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Abstract 

The aim of the study is to contribute with increased knowledge and awareness 

of the preschool teacher's use of the free play in relation to the physical 

environment of the preschool and children's learning and development 

processes. This area I believe is of great importance to study to see the 

preschool teacher profession's contributing factor in the free play and the 

physical environment at the preschool. The method chosen was qualitative 

interviews with six preschool teachers at different departments at four different 

municipal pre-schools but in the same municipality. The result shows that 

preschool teachers to a great extent use observations of the children in the free 

play to see how the game works in interaction with the physical environment, 

and how the children interact with each other. And that they then change the 

physical environment at the preschool when the children’s playing needs to be 

developed and get a boost. It can also be seen in the interviews that preschool 

teachers discuss the free play together with colleagues about how the physical 

environment should be changed to develop the free play. The youngest 

children 's free play and exploration processes rarely come to the surface as the 

older more verbal children get more influence through conversations and 

interviews. As a result, fewer discussions among preschool teachers take place 

around the youngest children 's free play and exploration processes and its 

impact on changing the environment and adding inspirational play material. 

But those who see the children as competent in their exploration of the physical 

environment more often make sure to design meaningful activities and 

stimulating environments for the youngest children. All preschool teachers in 

the study agree that a central part of the work with the children at all activities 

at the preschool is to see and listen to the children's needs and interests. This 

in order to be able to develop meaningful activities and the physical 

environment according to the needs of the group of children in question. 

 

Keywords: Free play, physical environment, preschool, educational 

documentation  
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap och medvetenhet om 

förskollärarens användande av den fria leken i relation till förskolans fysiska 

miljö och barns lärande och utvecklingsprocesser. Detta område anser jag är 

av stor vikt att studera för att se förskollärarprofessionens bidragande faktor i 

den fria leken och den fysiska miljön på förskolan. Metoden som valdes var 

kvalitativa intervjuer med sex förskollärare vid skilda avdelningar på fyra olika 

kommunala förskolor men i samma kommun. Resultatet visar att 

förskollärarna till stor del använder sig utav observationer av barnen i den fria 

leken för att se hur leken fungerar i interaktion med den fysiska miljön, och 

hur barnen samspelar med varandra. Samt att de sedan förändrar den fysiska 

miljön på förskolan när leken behöver utvecklas och få ett uppsving. Det har 

även visat sig i intervjuerna att förskollärarna diskuterar den fria leken 

tillsammans med kollegor om hur den fysiska miljön skall förändras för att 

utveckla den fria leken. De yngsta barnens fria lek och undersökningsprocesser 

kommer mer sällan till ytan då de äldre mer verbala får mer inflytande via 

konversationer och intervjuer. Det resulterar i att färre diskussioner bland 

förskollärarna sker kring de yngsta barnens fria lek och utforskningsprocesser 

och dess inverkan till att förändra miljön och tillföra inspirerande lekmaterial. 

Men att de som ser barnen som kompetenta i sina utforskningar av den fysiska 

miljön oftare ser till att utforma meningsfulla aktiviteter och stimulerande 

miljöer för de yngsta barnen. Alla förskollärare i studien är överens om att en 

central del i arbetet med barnen vid alla aktiviteter på förskolan, är att se och 

lyssna in barnens behov och intressen. Detta för att kunna utveckla 

meningsfulla aktiviteter och den fysiska miljön efter den aktuella barngruppens 

behov. 

 

 

Nyckelord: Fri lek, fysisk miljö, förskola, pedagogisk dokumentation   
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1 INLEDNING 

Sedan jag för många år sedan började arbeta som vikarie inom förskolan har 

den fria leken och aktiviteten samt barnens undersökningsprocesser fascinerat 

mig. Det har medfört att jag i mitt examensarbete har valt att studera leken i 

förskolan och hur den inverkar på hur förskollärare utformar den fysiska 

miljön. I min studie tolkar jag att det är fri lek när det är barnet som är 

initiativtagare till leken eller aktiviteten. För mig är lekens betydelse av vikt 

att studera eftersom jag anser att den största delen av barnens kunskapsintag 

sker genom att få leka sig fram och undersöka världen utifrån ett barns 

perspektiv. Därför anser jag att det ligger stor vikt vid att förskollärare anpassar 

den fysiska miljön efter barnens fria aktiviteter. Även Ärlemalm-Hagsér 

(2008) beskriver att det är genom leken som barnen får utöva sina färdigheter 

som i sin tur ökar deras kompetenser. Wehner Godée (2013) menar att barnens 

kunskapssökande inte går att utrota och att det är betydelsefullt att det ligger 

stor vikt vid att se vilka kunskapsteorier som påverkar förskollärare i hur de 

ser olika situationer då det i sin tur styr hur förskollärarna faktiskt ser, hör och 

slutligen gör för barnen i den fysiska miljön med utgångspunkt från barnens 

fria aktiviteter.  Skolverket (2016) beskriver att förskolans verksamhet ska vara 

anpassad till alla barn och deras sätt att ta in omvärlden. Vikten ska ligga vid 

att uppmuntra barnens företagsamhet och nyfikenhet till omvärlden. Men det 

förutsätter att förskollärarna ger dem förutsättningar till att kunna utveckla 

leken under lekens gång. Samt att förskollärarna utvecklar den fysiska miljön 

och tillför artefakter utefter barnens intresse och behov.  

Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom  

                         egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och  

                         insikter. Detta förhållningsätt förutsätter att olika språk- och  

                         kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en  

                         helhet (Skolverket, 2016, s. 7). 

 

 

De flesta förskollärare jag i tidigare samtal diskuterat den fria lekens betydelse 

i förhållande till den fysiska miljön med, anser att den fria leken är väldigt 

viktig för barnens lärande och utveckling. Och att den fysiska miljön spelar 

roll för hur leken utvecklas. Men att leken även är betydelsefull för att bearbeta 

upplevelser, och genom leken ta tillvara på sin naturliga vetgirighet. Därför 

upplever jag det som problematiskt om förskollärarna inte dokumenterar, 

observerar eller interagerar med barnen i deras fria aktivitet och därmed missar 

att få förståelse för barnens upplevelser och aktiviteter genom barnens 

perspektiv. Som i sin tur skulle kunnat generera till att förskolans miljö 



Picknicklek och pärlplattor  Ida Hedén 

2 

 

utformas utefter barnens perspektiv och deras fria aktiviteters innehåll. Därför 

ligger intresset i att få reda på hur förskollärare resonerar kring de fria 

aktiviteterna i relation till den fysiska miljön. Samt vilken roll de själva har i 

hur de arbetar med att fånga upp barnens fria aktivitet genom dokumentation 

och observationer. Skolverket (2016) beskriver att det är angeläget att all 

personal får kunskap om hur olika barn utforskar världen och hur de tar till sig 

erfarenheter för att se till att alla barns perspektiv tas till vara på i förskolans 

verksamhet, detta för att alla barn ska känna att förskolan är en meningsfull 

plats att vistas och utvecklas i. Skolverket (2016) nämner även att miljön ska 

vara inbjudande och innehålla ett öppet sätt för att främja barnens lek och skapa 

ett lustfyllt sätt att ta till sig och erövra kunskap. De menar även att miljön ska 

utformas efter barnens intressen och behov och att deras tankar och idéer ska 

tas tillvara. Min erfarenhet kring ämnet är att den fysiska miljön ofta förblir 

orörd och att barnen förväntas att anpassa sig efter hur saker, rum och föremål 

redan är placerade. Men att barnen är väldigt påhittiga och konstruerar sina 

egna fantasivärldar med de föremål och förutsättningar som finns tillgängliga 

i rummet. Därför ligger det i mitt intresse att ta reda på vilken syn förskollärare 

har på barnens egna valda lekar och aktiviteter samt om de tar tillvara på dem 

när de förändrar den fysiska miljön på förskolan, samt vilken roll 

förskollärarna har i detta. Det är också intressant att ta reda på om de väjer att 

dokumentera barnen och hur pass mycket barnen har att säga till om när miljön 

ska förändras för att tillfredsställa barnens lärande och utvecklingsprocesser. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Leken och dess betydelse i förskolans verksamhet 

Synen på lek menar Tullgren (2004) har förändrats över tid, men att den 

beskrivs som grundläggande för alla barns utveckling. Lek har sedan länge 

setts som barnens egen drivkraft som de vuxna ska vara med och stötta. Men 

Tullgren (2004) menar att i de tidiga barnträdgårdarna så tenderade det till att 

de vuxenstyrda lekarna representerades till största del, för att senare på 70-talet 

få en annan innebörd där barnens olika utvecklingsstadier för sin ålder hade 

stor inverkan på hur de vuxna skulle se på barnens lek och istället lämna dem 

ifred i leken. En senare barnstugeutredning menar Tullgren (2004) ledde till att 

leka och lära blev nya begrepp att ta till sig och som menades med att leken 

skulle vara ett tillvägagångsätt att lära och förstå världen runt om. Här skulle 

de vuxna vara engagerade i barnens lekar och ibland även delta och se till att 

material barnen behövde fanns tillgängligt, samt observera dem. Idag ser vi 

enligt Tullgren (2004) på barnen och deras lek som att de själva är aktiva i sina 

lärandeprocesser. Där förskollärarna medvetet planerar att använda leken som 

en pedagogisk metod. Lärande och lek ska inte skiljas åt. 

Skolverket (2016) skriver att leken är en central del av verksamheten för både 

barn och personal. Genom lek kan förskollärare anta ett barnperspektiv på ett 

lustfyllt sätt, där fantasi främjar barnens utveckling och lärande. Och det i sin 

tur genererar till att barnen erövrar kunskap. Här förespråkas ett tematiskt 

arbetssätt då det är ett mångsidigt sätt att få in både reflektion, utforskande, lek 

och samspel. Skolverket (2016) menar att detta är ett sätt för verksamheten att 

ge barnen utrymme för deras egna planer och fantasi. 

2.2 Miljöns betydelse 

Miljön ska locka och stimulera barnen till vidare lek och 

utforskningsprocesser, både på individ och gruppnivå. Fysisk miljö beskriver 

Sandberg och Vuorinen (2008) är den miljön som barnen vistas i, som i detta 

fall är förskolan. Hur förskolorna är inredda, vilka möbler, material och 

leksaker som finns tillgängliga, samt hur möbler och artefakter är placerade. 

Allt detta skapar tillsammans olika känslor hos barnen. Artefakter menar Säljö 

(2010) är de saker som på olika sätt är tillverkade av människan för ett 

ändamål. 
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2.3 Förskollärarens roll 

Wehner Godée (2013) beskriver att hur förskollärare ser barnen i deras fria 

aktiviteter utifrån olika lärandeteorier får konsekvenser för hur tolkningar sker 

och det i sin tur speglas i hur förskolans verksamhet utformas både på 

organisationsnivå hur den fysiska miljön planeras. Tullgren (2004) belyser en 

annan aspekt då hon beskriver att förskollärarens roll i barnens fria lek kan 

vara styrd eller mindre styrd. Att det är en viktig aspekt att ta del av då barnens 

fria aktiviteter ibland är mer styrda än de vuxna tror, då det finns förbestämda 

regler, genom att förskolläraren begränsar tillträde eller avbryter lekar för en 

gemensam aktivitet. 

2.4 Pedagogisk dokumentation i förskolan 

Hillevi Lenz Taguchi (2014) har inspirerat mig i hur man kan tänka kring den 

fria leken i relation till den fysiska miljön i förskolan genom att använda 

pedagogisk dokumentation, och hur man genom detta sätt kan se vad som 

inspirerar barnen om man antar barnens perspektiv. Lenz Taguchi (2014) 

menar att artefakter har mer möjligheter att integrera med barnen än det vuxna 

vanligtvis antar. Hon menar att även om vi vuxna ser att barnen leker med bilar 

så är det inte säker att det är fordon som intresset ligger vid utan att det istället 

är hjulen som fascinerar dem. Och att man på så sätt kan se vad i den fysiska 

miljön som faktiskt inspirerar barnen till vidare utforskning och lek.  

