Detta 

innebär att obehöriga inte kommer att kunna ta del av dessa uppgifter och det 

kommer inte gå att utläsa i examensarbetet vem eller vilken förskola det är 

som deltagit. Efter att examensarbetet är färdigt kommer all data att förstöras. 

 

Det är frivilligt att delta i undersökningen, och du har när som helst rätt att 

välja att avbryta ditt deltagande oavsett anledning.  

 

Har du några frågor eller funderingar kan du kontakta mig på: 

Mail: XXXXXXXXX 

Mobil: XXXXXXXX 

 

 

 

Jag har härmed tagit del av informationen och ger samtycke till att delta i 

undersökningen: 

 

 

 

 

 