Skillnaden mellan pedagogisk dokumentation och dokumentation menar 

Wehner Godée (2013) är synsättet förskolläraren har till barnen i den fria 

leken. Genom att se barnen som kompetenta medforskare av världen kan de 

tillsammans utveckla verksamheten. Författaren menar att det inte blir 

pedagogisk dokumentation förrän man sätter det i sammanhang tillsammans 

med barnen. Enligt Dahlberg & Elfström (2014) är skillnaden mellan 

pedagogisk dokumentation och dokumentation att det i det sistnämna ofta 

förknippas med att det arkiveras och inte kommer till användning i det 

pedagogiska arbetet. Skolverket (2016) nämner att dokumentation av 

verksamheten är en betydande del i arbetet, för att kunna göra en bedömning 

och se vad och vart verksamheten behöver utvecklas. De påtalar även vikten i 

att barnen får vara delaktiga och få inflytande i dokumentationen, för att även 

deras idéer och tankar ska ligga till grund för utvecklingen av verksamheten. 

Wehner Godée (2013) menar att förskollärare överlag ofta glömmer att 

dokumentera de små sakerna i vardagen och mer riktar in sig på temaarbeten. 

Författaren förklarar att genom att genomgå ett pedagogiskt förändringsarbete 

får man möjlighet att upptäcka vad som sker i kontexten, och det i sin tur kan 

generera till idéer för att kunna utveckla verksamheten. 
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2.5 Syfte och frågeställningar 

Syfte: 

Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap och medvetenhet om 

förskollärarens syn på användande av den fria leken i relation till 

verksamhetens fysiska miljö, förskollärarnas roll, dokumentation, 

undervisning och barns lärande och utvecklingsprocesser.  

Frågeställningar:  

1.  Hur resonerar förskollärarna kring utformning av förskolans fysiska miljö i 

relation till barnens fria lek?  

2. Hur resonerar förskollärare om vad och hur de fångar upp barnens 

utveckling, behov och lärandeprocesser i den fria leken? 
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT 

3.1 Styrd och fri aktivitet i förskolans miljö 

Lekens betydelse i förskolan skriver Tullgren (2004) ofta beskrivs som en 

central del, och att det är grunden för barns lärande och utveckling. Författaren 

menar att människan utvecklas genom leken och att leken i sig kommer från 

barnets självverksamhet, som betyder att det är barnets egen naturliga drivkraft 

som gör att de utvecklas. Tullgren (2004) beskriver att det lekpedagogiska 

perspektivet har hyllats då de vuxnas närvaro och engagemang ska hjälpa 

barnen och stötta dem till lärande och utveckling. Tullgren (2004) belyser att 

det även har riktats kritik till att leken nu anses vara till för utveckling och 

lärande, och att fokuset har riktats så pass mycket till det så att här och nu 

perspektivet allt oftare glöms bort. Tullgren (2004) beskriver även att det finns 

aspekter i de fria lekarna som är viktiga att reflektera över. Författaren menar 

att barnen i de fria lekarna och i det lekpedagogiska perspektivet inte alltid är 

så fria som de vuxna tror, då de vuxna styr genom att de sätter regler för vilka 

ramar leken har, vilka som får delta samt när leken ska avbrytas. Forskningen 

är viktig att relatera till i min studie då det är den fria leken och aktiviteten som 

har studerats i relation till barns utveckling och lärandeprocesser. Där de 

vuxnas närvaro och studerande av leken är central. 

Lillemyr (2002) anser att vuxenstyrd och barnstyrd lek är viktigt båda delarna 

då de olika lekformerna han beskriver så som rollek, rörelselek, 

konstruktionslek, funktionslek och regellek är betydande för olika barns behov 

och deras sätt att ta in kunskap och socialisera sig. Han menar att barnen får 

bearbeta händelser och får mer kunskap både om sig själv och omvärlden via 

leken. Forskningen är central i min studie för att kunna få förståelse för att 

olika aktiviteter i förskolans verksamhet är viktig för olika barn och då kunna 

få förståelse för hur olika förskollärare resonerar om olika aktiviteter i 

förskolans miljö. 

Nilsson, Lecusay och Alnervik (2018) tolkar förskolans undervisning baserad 

på dess läroplan som att den både kan vara spontan och planerad, gärna som 

ett tematiskt lekvärlds projekt där utforskande står i centrum. Där meningsfulla 

samtal i leken och undersökningarna används för utbyte av erfarenheter, 

problemlösningar och resonemang. De poängterar att den fysiska miljön har 

direkt påverkan på vad som sker i den fria leken och dess resonemang kring 

artefakter och händelser. De nämner miljö och material som den ”tredje 

pedagogen” utifrån Reggio Emilias filosofi. Författarna betonar även vikten i 

att begreppet undervisning i förskolan ska var byggd på lek och utforskande. 
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Att detta är en viktig diskussion att hålla vid liv, då kravet från myndigheter 

sätter många förskollärare i ett dilemma när det kommer till ordet 

undervisning. De menar att det ligger stor vikt vid att förskollärare ges 

möjligheter till att utveckla sin verksamhet baserat på lek och utforskning och 

inte till att endast bli skolförberedande förmedlingspedagogik. Även Greve och 

Løndal (2012) beskriver i sin norska studie att det efter den nya läroplanen som 

kommit, blivit allt mer fokus på lärandet i förskolan. Detta har då lett till att 

lärandet och leken har skilts åt trots diskussionen om att lek och lärande ska 

ses som en helhet. Det i sin tur avspeglas i att den fria leken nu har satts åt 

sidan inte bara i skolan utan även i förskolan för att ge utrymme till aktiviteter 

som är styrda av lärarna och som har ett avsiktligt mål. Dessa två forskningar 

är väldigt viktiga aspekter i min studie för att kunna sätta förskollärarnas 

resonemang om styrd och fri aktivitet i relation till vad forskningen säger om 

undervisning och förskolans läroplan. 

3.2 Den fysiska miljöns påverkan på leken 

Greve och Løndals (2012) menar att om miljön inte underhålls och barnen inte 

stimuleras och utmanas med material i sin omgivning, så uppkommer och 

synliggörs inte betydelsefulla kvalitéer som ligger till grund för 

lärandesituationer som sker spontant för barnen. 

Trageton (1996) belyser vikten av tillgången till material i verksamheten och 

vad det har för betydelse för vad som sedan sker i leken. Författaren menar att 

barn inte behöver leksaker utan att de istället behöver material att leka med. 

Att färdiga leksaker är väldigt ensidiga och inte så formbara som de mer 

ostrukturerade materialen är. Material som på förhand inte är bestämt vad det 

ska vara utmanar barnen att fantisera om hur och vad materialet ska användas 

till i de olika lekarna. Då kan enligt Trageton (1996) fantasin och 

konstruktionsleken ta vid. De här två forskningarna är i min studie viktigt att 

bejaka då barns fria lek och lärandeprocesser står i fokus för hur miljön 

eventuellt utvecklas. 

Eriksson Bergström (2013) beskriver även hon i sin forskning att den fysiska 

miljön faktiskt har stor betydelse för barns lek. Barnen blir påverkade av hur 

och vart rum är placerade i förskolans verksamhet, och om lekrummen är 

planerade med ändamålsenligt material. Studien visar även att barn upptäcker 

mer varierande handlingserbjudanden när rummen är utformade med mer 

neutrala artefakter. Detta för att barnen då stimuleras till att förhandla verbalt 

med varandra om vad artefakten har för handlingserbjudande. Hon menar även 

att det är just det verbala interaktionen som avgör om leken blir gemensam 

eller mer individuell. Fysiska miljöer med mer odefinierat, neutralt och lite mer 
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”spretigt” material skapar även oftare kollektiva lekar, då barnen har mer 

handlingsutrymme och inte blir så begränsade. Det här anser jag är ett viktigt 

perspektiv att resonera kring i min studie då materialet i de fysiska miljöerna i 

min studie kan ha varit påverkat av dessa aspekter. 

Skånfors (2013) tar i sin avhandling upp att barn i förskolans vardag även har 

behov av att dra sig undan från andra barn. Detta sker enligt henne på skilda 

sätt när det gäller enskilda barn eller barn i grupp. Hon menar att enskilda barn 

kan göra det för att de har ett behov av att få vara i fred och ta det lite lugnare. 

Medan barn i grupp istället gör det för att skydda sin lek från andra barn. Vilket 

då innebär att det bör finnas förståelse för betydelse av barnens ”gömställen” 

och möjligheter i förskolans fysiska miljö att gå undan och kunna vara för sig 

själva, och att detta kommer i uttryck vid planeringen av förskolans fysiska 

miljö. Forskningen är viktig i min studie för att kunna relatera till den då 

förskollärarna i min studie resonerar och tar hänsyn till dessa aspekter. 

3.3 Förskollärarens roll för bans lek 

Greve och Løndals (2012) studie visar att de vuxnas olika sätt att involveras i 

leken, har en stor betydelse för både hur leken uppkommer och hur den 

underhålls i förskolans miljö. Att underhållet av förskolans fysiska miljö 

påverkar barnens spontana initiativtagande till lek är även något de belyser som 

viktigt att ha i åtanke då de i sin studie visat att leken kan föras till lärande 

situationer. 

I Eriksson Bergström (2013) studie framgår det att förskollärarnas och barnens 

perspektiv på verksamheten skiljer sig åt och inte alltid är i samklang. Men att 

barnen faktiskt tar sig möjligheter att kunna utvecklas självständigt i 

verksamheten, trots att många situationer i förskolan planeras av förskolläraren 

för kollektivitet. 

Emilsson och Pramling Samuelsson (2012) menar även de att barn och vuxnas 

perspektiv skiljer sig åt. Studien visar att när förskollärare har planerat en 

aktivitet eller tar sig an en redan påbörjad aktivitet så är det tydligt att 

förskolläraren ser och trycker extra på det som sker utifrån den vuxnes 

perspektiv och intention att barnen ska sätta fokus vid och lära sig om som en 

ivrig förespråkare. Många gånger när barnen tappar intresset för det som den 

vuxne anser avsett att barnen ska fokusera vid så följer inte förskolläraren 

barnens intentioner och funderingar, utan fortsätter att locka tillbaka till den 

pågående aktiviteten trots att aktivitetens grund var att utforska genom ett 

barns perspektiv.  
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Emilsson och Pramling Samuelsson (2013) skriver att allt fler förskollärare 

strävar efter att barnen ska få en lärstund av varje situation, men att de ibland 

missar att se stunden från ett barns perspektiv och ser det istället från ett vuxet 

perspektiv om vad som sker och vilket lärande det kan ge. Då barnen istället 

strategiskt utnyttjas för att nå den vuxnes måluppfyllelse. När interaktionen 

blir mer ömsesidig med mer emotionell närvaro och lekfullhet, och alla som 

deltar har möjligheter att dela sina erfarenheter och kunskap, så närmar man 

sig då barnens perspektiv istället. För att man ska kunna bedriva en god 

förskolepedagogik med kommunikativt handlande menar Emilsson & 

Pramling Samuelsson (2012) att fokus ska ligga på barnens perspektiv och 

deras kunskaper och kommunikation. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2006) studie om barns lek och lärande tar fasta vid att när vuxna skapar 

sammanhang i fysiska miljöer för barnen så öppnar sig barnens kreativitet och 

det blir samklang mellan lek och lärande och även mellan de vuxna och 

barnens perspektiv om vad som sker. Detta resulterar ofta i att den vuxne har 

en medlekande roll, vilket i sin tur gör att den vuxne intar barnens perspektiv 

och bidrar till att leken utvecklas till någonting mer efteråt. Den vuxne tar fasta 

vid vad barnen har lekt och tillsammans med barnen så utvecklar de en 

gemensam lekvärld. Författarna menar att barn och vuxnas perspektiv då binds 

samman och ofta är starten för ett tematiskt arbete. Detta anser även Emilsson 

och Pramling Samuelsson (2012) är det som betonas som grund för pedagogisk 

dokumentation, att förskollärare kan lära sig nya sätt att se på barn och deras 

lärande. Forskningarna under denna rubrik kan i min studie tillföra en 

förståelse för de olika perspektiven barn och vuxna har och att de inte alltid ser 

på saker på samma sätt. Att det kan skilja sig i vad barn och vuxna har för 

intentioner med olika aktiviteter. 

3.4 Dokumentation som en del i pedagogisk 

medvetenhet 

Enligt Emilsson och Pramling Samuelsson (2012) har deras studie även visat 

att vikten i hur förskollärarna arbetar med dokumentation för att utveckla barns 

lärande i relation till lärandemålen, varit betydande för att utveckla 

verksamhetens fysiska miljö utifrån ett barns perspektiv och deras fria lek. Eva 

Johanssons (2015) studie om pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i 

förskolan beskriver att det förhållningssätt och barnsyn som den vuxne har till 

barnen även påverkar hur de ser på barnens lekar, undersökningsprocesser och 

dess kompetens. Även hon belyser vikten i att möta barnens olika livsvärldar 

för att kunna utveckla verksamheten och som benämns som pedagogisk 

medvetenhet. Innebörden av pedagogisk medvetenhet beskriver hon som en 
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helhet av att pedagogerna känner av atmosfären, barnens livsvärldar och 

kunskapssyn och gestaltar det i verksamheten enligt läroplanen. Alnervik 

(2013) lyfter i sin avhandling vikten i att förskollärare får upp ögonen för 

pedagogisk dokumentation och vad det egentligen innebär för både barn och 

vuxna. Genom pedagogisk dokumentation menar hon att förskollärarna kan 

synliggöra vad som barnen egentligen undersöker och är nyfikna på. Det är ett 

sätt att få insyn i vad som egentligen sker i vardagens kontext, och utefter det 

analysera verksamheten och barnens behov av stimulans för att utvecklas. 

Detta innebär att de vuxna ständigt tillsammans med barnen utvecklar den 

fysiska miljön för att skapa platser som engagerar och inspirerar barnen till lust 

och lärande i den fria leken. Genom pedagogisk dokumentation kan 

förskollärarna lyssna in för att förstå barnens frågeställningar, och då få mer 

insyn i barnens perspektiv av hur de tar in sin omvärld.  I studien där Chen och 

Wangs (2018) studerar hur barn beskriver sin fysiska miljö, menar dem att 

genom att titta på bilder tillsammans med barnen på den fysiska miljön på 

förskolorna, fann dem att barn i fem års åldern är väldigt kompetenta på att 

beskriva och analysera den fysiska miljön och dess användningsområden på 

förskolorna. Att barnen kan komma med idéer och ge specifika förslag på 

utveckling, som kan generera till en utvecklande fysisk miljö på förskolan och 

på så vis kan de vara med och påverka hur vardagen ska se ut på förskolorna. 

Dessa tre forskningar är viktiga att diskutera i min studie då det ligger står 

tyngd vid hur förskollärarna väljer att se på barnen vid observationer och 

dokumentationer och hur de senare väljer att utforma den fysiska miljön. 

3.5 Faktorer som påverkar barns lärandemiljö 

Dahlberg och Elfström (2014) beskriver att genom användning av pedagogisk 

dokumentation så tillvaratas synsättet på barn som kompetenta individer, vilket 

är något som de Reggio Emilia inspirerade förskolorna tar fasta vid. Synen på 

barnet hänger ihop med hur förskollärare ser på lärandet och kunskapen och 

faktiskt hela lärandemiljön. Inom Loris Malaguzzis filosofi om att ”ett barn har 

hundra språk”, menas att de förmår sig världen genom olika sinnen och 

uttrycksätt, och att det ligger stor vikt vid att se till att verkligen se och lyssna 

in barnen. Enligt Dahlberg och Elfström (2014) är det rimligt att se barnens 

utforskande av den fysiska miljön i deras fria lek som något viktigt som faktiskt 

kan ligga till grund för en utveckling av verksamheten. Dahlberg och Åsén 

(2013) beskriver att grunden till Loris Malaguzzis filosofi är att de har en 

bestämd syn på barn och kunskap, där utforskande och lärande bildar en helhet. 

Enligt Dahlberg och Åsén (2013) föds alla in i en värld med många intryck och 

upplevelser, och dessa möjliggör olika sätt att uttrycka sig. Därför behöver 

barnen få möjlighet att förmedla sina känslor och tankar med olika slags sinnen 
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och föremål för att kunna få en bra självkänsla. Han menar också att barnen 

genom att få tillgång till olika sätt att utrycka sig, fantisera och ställa hypoteser 

får chans att tänka både själva och tillsammans med sina vänner. Detta 

resulterar i att barnen även får makt över sina egna lärprocesser.  

Dahlberg och Åsén (2013) beskriver även hur de på Reggio Emilia förskolor 

ser miljön och förskollärarnas roll som en central betydelse för att skapa 

förutsättningar för barnen att kunna utforska. Att det ligger stor vikt vid att 

förstå att rummet och dess artefakter faktiskt sänder ut signaler om vad som 

kan ske. Därför pratar de om ”miljön som den tredje pedagogen” i Reggio 

Emilia förskolor. Att rummet i sig ska stimulera barnen vidare i deras egna 

utforskande och därför ligger det stor vikt vid att se och lyssna in vilka 

intressen barnen har för att kunna utveckla miljön utefter barnens intressen. 

Förskollärarens ansvar blir då att studera vad barnen har för funderingar och 

hur de tar sig an den fysiska miljön. Därför är pedagogisk dokumentation ett 

betydelsefullt verktyg i Reggio Emilias filosofi för att ständigt kunna utveckla 

verksamheten på förskolan. 

Sjöman, Granlund och Almqvist (2016) anser att den pedagogiska 

dokumentationen och medvetenhet har stor betydelse för de barn som på olika 

sätt har beteendesvårigheter. Författarna menar att det finns ett samband 

mellan barn som påvisar hyperaktivitet och barn som visar ett mindre 

engagemang. Och det tillsammans visar sig genom uppförandeproblem. När 

förskollärarna istället är lyhörda och ser barnens kompetenser och viljan att 

utforska sin omgivning i interaktion med omvärlden som positiva så ger det 

stor inverkan för hur barnets engagemang förändras. När förskollärarna sedan 

utformar en fysisk miljö som gör att barnet med hyperaktivitet känner 

stimulans och engagemang till så interagerar de med materialet samtidigt som 

den sociala interaktionen med förskollärare och kamrater ökar och har positiv 

effekt på barngruppen. Även Nordin-Hultman (2004) belyser detta och menar 

att det är viktigt att de som arbetar med barn får utbildning och förståelse för 

att den pedagogiska miljön har stor betydelse för hur barnen agerar och att det 

är angeläget att barnen inte ska ses som problemet utan att blicken ska riktas 

mer till miljön och materialet som erbjuds. Dessa fem forskningar är viktiga 

att ta del av i samband med min studie då de menar att den fysiska miljön även 

påverkar hur barnen agerar och beter sig i olika miljöer och att förstå att 

artefakter sänder ut olika signaler samt att barnen förmår sig välden på olika 

sätt och det i sin tur hänger ihop med hur förskollärare ser på kunskap och 

lärandeprocesser och hur de i slutändan väljer att utforma den fysiska miljön. 

En annan sida av pedagogisk dokumentation som är betydelsefull att reflektera 

över menar Emilsson och Pramling Samuelsson (2013) är att komma ihåg att 
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se till att dokumentationen aldrig tar fokus från det som händer. Att det i vissa 

fall är bättre att stanna i stunden än att dokumentera det som sker, eftersom 

risken finns att det som sker avbryts. Även Elfström (2014) menar att det är 

viktigt att fundera över användningen av dokumentationen, då det tyvärr har 

övergått till att bli en del av en teknik i förskolans verksamhet då man mest gör 

bedömningar av enskilda barn och kvalitén på förskolan. Och att det på så sätt 

tappat sin progressiva kraft i att kunna se det lilla som kan utveckla stunden 

och verksamheten i sig. Detta är viktigt i min studie då de små stunderna i 

vardagens kontext är viktiga att fånga upp och dokumentera för att kunna 

utveckla den fysiska miljön på förskolan. Men att det även är viktigt att ha i 

åtanke varför man dokumenterar så det inte bara riktas mot vad barnen lär sig 

utan mer mot vad de gör, och då kunna ligga till grund till miljöns utformning. 
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3. TEORI 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Som utgångspunkt för studien har jag valt att använda mig utav det 

sociokulturella perspektivet, då mycket av förskolans verksamhet just berör det 

sociala samspelet mellan barn och barn samt mellan barn och förskollärare. 

Säljö (2011) beskriver att Vygotskijs tankar om hur barn utvecklas i sampel 

med andra, vägleder förskollärarna att se hur barnen utvecklas tillsammans och 

tar lärdomar av varandra. Enligt Säljö (2011) anser Vygotskij att lärandet 

startar i sammanhang där de lär sig att tänka och resonera med varandra. Barn 

som stöter på problem i leken kan tillsammans hitta nya lösningar då de 

använder sig utav sina tidigare kunskaper och delger varandra. Smidt (2011) 

skriver att barnen då hjälper och stöttar varandra framåt i leken och kopplar 

detta till den proximala utvecklingszonen, som betyder att barnet genom 

handledning och stöttning av ett mer kompetent barn eller vuxen provar på nya 

lösningar att hantera problem och då även lär sig nya saker. De fysiska 

artefakterna kan även ändras om och förnyas hela tiden och genom det så 

utvecklas barnens förmåga till fantasi och konstruktion. Säljö (2011) belyser 

också att de fysiska artefakterna har en påverkan för hur barnen förstår och tar 

in omvärlden, vilket har stor betydelse för barnens utveckling och lärande.  

Säljö (2010) beskriver även att språket är en psykologisk artefakt som är 

skapad av människan. Språket har stor betydelse inom det sociokulturella 

perspektivet. Då barnen interagerar med andra barn och vuxna så bygger de 

upp nya kunskaper och lär sig hur de ska agera tillsammans med andra i 

förskolan.  Säljö (2010) tolkar Vygotskijs tankar som att barnen alltid är på väg 

att förstå och erövra kunskap på nya sätt, detta benämns som den proximala 

utvecklinzoonen som betyder att barnen tar in ny kunskap som i sin tur används 

vid ett senare tillfälle för att prova sina färdigheter. Säljö (2010) skriver att 

barnen tar till sig språket som ett redskap för att kunna interagera med andra 

och på så sätt kunna framföra sina åsikter om omgivningen. Säljö (2010) menar 

att hur vuxna väljer att se på hur barnen tar till sig kunskap och utvecklar sina 

kompetenser har stor betydelse för hur verksamheten organiseras, samt vilken 

roll den vuxne ska ha i verksamheten. Att barnen tar till sig kunskap genom att 

interagera med andra barn och vuxna och sedan tar med sig kunskapen för att 

bearbeta händelser eller för att prova sina förmågor. Att de fysiska artefakterna 

har stor betydelse för hur barnen får tillgång till att kunna kommunicera med 

varandra. Därför har den fysiska miljön på förskolan stor betydelse för hur 

förskollärarna får till möten och samspel mellan barnen i vardagen. Säljö 

(2010) anser att det är i förskolans miljö som barnen kan komma i kontakt med 



Picknicklek och pärlplattor  Ida Hedén 

14 

 

andra delar av samhället än vad barnet möter i vardagen hemma. Då 

förskolläraren hjälper barnen med ord och begrepp som stöttning för att kunna 

koppla dem med tidigare kunskaper, får de nya insikter och förståelser. 

Samspelet mellan vuxna och barn avgör hur pass framgångsrik 

undervisningsprocessen slutligen blir. Vygotskij (1995) anser att en 

stimulerade miljö och meningsfulla aktiviteter för barnen är helt avgörande för 

om de får möjlighet till att utveckla sin kreativitet och fantasi. Vilket i sin tur 

resulterar i att de förstår sin omvärld, andra människor och samspelet mellan 

dem. Detta beskriver även Smidh (2010) är en betydelsefull del i barnens 

kunskapsintag, då den miljön som barnen föds in i ger olika förutsättningar för 

barnen att utvecklas. Alltså har de vuxna en viktig roll i att se till att miljön är 

anpassad efter den aktuella barngruppen. De begrepp jag kommer använda mig 

utav i mina teoretiska kopplingar till resultatdelen är stöttning, skapandet av 

meningsfulla aktiviteter, skapandet av den proximala utvecklingszonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Picknicklek och pärlplattor  Ida Hedén 

15 

 

4. METOD 

4.1 Urval 

Christoffersen och Johannesen (2012) menar att det ligger stor vikt vid valet 

av informanter till forskning. Jag valde att endast intervjua utbildade 

förskollärare. Christoffersen och Johannesen (2012) anser även att mängden 

informanter är betydelsefullt för att få relevant data. Därför valde jag att 

kontakta flera förskolor för att få tag i minst sex förskollärare att intervjua. 

Efter att förskolecheferna vid de olika förskolorna gett klartecken om att det 

var okej att kontakta respektive förskola så mailade jag ut information till dem, 

och i ett senare skede ringde jag för att bestämma tid och plats för intervju och 

besök av avdelningen. Studien genomfördes i en mellanstor kommun. De fyra 

förskolor som ingick i aktuell studie var kommunala, detta för att få en inblick 

i hur förskollärarna på kommunala förskolor använde sig utav den fria leken 

för att utveckla den fysiska miljön. Jag genomförde en till två intervjuer per 

förskola och alla informanter arbetade vid olika avdelningar, varje intervju 

varade i ca 30 min Jag ville även se hur det ser ut för både yngre och äldre barn 

och vilken påverkan deras fria lek hade för utformningen av den fysiska miljön. 

Därför är studien gjord vid avdelningar med utvidgad barngrupp, där det går 

barn som är mellan 1-5 år, men även åldersindelade grupper. Tre av 

avdelningarna var en utvidgad barngrupp medan två av dem var 

småbarnsavdelning och endast en var en äldreavdelning. Tyvärr var de tänkta 

observationerna ej genomförbara då samtyckesbreven (se bilaga 3) från 

föräldrarna till barnen svåra att få insamlade. Detta ledde till att jag fick rikta 

mitt intresse mot intervjuerna och sedan göra studiebesök på avdelningen för 

att få insikt om den fysiska miljön som informanterna beskrev om i 

intervjuerna. Christoffersen och Johanessen (2012) beskriver att när data 

samlas in via kvalitativa intervjuer så ligger det stor vikt vid att välja ut 

informanter strategiskt ur en och samma målgrupp för att få ut data som 

representativ för gruppen. Bryman (2011) menar att det ligger vikt vid att som 

forskare välja ut informanter som kan svara på forskningsfrågorna. Därför har 

jag valt att endast intervjua utbildade förskollärare eftersom studien riktade in 

sig på hur förskollärare resonerade kring de fria aktiviteternas påverkan av hur 

miljön förändrades. I resultatdelen kommer informanterna benämnas enligt 

följande.  

Informant A, relativt lång erfarenhet av förskolläraryrket 

Informant B, kort erfarenhet inom yrket, relativt nyexaminerad 

Informant C, lång erfarenhet inom förskolläraryrket  
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Informant D, lång erfarenhet inom förskolläraryrket  

Informant E, flera års erfarenhet inom förskolläraryrket 

Informant F, har många års erfarenhet inom förskolan men är relativt ny som 

förskollärare 

Den fysiska miljön i förskolorna jag har besökt har varit väldigt traditionell, 

med rum uppdelade med olika färdigt material som barnen kan leka med. Så 

som byggrum och hemvrå. I dessa rum är det vanligt med kapplastavar och 

lego samt låtsasmat. På två av avdelningarna där de arbetade mer tematiskt 

kunde man i högre grad se på miljön i rummet och på väggarna att miljön 

speglades av det tematiska arbetet och barnens egna valda aktiviteter genom 

att man kunde följa hur dokumentation satt uppe på väggarna samt att en del 

rum på avdelningen var utformat för att inspirera barnen till vidare lek inom 

temat. Så som målade träd på väggarna, skog, djur samt filtar och korgar till 

utflyktlekar och andra tillhörigheter som barnen intresserade sig för just då. 

Men även material att undersöka som satt uppe på väggarna som speglade 

barnens tekniska intressen och intressen för färger. Som exempelvis rör där de 

kunde stoppa olika färgbollar i. 

4.2 Datainsamlingsmetod 

En metod för att besvara mitt syfte och frågeställningar var att göra intervjuer 

med förskollärare. Jag har använt mig utav en mer strukturerad observation då 

jag tillsammans med förskolläraren har gjort ett besök på avdelningen där 

förskolläraren berättat hur och varför inomhusmiljön är utformad som den är. 

De intervjuer som skedde inne på avdelningen spelades inte in av de skäl att 

miljön var för störande/stökig, då barnen befann sig på avdelningen. Och 

antecknades istället därför i ett anteckningsblock med stödord. Christoffersen 

och Johannessen (2015) beskriver att man bör välja kvalitativa intervjuer om 

man vill få en tydligare inblick i hur olika personer tänker eller resonerar kring 

olika ämnen. Att kvalitativa intervjuer ger en fördjupad kunskap om olika 

kvalitéer som då hjälper till att förstå sig på ämnet. Efteråt har jag sett över 

insamlad empiri och analyserat den för att upptäcka mönster och variationer. 

4.3 Genomförande 

Till att börja med informerade jag förskolecheferna för godkännande av att 

genomföra en studie på respektive förskola. För att sedan kontakta förskolorna 

via mail och ett senare telefonsamtal. Via mail skickades samtyckesblanketter 
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(se bilaga 2 och 3) och informationsbrev (se bilaga 1) om hur studien skulle gå 

till samt hur insamlad data skulle förvaras och identiteter skulle skyddas. 

Jag som student hade även i åtanke hur jag skulle gå vidare ifall inte fick några 

eller för få samtyckesblanketter påskrivna. Därför var fler förskolor tillfrågade 

redan innan för att inte förlora tid. 

Informanterna visade hur inomhusmiljön såg ut vid respektive informants 

avdelning och sedan genomfördes en intervju för att mer ingående få reda på 

hur förskollärarna resonerade kring den fri leken och den fysiska miljön. 

Frågorna var utformade för att kunna få en djupare inblick i förskollärarnas 

syn på användande av den fria leken i relation till verksamhetens fysiska miljö, 

förskollärarens roll, dokumentation, undervisning och barns lärande och 

utvecklingsprocesser. Christoffersen och Johannessen (2015) beskriver att en 

kvalitativ intervju är när frågorna är utformade så det resulterar i en detaljerad 

beskrivning av tankar och känslor från informanterna istället för kvantitativ 

intervju där mängder och antal står i centrum för att kunna få ut statistik. 

Christoffersen och Johannessen (2015) betonar att så länge man håller sig till 

ett bekvämt ämne så brukar de flesta informanter känna tillit och vara bekväma 

med en intervju. Men att det är viktigt att inte ha för strukturerade frågor då ett 

mer avslappnat sätt är att sitta och samtala, men dock inom ramarna för ämnet. 

Detta för att kunna få mer information om händelser och situationer som 

informanten upplevt. Trost (2010) menar att valet av plats för intervjun är 

betydande för att informanterna ska känna sig bekväma, därför fick 

informanterna själva välja var de kände sig mest bekväma.  Både jag själv och 

informanterna kände sig avslappnade under hela intervjun, intervjufrågorna 

finns i bilaga 4. Vi hade tillgång till ett separat rum, men en del av intervjuerna 

skedde i barngruppen då vi tillsammans tittade på miljön. Då skrevs endast 

anteckningar. Författarna beskriver också att det är viktigt att spela in 

intervjuer för att lättare kunna sammanställa den efteråt. Jag har vid några av 

mina intervjuer valt att spela in intervjun, för att kunna få ut så mycket som 

möjligt av svaren.  Detta gjorde jag i en app via telefonen i flygplansläge. Trost 

(2010) belyser även vikten i att se till att informanterna ska känna sig bekväma 

vid att spelas in. Därför har jag vid fyra intervjuer fört anteckningar istället då 

informanterna kände sig mer bekväma med det. Anteckningarna skrevs ner i 

ett anteckningsblock och skrevs löpande under intervjun, med stödord eller 

med hela meningar när det var något extra informanten ville belysa. 

Informanterna var bekväma med detta då de hade förståelse för att det var mer 

att anteckna och tog lite mer tid när intervjun hade valts att ej spelas in. 

Informanterna informerades redan innan intervjun om att det inte var så många 

frågor och att vi skulle samtala kring dem på ett avslappnat sätt. Därför gavs 

inte frågorna ut innan då de kände sig mer bekväma med få frågor som inte 
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behövde så mycket förberedande enligt dem. Enligt mig var intervjuerna ett 

sätt att få mer information om hur förskollärarna resonerar kring hur de 

inkluderar den fria lekens innehåll i den fysiska miljön. 

4.4 Databearbetning  

Metodansatsen jag har valt att följa för att bearbeta insamlad data beskrivs av 

Dahlgren och Johansson (2015) och är fenomenografi. Författarna menar att 

denna metod är lämplig att använda när man vill analysera data utefter hur 

olika människor utrycker sina tankar, för att kunna urskilja likheter och 

olikheter. Den fenomenografiska ansatsen hjälper till att särskilja 

informanternas skilda sätt att se olika fenomen i verksamheten. Dahlgren och 

Johansson (2015) anser att detta kan göras genom att dela upp data i vissa delar 

och granska dem utifrån de olika kategorierna. I fenomenografiska studier 

läggs stor vikt i hur intervjufrågorna är formulerade, och strukturerade för att 

få ut så mycket information som möjligt. Därför är frågorna ofta få och 

halvstrukturerade, där följdfrågor kan tillkomma för att få en djupare insyn i 

hur informanterna tänker. Dahlgren och Johansson (2015) beskriver en tydlig 

analysmodell som kan hjälpa till att höja validiteten i studien. Denna modell 

innehåller sju steg: 

Steg 1. Handlar om att bekanta sig med insamlad data från intervjuerna. Detta 

genom att läsa de transkriberade intervjuerna i sin helhet och samtidigt skriva 

kommentarer och anteckningar. 

Steg 2. En analys av materialet sker där olika stycken i intervjuerna som anses 

viktiga sorteras ut. För att sedan kunna ligga till grund för de senare 

jämförelserna.  

Steg 3. Jämförelse mellan vad olika informanterna sagt sker för att hitta 

likheter och skillnader. För att hitta variationer i informanternas tankar är det 

även viktigt att hitta vilka likheter som finns.  

Steg 4. Likheterna och skillnaderna kan nu grupperas, alltså relateras till 

varandra. Här kan man även se likheter i hur informanterna tänker, men att 

vägen dit kan se olika ut. 

Steg 5. I detta steg är det dags att se om man kan hitta kärnan i själva likheterna 

och sedan sätta dessa i olika kategorier. Detta steg kan behövas upprepas för 

att finna kategorier som slutligen stämmer överens med det som ska framgå i 

resultatet. 
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Steg 6. Kategorierna ska nu få namn för att tala om vad det handlar om för 

skillnader och likheter. Viktigt att namnet är kort för att snabbt kunna fånga 

känslan av innehållet.  

Steg 7. Granskning av kategorierna görs nu för att se att alla kategorier behövs 

eller om man kan så ihop några som är vid jämförelsen lika. 

Efter intervjuerna transkriberades de två inspelade intervjuerna och de skrevs 

ner på datorn och varje intervju blev ca 1-2 A4 sidor dataskriven text inklusive 

frågorna. Jag valde med färgpenna att stryka över relevant text i olika färger 

för att lättare kunna se vart förskollärarna belyste samma saker. De olika 

överstrukna texterna jämfördes sedan för att sortera ut det som var mest 

relevant till mitt syfte och frågeställningar. Sedan tittade jag efter vilka likheter 

och skillnader som fanns i texterna, för att kunna gruppera de olika svaren 

utefter mina frågeställningar. Jag satte dessa grupperingar i olika kategorier för 

att hålla isär svar som skildes och hålla ihop de som liknade varandra, dessa 

skrev jag ner på olika lösa papper för att hålla isär dem, och för att kunna få en 

överblick över dessa samtidigt. Kategorierna fick nu namn utefter svaren i 

intervjuerna i relation till mina egna frågeställningar. Till sist granskade jag 

allt ännu en gång för att se ifall jag kunde slå ihop en del kategorier eller ifall 

en del svar skulle flyttas över till en annan kategori. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Trost (2012) beskriver att för att nå hög validitet i studien ska studien ha 

undersökt det man hade till avsikt att studera. Därför anser jag att min studie 

har hög validitet då jag har i min studie undersökt det jag hade till avsikt att 

studera, som var hur förskollärare resonerar kring den fria aktiviteten i relation 

till den fysiska miljön. Begreppet reliabilitet beskriver Trost (2012) är 

tillförlitligheten och strukturen i forskningsresultatet. Jag har i min beskrivning 

av tillvägagångsätt tagit upp precis min studie genomförts. Därför hänvisar jag 

till den och anser att mitt sätt att intervjua informanterna höjer tillförlitligheten 

i min studie. Trost (2012) anser att det är viktigt att frågorna vid intervjuer är 

formulerade utan krångliga benämningar och begrepp, då det annars kan 

resultera till missuppfattningar av frågorna. Resultatet av det kan vara att 

informanterna svarar väldigt olika på frågorna och då blir reliabiliteten låg. 

Trost (2012) skriver att standardisering är när intervjufrågorna ställs till 

informanten på samma sätt och i samma tonläge till alla för att få en hög 

standard på svaren, då är det även angeläget att samma frågor ställs och inte 

förändras allt eftersom intervjuerna pågår. Jag har använt mig utav fem 

förbestämda frågor för att kunna hålla mig till ramen för det jag ville ha svar 

på, men följdfrågor har tillkommit under intervjuerna för att få djupare svar. 
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Trost (2012) menar att ett exempel på en strukturerad intervju beror på hur 

öppna frågorna är. Skillnaden mellan en strukturerad och en ostrukturerad 

intervju menar Christoffersen och Johannesen (2012) är att det i de 

strukturerade intervjuerna ställs samma frågor till alla informanter, samt att 

svaren sedan ska kunna sättas i kategorier som tillhör frågeställningarna till 

syftet med undersökningen. I ostrukturerade intervjuer är det istället flera 

frågeområden som berörs vid intervjun, frågorna ställs även på ett sådant sätt 

att det kan uppfattas på olika sätt. 

4.6 Generaliserbarhet 

Jag bedömer att studien är generaliserbar då jag inte utgått från mina egna 

erfarenheter utan har utgått från det empiriska material jag samlat in vid mina 

intervjuer av enbart förskollärare för att sedan analysera det utifrån det. 

Backman (2016) beskriver detta som ett deduktivt sett att se på datan, då man 

ställt sig utanför vad som egentligen sker, och inte lagt sina egna värderingar i 

detta. Eftersom att jag har gjort ett stickprov där jag i urvalet valt att intervjua 

sex förskollärare antar jag att mina resultat är representativa för hela 

populationen av förskollärare. 

4.7 Etiska överväganden 

För att forskningsarbetet ska vara etiskt försvarbart har jag som student följt 

etiska överväganden i mitt möte med människor och tillvaratagande av 

information. Vid varje intervju har jag sett till att alla berörda har fått tagit del 

av denna information. God forskningsetik gäller, vilket innebär som Bryman 

(2018) beskriver att hålla sig till de fyra principer som gäller för svensk 

forskning. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att all 

information om den tänkta studien ska komma ut till alla berörda, där det ska 

framgå att det är frivilligt, samt att de när som helst kan välja att avstå att delta. 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i undersökningen själva ska ta 

ställning till om de vill medverka eller ej. Konfidentalitetskravet berör hur alla 

personuppgifter ska behandlas och förvaras så att inga obehöriga skall komma 

åt dem. Dessa forskningsprinciper har jag som stunden hållit mig till under hela 

studiens gång. Samtyckesblanketterna och de anteckningar som finns kring 

intervjuer har förvarats i ett låst dokumentskåp. Namn, plats och annat som kan 

ha direkt koppling till en person har även avidentifierats i texten för att inte 

avslöja någons identitet. Vetenskapsrådet (2011) anser att det är viktigt att 

förhålla sig till nyttjandekravet då inget material ska kunna delges till någon 

obehörig. 
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Som Löfdahl (2014) belyser så ska även informationen om undersökningen 

samt underskrift på samtyckeskravet vara helt klart innan studien startar. I 

informationen som bör göras både muntlig och skriftlig bör det framkomma 

inom vilket område som studien ska undersökas och vad som ligger till grund 

för detta, samt vilka metoder som kommer att tillhandahållas. Dessa 

övervägande är något jag har använt vid utformningen utav informationsbrevet 

se bilaga 1 och samtyckesblanketten till personal se bilaga 2. Jag lade även vikt 

vid att det inte blev för mycket information, utan en kortfattad och lättläst 

information så det skulle vara enkelt att överväga samtycke eller ej. 

Vetenskapsrådet (2017) belyser även vikten i att informera om 

konfidentalitetskravet, som berörde hur all data om studien kommer att 

förvaras för att ingen obehörig ska kunna komma åt informationen. Därför 

skrev jag även med detta i informationsbrevet, samt hur allas identitet skulle 

skyddas och hur sedan resultatet av studien presenteras. 

Det ligger även till stor vikt enligt Löfdahl (2014) att informationen även går 

till förskolechefen först för att få ett godkännande av denne innan kontakt tas 

med förskollärarna på den tänkta förskolan. Vid utskick av 

samtyckesblanketter till vårdnadshavarna menar Vetenskapsrådet (2017) att 

det är mycket betydelsefullt att blanketten kommer tillbaka senast samma dag 

som undersökningen skall starta, samt att det finns underskrift från båda 

vårdnadshavarna om barnen har två. Därför såg jag till att tidigt i mitt arbete 

kontakta förskolechefer och skicka ut samtyckesblanketter till berörda 

förskolor. 

Bryman (2018) skriver att nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas 

in under studien endast får vara till för forskningsändamålet, får alltså inte 

brukas av andra eller användas i avseenden som inte ingår i studien. Löfdahl 

(2014) belyser att nyttjandekravet är viktigt att tänka på ifall de berörda 

förskollärarna gärna vill diskutera studien i avseende att få information om 

annan personal.  

Nyttjandekravet anser jag är något som jag som student bör tänka extra på. I 

arbetet är jag van att diskutera fritt om händelser och funderingar med mina 

kollegor. Vid studien fick jag inte delge information till andra vuxna som 

kunde vara nyfikna på vad som upptäckts. 

Enligt Löfdahl (2014) är det även angeläget att fundera och diskutera med sin 

handledare om och på vilket sätt barnen kommer att ingå i undersökningen 

eller inte. Valet av metod i undersökningen kan få konsekvenser för de etiska 

överväganden man gör. Ett sådant övervägande kan vara att vid intervjuer inte 

ställa frågor som kan vara obehagliga att svara på eller frågor som gör att 

intervjupersonerna i efterhand känner att de sagt mer än de tänkt när de svarat. 
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Enligt författaren får vi som studenter inte under några omständigheter 

undersöka etnisk bakgrund, sjukdomar, sexuell läggning och inte heller göra 

studier som kan kränka eller få personen att känna utsatthet eller obehag. Här 

ansåg jag att en direkt och tydlig dialog med handledaren om metodval och 

dess tillvägagångsätt verkligen var en central del för att inte ställa fel frågor 

som kunnat gjort det obehagligt för personen i undersökningen, samt att rätt 

frågor ställdes i relation till problemformuleringen. I min studie mötte jag de 

etiska kraven genom att informanterna var informerade om vad studien 

handlade om och att de när som helst fick avbryta samtycket att delta utan 

någon förklaring. De fick även information om att intervjun endast innehöll 

fem frågor och att vi skulle samtala kring dessa och att intervjun skulle ta ca 

30 minuter. Information om att materialet från intervjun skulle förvaras hemma 

hos mig inlåst i ett dokumentskåp var även något jag informerade om. Jag 

ställde frågor som informanterna kände sig bekväma med, samt att jag såg till 

att informanterna kände sig bekväma med mig och situationen för att få ett så 

avslappnat möte som möjligt där de fann ämnet intressant att diskutera kring. 

 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

Redovisningen av studiens resultat baserades på analys av förskollärarnas svar 

från intervjuerna med en sammanfattning och koppling till det sociokulturella 

perspektivet. Resultatet är indelat i olika kategorier där syftet och 

frågeställningarna kommer besvaras. 

Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap och medvetenhet om 

förskollärarens syn på användande av den fria leken i relation till 

verksamhetens fysiska miljö, förskollärares roll, dokumentation, undervisning 

och barns lärande och utvecklingsprocesser.  

5.1 Hur resonerar förskollärarna kring utformning av 

förskolans fysiska miljö i relation till barnens fria 

lek 

Alla informanter vid förskolorna anser att den fysiska miljön är central för hur 

barn inspireras till lek och hur leken utvecklas. Fyra informanter A, B, C, och 

F tycker även att det är betydelsefullt att barnen kan få kunna dra sig undan 

och stänga in sig och vara lite för sig själva. De avdelningar där det fanns ett 

brett åldersspann fanns ofta ett rum som var mer anpassat med leksaker för de 

äldre barnen för att de skulle kunna få vara ifred från de yngre barnen. Även 
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informant F beskriver att det finns en balans i vardagen för lite lugnare lekar 

för att kunna dra sig undan med en bok eller annat är viktig eftersom det gör 

att barnen orkar med vardagen i förskolan. 

”… vi försöker se till att det finns stunder under dagen då vi eftersträvar att 

barnen väljer lite lugnare aktiviteter, men även att det finns möjlighet till ett 

lugnare rum där materialet är riktat till att barnet ska finna ett lugn då en del 

barn spenderar mycket av sin vakna tid på förskolan…” (Informant F) 

 Informant D kände att de inte riktigt haft tid att strukturera upp miljön och att 

det fanns lite för mycket för de yngsta barnen att välja mellan, vilket hen menar 

ofta resulterar i att barnen många gånger river fram och utforskar sakerna på 

sitt sätt, som inte alltid är så varsamt och även slutar med att förskollärarna får 

mycket att plocka och städa undan. Informant D menar att barnen då begränsas 

i sitt utforskande när det finns för mycket av samma material att tillgå och det 

då blir svårt för förskollärarna att vara tillåtande, utan istället får sätta stopp 

och begränsa barnen. Förskolläraren reflekterade under intervjun: 

”…miljön har nog sett ut så här under en längre tid, vi skulle behöva plocka 

bort en del saker eller i alla fall minska utbudet och struktureras upp för att 

den fysiska miljön ska bli mer lekinbjudande och vi kan då bli mer 

tillåtande…” (Informant D) 

Överlag är det de vuxna som ser vad barnen behöver och beställer detta från 

den katalog som kommunen har upphandling med. Vid fem av intervjuerna 

visade det sig att informanterna beskrev att det oftast är de barn som verbalt 

kan utrycka sig som får vara delaktiga i att utveckla miljön på förskolan genom 

att få tala om hur de vill ha det i deras egna valda lekar. Informant C beskrev 

att de använde sig av intervjuer med barnen för att de skulle få chans att utrycka 

sina tankar om den fria leken och miljön på förskolan. 

”…ibland när vi tar oss tid till det så intervjuar vi de äldre barnen för att höra 

vad de tycker om att göra på förskolan eller om det är något de inte gillar, för 

att få veta hur barnen trivs på förskolan och om vi ska förändra något…” 

(Informant C) 

Vid två avdelning menar informant D och E att det även kan vara viktigt att 

den fysiska miljön inte förändras för mycket då en central del i att vistas på 

förskolan är att barnen ska känna trygghet. De anser att det är betydande att se 

till de barn som har en osäkerhet att vistas på förskolan, och se till deras behov 

också. Informant D och E beskriver att detta även kan vara en betydelsefull del 

att tänka på när det i perioder ofta är inskolningar. Informant E menar även att 

det kan vara väsentligt att arbeta med pedagogiskt förändringsarbete redan från 

att barnen är små. Då äldre barn ofta har vant sig vid ett visst sätt och då kan 
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ha det svårare för förändring. Därför är det är angeläget att barnen får prova på 

att vara kreativa och tänka på sitt sätt istället för att följa en mall eller 

instruktion. Detta beskriver informant E kan gälla både i hur tillåtande 

förskollärarna är i den fria leken i relation till miljön och artefakter. Men även 

vid användandet av material i ateljén vid konstruktion av olika föremål. 

”…vid ett tillfälle när vi tog fram massor med material att konstruera och 

pyssla med fick barnen i uppgift att bygga en spindel. En del barn var kreativa 

och startade direkt, medan andra hade svårt att tänka själva och frågade efter 

en mall. Det blev svårt för dem som var vana att gå efter en mall att istället 

tänka fritt. Några av barnen valde att titta på de barn som var kreativa från 

början för att få inspiration, och imiterade dem…” (Informant E) 

Här menar informant E även att barnen fick ett bra samspel mellan varandra 

och diskussioner med både vuxna och med de mer kompetenta kompisarna 

ledde till att de kunde stötta de barnen med mindre erfarenhet då den proximala 

utvecklingszoonen skapades och på så sätt hade aktiviteten blivit meningsfull. 

Informant A och D beskriver även att barnens olika behov av att utvecklas 

motoriskt ligger till grund för utformningen av miljön. Att det är viktigt med 

en balans mellan att barnen får möjlighet att träna både finmotorik och 

grovmotorik.  

”…barn i de yngre åldrarna har stort behov att få röra på sig så därför är vi 

glada att vi har tillgång till ett rum med en större yta där det finns möjlighet 

att springa och hoppa på madrasser. Där får de utlopp för sina behov…” 

(Informant D) 

”…vi har köpt in en arbetsbänk med skruvar och annat för att barnen ska få 

mer tillåtelse att utforska teknik och träna finmotoriken…” (Informant A) 

5.1.1 Sammanfattning och teoretisk koppling 

Det är få avdelningar där barnen är med och talar om vad de behöver för att 

leken ska kunna utvecklas, vid de tillfällena menar Informant B och C är det 

intervjuer som sker. Eller en direkt anslutande diskussion tillsammans med 

barnen. Men annars sker det mestadels observationer av barnens fria lekar och 

diskussioner i arbetslaget för att sedan utforma miljön. Informant B och C 

menar att observationerna ofta sker för att se hur det sociala samspelet fungerar 

och om de behöver ändra om i miljön just för att få ett uppsving i leken som 

sker. Detta anser Säljö (2010) är väsentligt då miljön på förskolan är helt 

avgörande för hur barnen får möjligheter till att utveckla sin fantasi och sitt 

sociala samspel. Detta kopplar jag till hur Säljö (2010) beskriver att det är på 

förskolan som barnen kan komma i kontakt med annat än vad de är vana vid 
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hemma i sin vardag. Att miljön och leksaker är centralt och påverkar hur 

barnen tillsammans inspireras till lek är alla informanter överens om. Detta 

kopplar jag till det sociokulturella perspektivet där Säljö (2011) beskriver att 

de fysiska artefakterna har en påverkan för hur barnen förstår och tar in 

omvärlden. Vilket har stor betydelse för barnens utveckling och lärande. Vid 

ett par av avdelningarna menar informanterna att det är viktigt att lekmaterialet 

är uppstrukturerat och att det finns en lagom mängd. Detta för att förskollärarna 

ska kunna vara tillåtande till vilket material barnen använder i deras lekar och 

utforskande. Och på så sätt skapar de meningsfulla aktiviteter för barnen. Att 

det också är betydelsefullt att barnen kan få utrymme till att välja lugnare lekar 

och vara ifred ibland beskriver flera av informanterna. Men även att barnen får 

tillgång till att röra sig för att få utlopp för sitt rörelsebehov. Vid alla 

avdelningar anser informanterna att den fria leken är en väldigt betydande del 

i barnens vardag och har stor inverkan för barnens utveckling, samt ses som 

väldigt centralt i det sociala samspelet. Vygotskij (1995) anser att en 

stimulerande miljö är vital för att barnen ska bli engagerade och även viktig 

för att barnen ska få möjlighet att undersöka sådant som ligger i deras intresse. 

Informanterna resonerar mycket kring att materialet påverkar barnens 

handlingar utefter hur de presenteras för barnen. Mängden artefakter menar 

även förskollärarna påverkar hur barnen tar sig an dem för att leka och utforska. 

En lekinbjudande miljö är central för att starta igång en lek som håller i sig 

länge. Säljö (2010) skriver att språket är en psykologisk artefakt som är skapad 

av människan. Språket har stor inverkan för barnen i det sociokulturella 

perspektivet vid lek. Då barnen interagerar med andra så bygger de upp nya 

kunskaper och lär sig hur de ska agera tillsammans med andra i förskolan. 

Detta kan jag koppla till när en förskollärare beskriver hur de presenterade 

mycket olika material att skapa med för en grupp barn. De barn som var 

kreativa satte fart direkt, medan andra tittade hur de som redan startat gjort och 

resonerade fram med varandra om hur de kunde göra. Smid (2011) beskriver 

detta som att barnen befinner sig i den proximala utvecklingszonen när ett mer 

kompetent barn eller vuxen handleder dem. Enligt Informant B och D ligger 

stor vikt vid att barngruppen har ett fint samspel tillsammans samt att det vid 

inskolningsperioder ses som viktigare att lägga ner tid på att få till ett fint 

samspel mellan alla som vistas på avdelningen än att omforma miljön.  De 

anser även att det ligger stor tyngd vid att de som skolas in känner sig trygga i 

den miljön de ska bekanta sig med.  
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5.2 Hur resonerar förskollärarna när de planerar 

miljön, förändringar i miljön och tillgång till 

material/artefakter?  

Den fria leken tar stor plats vid alla avdelningar och ses som en central del i 

barnens utveckling av det sociala samspelet. Flera avdelningar ändrar ofta om 

i den fysiska miljön för att barnen ska kunna vidareutveckla leken, eller bli mer 

inspirerade. Genom att förskollärarna tillför nytt material som kan passa 

barnens fria lek så får leken ett uppsving. Vid nästan alla förskolor tillförs mer 

av de material som barnen är intresserade av, som exempelvis mer låtsasmat 

vid hemvrån eller fler bilar och bilmattor om barnen är intresserade av det.  

Informant A betonar att leken är den absolut viktigaste delen i lärandet. Men 

även svårast att hantera för att bilda en helhet av barnens lärandeprocesser i 

verksamheten. Det krävs mycket av både förskollärare och barn. Informant F 

påtalar även att det är betydelsefullt att barnen får utrymme till att utöva sina 

egna valda lekar.  

”…det är viktigt att se över dagsschemat så att det inte blir för mycket avbrott 

för barnen, barnen måste få leka klart sina lekar och ibland får vi avstå från 

planerade aktiviteter när många av barnen är fullt upptagna med egna valda 

lekar som fungerar bra…” (Informant F) 

Informant D anser att det ibland kan bli väldigt stökigt när det finns för mycket 

av samma material när barnen välter ur grejor och river sönder och förstör 

leksaker istället för att leka med de på ett varsamt sätt. Det har resulterat i att 

leksaker göms undan för att de anser att barnen inte kan hantera dem ännu. 

Samt att utbudet bör ses över för att minska mängden av samma material. 

Att utformningen av rummen och dess material har en påverkan av vad som 

sker i leken diskuteras vid flera intervjuer. Informant E anser att det ibland 

känns lite rörigt då mycket olika material är i samma rum, men att barnen ändå 

är väldigt kompetenta lekare. När ämnet diskuteras vidare om att materialet 

barnen har tillgång till är spretigt och det i sig skulle vara grunden till att deras 

barn är väldigt kompetenta lekare är inget informanten funderat kring. 

Endast två av informanterna A och C beskriver att de ser 

utforskningsprocesserna som en del av den fria leken. De menar att det är 

viktigt att låta barnen ha funderingar kring hur saker fungerar och låter. Passar 

det inte att utforska vidare just då så brukar förskollärarna ta med sig det till 

ett senare tillfälle där de kan fördjupa sig mer. Eller så tar de med sig vad de 

observerat att barnen utforskat för att diskutera hur de kan stimulera barnen i 

att få undersöka fenomenet på ett mer kontrollerat och acceptabelt sätt. 
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”…när barnen intresserade sig för istapparna som hängde i taket ute så kunde 

vi ta med dem in och senare utforska isbitens egenskaper och se hur den smälte 

när den kom in i rumstemperatur…” (Informant C) 

”…vi ser barnen som kompetenta//vi har sett att flera av de yngre barnen 

utforskar tekniska saker och teknik i vardagen då de pillrar på tekniska 

detaljer som lås och haspar. Utefter det har vi köpt in en arbetsbänk med 

skruvar och annat för att barnen ska få mer tillåtelse att utforska teknik och 

träna finmotoriken…” (Informant A) 

Ommöblering sker när en lek har mattats av eller om den behöver ett uppsving, 

då stöttar förskollärarna barnen genom att ge dem nya möjligheter till leken. 

”…vi möblerar om hela tiden så miljön ska passa de barn som vistas på 

avdelningen här och nu. Som exempel så hade vi ett mindre rum med ett lågt 

bord som barnen byggde mycket lego vid i flera veckor, men tillslut så mattades 

leken av och vi kände att vi behövde byta ut materialet för att få igång en bättre 

lek, istället tog vi in hemvrån i de lilla rummet och det resulterade till att 

barnen kom närmre varandra och ett tydligare sampel mellan barnen 

skapades…” (Informant C) 

”…exempelvis så såg vi ett intresse hos barnen att de lekte med bilar, så vi 

köpte in en bilmatta som gjorde att leken fick ett uppsving…” (Informant E) 

5.2.1 Sammanfattning och teoretisk koppling 

Flera utav informanterna ändrar i den fysiska miljön för att leken ska få ett 

uppsving och det sociala samspelet ska vidareutvecklas, de menar att miljön 

och artefakter hjälper barnen att konversera och de ser då nya möjligheter i 

leken. Ett exempel var när informant C bytte plast på legohörnan och hemvrån 

och de såg ett tydligare samspel mellan barnen när hemvrån var i det mindre 

rummet, barnen kom närmre varandra och resonerade mer med varandra i 

leken. Även informant E beskriver att leken med bilarna fick ett uppsving då 

de köpte in en bilmatta. Säljö (2011) beskriver att Vygotskijs tankar om barn 

och hur de utvecklas i sampel med andra hjälper barnen att starta lärandet, då 

det sker i sammanhang där barnen resonerar med varandra. Barn utbyter då 

erfarenheter med varandra genom kommunikation via artefakter som språk och 

leksaker. Få informanter ser utforskningsprocesserna som en direkt koppling 

till den fria leken. Men de som faktiskt gör det ser till att köpa in material som 

stimulerar barnen vidare i deras undersökningar eller så tar de med sig barnens 

funderingar till ett senare tillfälle där de återupptar diskussionen. Jag kopplar 

detta till hur Säljö (2011) beskriver Vygotskij tankar om att lärandet startar i 

sammanhang där de lär sig att tänka och resonera med varandra. Barn som 
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stöter på problem i leken kan tillsammans med varandras erfarenheter genom 

kommunikation hitta på nya lösningar då de använder sig utav sina tidigare 

kunskaper och delger varandra. Säljö (2010) anser att hur förskollärare väljer 

att se på barnen och deras utforskningsprocesser är betydelsefull för hur 

verksamheten slutligen organiseras.   

5.3 Dokumentationens betydelse för utformning av 

den fysiska miljön i verksamheten 

Här skiljer det sig mycket i hur informanterna använder sig utav 

dokumentation. Det informanterna har gemensamt är att de har stor inblick i 

vad dokumentation är och att de oftast använder dokumentationen för att kunna 

skicka ut bilder till barnens föräldrar för att kunna visa vad barnen gör och hur 

de utvecklas i förskolan kopplat till läroplanen. De använder även 

dokumentationen som underlag till kvalitetsarbetet på förskolan. Det är 

vanligare att det sker observationer som inte dokumenteras med bild eller film 

för att se om den fysiska miljön på förskolan ska förändras. Eller för att se vad 

som intresserar barnen just nu, för att kunna bidra med mer material till 

exempelvis barnens utflyktslekar. Eller en fördjupad kunskap för att utveckla 

ett intresse. Som i ett fall var pärlplattor som resulterade till att barnen 

tillsammans pärlade delar till hus och träd som limmades ihop och byggdes 

upp till en liten by. 

 ”…allt beror på barngruppen, förra terminen såg helt annorlunda ut då 

barnen hade helt andra intressen och barnen var även yngre. Just nu är barnen 

intresserade av picknicklek och pärlplattor…” (Informant B)  

Informant B menar att det som observerats diskuteras i direkt anslutning till 

händelsen tillsammans med annan personal eller så tar de med sig sin tanke 

och diskuterar den vid ett annat tillfälle för att kunna ta beslut om större 

förändringar. 

”…det sker ständigt ett observerande i verksamheten, man gör det hela tiden, 

är det något som inte fungerar, eller något man ser intresserar barnen så 

diskuterar vi det vidare vid arbetslagsträffar för att se om vi behöver göra om 

i inomhusmiljön...” (Informant B) 

”…vi har sett att flera utav barnen har ett tekniskt intresse, de pillar på mycket 

lås och haspar. Utefter det har vi köpt in en arbetsbänk för att barnen ska få 

mer tillåtelse att utforska skruvar och sådan teknik…” (Informant A) 

”…vi dokumenterar barnen när vi ser att utökat lärande, men vi observerar 

desto mer, det sker hela tiden när barnen leker för att se att det går rätt till och 
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för att se vad som händer i leken och vad de intresserar sig för. Vi lyssnar och 

deltar…” (Informant E) 

Informanter D och E tar upp vikten i att alltid reflektera över vad de egentligen 

dokumenterar och vad de ska ha den till. 

” …det är viktigt att reflektera och diskutera över vad vi dokumenterar. Vad 

vill vi skicka med våra barn in i framtiden. Är det viktigt att alltid dokumentera 

barnens lärandeprocesser eller om vi tillsammans med barnen kan använda 

oss av dokumentationen för att utveckla verksamheten och miljön…” 

(Informant E) 

”…ibland när man lär sig använda ny teknik så kan det bli att man 

dokumenterar väldigt mycket av barnens lärande under en intensiv period, 

men det är viktigt att man i arbetslaget diskuterar varför och till vilket syfte 

man dokumenterar…” (Informant D)  

5.3.1 Sammanfattning och teoretisk koppling 

När det gäller användandet av dokumentation tillsammans med den fria leken 

så används den mest till att kunna skicka vidare bilder och information och 

kommunicera med föräldrarna samt som underlag till utvecklingssamtal. 

Några få förskolor använder dokumentationen för att sätta upp bilder på 

väggarna så att barnen ska kunna se och diskutera kring händelser på förskolan. 

Vilket i dessa fall kan kopplas till hur Säljö (2010) anser att barnen genom 

kommunikation interagerar med varandra och bygger upp nya kunskaper. I de 

flesta fall handlar det om det tematiska arbetet som avdelningen valt att arbeta 

kring. När det gäller specifikt den fria leken så används oftare observationer 

som inte skrivs ner utan diskuteras direkt med arbetskollegor eller barnen. Och 

i vissa fall tas med till arbetslagsträffar för att diskutera detta vidare vid tillfälle. 

Informanterna E menar även att det är betydelsefullt att förskollärare tänker 

efter vad de dokumenterar och vad de ska ha dokumentationen till. Men även 

att funderingar sker i vad fokuset ska ligga på och hur barnen upplever 

dokumenterandet av lärandeprocesser. För vem utformas verksamheten och 

hur mycket ska vara vuxen styrt eller barnstyrt. Smid (2010) beskriver att det 

ligger stor vikt vid hur miljön är organiserad och vilka meningsfulla aktiviteter 

som skapas då förutsättningarna barnen får för utveckling och lärande lägger 

grunden för deras kunskapsintag. 
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5.4 Förskollärarens roll i styrda och fria aktiviteter i 

förskolan  

En annan sak som diskuteras är hur mycket styrda aktiviteter eller fria 

aktiviteter som ska finnas i verksamheten. Vid två av intervjuerna kommer 

detta upp till diskussion bland informanterna E och F. Att det är viktigt att 

tänka på för vem verksamheten ska vara. Hur mycket de ska organisera och 

styra upp dagarna och om barnens intresse verkligen är det som styr hur 

verksamheten utformas. 

”…det är viktigt att vi tänker på vart vi har vårt fokus, är det vuxnas agenda 

eller barnens agenda? Det har nog tyvärr blivit mycket på de vuxnas agenda 

trots att vi försöker fånga upp en del av vad barnen är intresserade av…” 

(Informant E) 

”…ibland kan jag få en känsla av att vi tror att vi utgår från dokumentationen 

av barnens intressen, vi kanske gör det från början, men sen så har vi vuxna 

lite för bråttom och planerar lite för mycket och glömmer bort vart allt startade 

från början…” (Informant F) 

De olika informanterna har beskrivit vikten i att vara närvarande i barnens fria 

lek. De menar att det ligger stor vikt vid att alltid finnas nära och lyssna in 

barnen. Både för att se om barnen behöver stöttning i leken eller om leken 

behöver styras om eller avbrytas om det går över styr. De använder även det 

fria leken för att kunna se hur barnen utvecklas i det sociala samspelet med 

varandra. 

”…vi tittar på vad de har för intressen, vilka som leker med varandra och vilka 

som är själva. Om de får vara med, eller om de valt själva att leka ensamma…” 

(Informant C). 

”…vi observerar ofta barnens lekar för att se vad som intresserar dem, både 

för att kunna utveckla leken om den blir för enformig, men även för att kunna 

hjälpa till om något barn behöver få hjälp att få en annan roll i leken än vad 

de oftast har, Då kliver vi in i och utmanar dem i leken…” (Informant A) 

Alla informanter nämner även vikten vid att känna av när barnen vill leka i fred 

utan att bli störd av någon vuxen eller flera barn. Detta för att leken ska kunna 

få tid till att utvecklas utan att flera lägger sig i då risken finns att leken mattas 

av eller avslutas då den byter form. 

”…i ett utav rummen har vi smålego och annat som är mer anpassat för de 

äldre barnen, så att de kan stänga in sig och vara ifred från de yngre 

barnen…” (Informant A) 
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”…vi har sett att de äldre barnen haft ett behov av att kunna stänga om sig 

och vara ifred utan de yngre barnen…” (Informant B) 

Informant E menar även att en närvarande förskollärare som tar initiativ till lek 

genom engagemang kan fånga barnen i en längre lek oberoende på hur mycket 

eller vilket material som erbjuds.  

”…jag tycker inte alltid att det är materialet som är det viktigaste, utan bjuder 

man bara på sig själv så löser sig det mesta…” (Informant E) 

I intervjuerna framgår även att förskollärarna försöker så långt det går att 

använda sig av de vardagliga händelserna för att se till att barnen får en lärstund 

i matematik och naturvetenskap. De använder sig utav relevanta begrepp inom 

naturvetenskap och matematik för att fånga barnen i stunden. Och utformar 

miljön så att dessa fenomen lätt ska kunna vara begripliga för barnen i 

vardagen. 

”…vi arbetar mycket med matematik och språk och detta försöker vi göra 

synligt i vardagen så att barnen lättare ska kunna ta till sig det matematiska 

tänket när vi pratar om saker. Vi försöker även få med det i material som sitter 

uppe på väggarna för att barnen ska ha det omkring sig…” (Informant E) 

”….vi utgår från barnens intressen när vi skapar teman och försöker sedan få 

in både matematik, naturkunskap, språk och färglära i aktiviteterna kring 

temat” (Informant A) 

En av informanterna har funderingar kring att det nu ofta ska ske lärstunder 

vid alla tillfällen man ser:  

”…jag har vid tillfällen känt att jag ibland kanske tar över en situation och 

inte ser till vad barnen har för funderingar, hade jag väntat in barnen mer så 

kanske de hade haft andra resonemang i tankarna, som istället hade varit mer 

utvecklande och lärorika att ta upp…” (Informant F) 

5.4.1 Sammanfattning och teoretisk koppling 

Vikten av en närvarande förskollärare i barnens fria lek menar alla 

förskollärare är väsentligt. Att man ska lyssna in barnen, stötta dem där det 

behövs och se deras utveckling i det sociala samspelet. De flesta tycker även 

att det är betydelsefullt att se barnen som kompetenta i deras fria lek och 

utforskningar. Men även att det ligger stor vikt vid att förskolläraren har ett 

engagemang i barnen och deras lek och kommunikation. Vilket Säljö (2010) 

beskriver är en central del för att skapa förutsättningar och meningsfulla 

aktiviteter för att barnen med stöttning av förskollärarna tillsammans ska 

kunna utveckla verksamheten till en plats för lek och lärande. Dock nämner ett 
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par informanter att det även är viktigt att vänta in barnen och deras tankar innan 

förskolläraren tar en för central roll i de vardagliga situationerna. Detta kan 

kopplas till Vygotskij (1995) och den proximala utvecklingszonen som skapas 

mellan barnen och förskolläraren. 
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6. DISKUSSION  

6.1 Metoddiskussion 

Några av de intervjuade förskollärarna var kända för mig sedan innan och 

några andra var helt okända för mig. Enligt Franzén (2014) kan detta ha haft 

påverkan för svaren och resultatet, beroende på hur pass nära relation 

förskollärarna kände att de hade eller inte hade med mig. Då kan de enligt mig 

kunnat antingen anförtrott sig till mig och då talat utifrån verkligheten eller 

känt att de vill visa hur de på bästa sätt arbetar med den fria lekens inverkan 

på den fysiska miljön på förskolan. Enligt Christoffersson och Johannesen 

(2015) är det bra att göra en pilotintervju för att testa frågorna innan. Jag valde 

att testa frågorna direkt vid första intervjun för att känna om jag behövde lägga 

till något eller om jag kunde använda den till mitt resultat. Jag kände att 

frågorna passade bra för att få ut den information jag behövde och lade till 

kompletterande frågor vid intervjun att få ett djupare svar om informanten 

behövde en tydligare beskrivning av frågan. Mängden informanter kan även 

ha påverkat resultatet, då man skulle kunna fått en ännu större variation att 

stötta resultatet på om fler intervjuer genomförts. Trost (2012) beskriver att 

enkäter kan vara en metod att nå ut till fler informanter, vilket i mitt fall hade 

kunnat vara ett alternativ för att få fler informanters synvinklar. Att valet låg 

på endast en och samma kommun kan ha påverkats av hur kommunens ledning 

arbetar med frågor och hur ledningen bestämmer sig för vilka 

kompetensutvecklingar deras kommun satsar på att personalen ska få. Dock 

var det viktigt att det var kommunala förskolor utan någon specifik inriktning 

som studerades då det var centralt för resultatet av hur de använder den fria 

leken för att utveckla den fysiska miljön. Detta eftersom att det i exempelvis 

Reggio Emilia förskolors filosofi är väldigt centralt men miljön och materialet. 

Valet av att intervjua förskollärare på de utvidgade och åldersindelade 

avdelningar var att få inblick över hela verksamheten och barn i alla åldrar. Att 

valet låg i att endast intervjua förskollärare var väsentligt då jag i min 

forskningsöversikt skriver om att förskollärarnas syn på barn och lek spelar in 

för hur bland annat hur miljön utformas. Jag anser att frågorna i intervjun var 

enkla att förstå, men samtidigt har jag kunnat förklara hur jag menade om det 

blev en missuppfattning och det kan ha lett till att informanterna svarat olika 

på frågorna. 

De studiebesök av den fysiska miljön jag gjorde hjälpte mig att förstå det som 

informanten tog upp i intervjun om hur miljön var uppbyggd. Analysen av den 

insamlade empirin och den fenomenografiska metodansatsen jag använde 

hjälpte mig att sortera data i olika kategorier. Vilket gjorde att min studie fick 
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en struktur och röd tråd genom hela arbetet. Dahlgren och Johansson (2015) 

förklarar att metodansatsen ser till att få en övergripande bild över texten för 

att sedan kunna skilja variationer i hur informanterna svarat och genom det 

sortera upp svaren i olika kategorier i relation till syftet och frågeställningen. 

Metodansatsen kunde hjälpa mig att förstå hur förskollärarna arbetar med den 

fria leken i relation till miljön och artefakterna på förskolan, och hur de 

integrerar med varandra.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att luta sig mot forskningsöversikten samt mitt 

syfte och frågeställning i studien som är att att bidra med ökad kunskap och 

medvetenhet om förskollärarens syn på användande av den fria leken i relation 

till verksamhetens fysiska miljö, förskollärarens roll, dokumentation, 

undervisning och barns lärande och utvecklingsprocesser.  

Frågeställningar:  

1.Hur resonerar förskollärarna kring utformning av förskolans fysiska miljö i 

relation till barnens fria lek?  

2. Hur resonerar förskollärare om vad och hur de fångar upp barnens 

utveckling, behov och lärandeprocesser i den fria leken? 

6.2.1 Fri lek och undervisning  

Informanterna i mitt resultat är enade om att den fria leken och barnens 

utforskningar och funderingar ska ligga till grund för undervisningen. Men 

ändå känner några av dem att verksamheten allt oftare styrs efter de vuxnas 

agenda och inte barnens. Nilsson, Lecusay och Alnervik (2018) anser att 

undervisningen i förskolan kan vara både styrd eller spontan men att ett 

tematiskt arbete gärna får ligga till grund. Några av avdelningarna använde sig 

utav ett tematiskt arbete, men ibland kände de att det uppstartade temat i 

grunden låg i barnens intresse, men tillslut blev till att förskolläraren var den 

som drev på den fortsatta processen. Men att det oftast resulterade i det som 

Nilsson et al. (2018) menar är det viktiga i just temaarbete, att barnen får 

diskutera och utbyta varandras erfarenheter. Detta tänker jag kan vara ett 

resultat av att förskolans läroplan är tolkningsbar, och att det beror på vem som 

tolkar den och ska omsätta den i verksamheten. För att förskollärare ska få med 

alla delar kan det för dem som är ovana att arbeta tematiskt vara lättare att 

strukturera upp verksamheten för att få koll så att alla delar ur läroplanen finns 

med. 
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Informanterna i studien diskuterar vid ett flertal tillfällen att genom de vuxnas 

närvaro och engagemang stöttar de barnen till vidare utveckling, förskollärarna 

utvecklar då miljön och aktiviteter utefter den aktuella barngruppen. 

Informanterna tar upp att de känner att det ofta uppstår situationer i 

verksamheten då den fria leken ska tas till vara på för att stimulera barns 

lärande och utveckling och att detta är viktigt att reflektera över speciellt vid 

dokumenterande av barngruppen. Att fokuset inte får riktats endast till lärande 

processer, utan att det är viktigt att finnas till här och nu. Detta kopplar jag till 

Tullgren (2004) som beskriver att det riktats kritik till att även den fria leken 

ska ses som en lärande situation då de fria lekarna faktiskt inte blir så fria som 

de vuxna tror, utan att barnen och lekarna faktiskt blir styrda av de vuxna 

genom deras agerande och intention till hur leken ska utvecklas eller vad 

fokuset ska ligga vid. 

Nilsson et al. (2018) menar att miljön även är ”en tredje pedagog” och att 

miljön i sig har en påverkan på barnens kunskapsintagande och deras lek. 

Miljön barnen vistas i påverkar barnen i vad de utforskar i leken. Och att det 

då är viktigt att verksamheten i förskolan är uppbyggd på lek och utforskande. 

Flera av förskollärarna tycker att leken är en central del i undervisningen i 

förskolan men att det tyvärr allt mer blivit vuxenstyrda aktiviteter och 

samlingar. Nilsson et al. (2018) beskriver att detta är en betydande diskussion, 

då kravet från myndigheter sätter många förskollärare i ett dilemma när det 

kommer till ordet undervisning, så att det inte bara blir en skolförberedande 

förmedlingspedagogik. Detta visar att förskollärarna i intervjuerna är 

medvetna om att förskolans läroplan är tolkningsbar och att de faktiskt för 

diskussioner om hur mycket som ska vara vuxenstyrt och barnstyrt nu när den 

nya läroplanen har tagit fasta vid att ett lärande ska ske överallt genom hela 

verksamheten i förskolan. Även Greve och Løndal (2012) beskriver att det i 

den nya läroplanen blivit mer fokus på lärandet i förskolan. Detta har då lett 

till att lärandet och leken har skilts åt trots diskussionen om att lek och lärande 

ska ses som en helhet. Att förskolans verksamhet ska vara en helhet är även 

något en utav förskollärarna tar upp i intervjun. Att det är grundläggande att 

barnen får verktyg av förskollärarna i den fria leken för att det sociala 

samspelet ska utvecklas så pass att barnen sedan kan komma ut i samhället. Att 

barnen är olika är även något som förskollärarna tar upp, att de behöver olika 

stimulans för sin utveckling och att en del barn har det svårare än andra när det 

inte finns tydliga regler och mallar för hur saker ska ske. Det visar att 

förskollärarna har kunskap om alla barns olika förutsättningar till lek och 

lärande. Detta menar även Lillemyr (2002) är betydelsefullt att tänka på och 

anser då att vuxenstyrd och barnstyrd lek är båda lika centrala, för att alla 

lekformer ska erbjudas i verksamheten då barns behov skiljer sig. Han menar 
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även att barnen får bearbeta händelser och får mer kunskap både om sig själv 

och omvärlden via leken. Detta är även något som de intervjuade 

förskollärarna menar ligger till stor vikt för att den fria leken får ta tid och plats 

i förskolans verksamhet. Enligt min studie kan man se att även om det övergår 

allt mer till att bli skolförberedande i förskolan så är det den fria leken som 

förskollärarna till största del ser som viktigast och jag kan inte se att leken på 

något sätt kommer att utrotas från förskolans verksamhet. Förskollärarna 

värnar om leken och för diskussioner kring detta dagligen. 

6.2.2 Fri lek och fysisk miljö  

Några av förskollärarna beskrev vikten i att de vuxna är deltagande i barnens 

fria lek. Det kan ske genom att lyssna in, vara medlekare eller hjälpa dem med 

det sociala samspelet. Detta menar Greve och Løndal (2012) är betydande då 

det visat sig att de vuxnas närvaro har stor betydelse för hur miljön utformas 

på förskolan och det i sin tur har betydelse för hur leken sedan uppkommer och 

fortsatt underhålls. Några av förskollärarna utformar förskolans fysiska miljö 

utefter vad barnen har för intressen och utforskningar och det har enligt Greve 

och Løndal (2012) visat sig att det för vidare barnens utforskande till 

lärandeprocesser. Genom att lyssna in och se barnens utforskningar i den fria 

leken ses barnen som kompetenta. De kan då stimuleras vidare i sina 

utforskningar. Flera utav förskollärarna i studien ser barnens fria lek i relation 

till miljön, och ser till att barnen får mer utav det som intresserar dem. Men 

Trageton (1996) menar att färdiga leksaker inte stimulerar barnen vidare i sin 

utforskning lika bra som ett material som är föränderligt. Istället blir de mer 

ensidigt och utmanar inte barnen till att fantisera. Även Eriksson Bergström 

(2013) beskriver att den fysiska miljön och dess artefakter har stor betydelse 

för barnens fria lek. Att artefakterna som erbjuds ger mer handlingserbjudande 

om de inte är en färdig leksak utan istället kan fantiseras om. Att rum med ett 

mer spretigt material faktiskt kan se till att barnens lekar blir mer kollektiva 

och det infinns ett bättre samspel mellan barnen då de får kommunicera och 

förklara mer saker för varandra. Detta tar en utav förskollärarna upp till 

diskussion då hon benämner att deras barn är väldigt kompetenta lekare, trots 

att deras lokaler inte är anpassade efter barnens behov. Istället har de få rum 

med avskilda platser i rummet. Där barnen lätt kan komma åt olika sorters 

material från olika delar av rummet. Förskollärarna i min studie tar väl tillvara 

på barnens fria lek och vill att leken ska utvecklas för att barnen ska få 

stimulans i sin sociala utveckling, däremot finns det lite kunskap om hur rum 

och materialet i sig kan påverka lekar till bättre eller sämre. Enligt min studie 

blir det ibland till en harmonisk atmosfär på avdelningen, men att placeringen 
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och utformningen av miljön skulle påverkar detta är inget som det förs 

resonemang om oavsett om det är till det negativa eller till det positiva. 

6.2.3 Olika perspektiv på verksamheten och förhållningsätt 

Resultatet från min studie visade att några förskollärare kände att även ifall de 

i grunden utgått från barnens frågor och funderingar och fångat upp det i 

verksamheten, så kanske det ändå är så att barnens perspektiv missas. Att 

verksamheten planeras utifrån barnen från början men övergår mer och mer till 

vad som står på de vuxnas agenda. Detta kopplar jag till Eriksson Bergströms 

(2013) studie, där hon sett att barn och vuxnas förståelse av innehållet i 

verksamheten inte alltid överensstämmer. Mycket av innehållet planeras av 

förskolläraren för att genomföras på gruppnivå. Några förskollärare beskriver 

också att de ibland missar vad barnen hade för intention med leken eller 

undersökningen då de istället ser situationen som rörig och att barnen 

efterlämnar sig mycket material att städa. Men flera av förskollärarna berättar 

även att de försöker ta barnens perspektiv för att se vad de undersöker och då 

utveckla situationen till en lärstund. Även Emilsson och Pramling Samuelsson 

(2012) beskriver att de sett att barn och vuxnas perspektiv skiljer sig åt. De 

menar att när förskollärare tar sig an en redan startad lek eller undersökning 

för att få till en lärstund så är det den vuxnes perspektiv på vad barnen 

undersöker som samtalet fokuserar på, och författaren kallar detta för en ivrig 

förespråkare. Detta kan jag även koppla till då informanterna beskriver att det 

trots att intentionen var att följa barnens perspektiv och funderingar istället 

lockar tillbaka barnet att fokusera på det den vuxne har på sin agenda.  Detta 

menar Emilsson och Pramling Samuelsson (2012) ofta leder till att barnet 

tappar fokus. De menar även att förskollärare mer och mer strävar efter att 

varje stund och aktivitet ska vara en lärstund. Men att de då kan missa vad 

barnen egentligen hade för avsikt med leken eller undersökningen och 

perspektiven i verksamheten då skiljer sig. Några av förskollärarna i studien 

beskriver att de så mycket det går försöker fånga de stunder de kan i vardagen 

för att få in allt ifrån matematiska till naturvetenskapliga ämnen och på så sätt 

se till att leken och vardagen blir en lärandeprocess.  Men att de ibland funderat 

på om det verkligen var det som barnen undersökte eller om de fått till ett bättre 

resonemang om de väntat in barnen. Detta ser jag som en viktig del att tänka 

på då man kanske allt för ofta försöker fånga matematiska och 

naturvetenskapliga fenomen i vardagen. Kanske var det något annat barnet 

funderade på just då? 

Min studie visar att vikten med att som förskollärare bjuda på sig själv, ha skoj 

tillsammans med barnen och att det i sig är viktigare än själva materialet som 

finns på förskolan. Vilket Emilsson och Pramling Samuelsson (2012) beskriver 
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som ömsesidig och emotionell närvaro. Då alla är likasinnade och både vuxna 

och barn har möjlighet att dela kunskap med varandra. De menar även att det 

sättet är att bedriva god förskolepedagogik, då ett samspel och kommunikation 

sker och då är fokuserat på barnens perspektiv och kunskaper.   

Flera av informanterna beskriver situationer där de är med tillsammans med 

barnen och ser vad de faktiskt leker för att sedan kunna hjälpa barnen att 

utforma en lekmiljö som passar precis till deras lek. De beskriver även att efter 

att miljön förändrats så kan leken byta karaktär och få ett uppsving. Johansson 

och Pramling Samuelsson (2006) skriver i deras studie om barns lek att när en 

vuxen tar en medlekande roll och skapar miljöer som gör att barnens kreativitet 

startar, blir det samklang mellan lek och lärande och att det även gör att leken 

utvecklas till något mer efteråt. Då binds de vuxnas och barnens perspektiv 

samman och kan vara starten för ett temaarbete. 

Två av informanterna belyser vikten i att barnen måste få dra sig undan och ha 

sin lek ifred, särskilt när de äldre vill gå undan från de yngre och skydda sin 

lek, men även att de i den fysiska miljön ska kunna ha tillgång till att kunna 

dra sig undan enskilt för att ta det lite lugnare. Detta kopplar jag till Skånfors 

(2013) där hon beskriver hur barnen i hennes studie faktiskt vill kunna dra sig 

undan själv eller i grupp för att skydda sin pågående lek från andra. 

Emilsson och Pramling Samuelsson (2012) menar att det är just det som är 

pedagogisk dokumentation, att förskollärare kan lära sig nya sätt att se på barn 

och deras lärande. Författarna har visat vikten i hur man arbetar med 

dokumentation för att utveckla barns lärande i relation till förskollärarna och 

på så sätt kunna utveckla verksamhetens fysiska miljö utifrån ett barns 

perspektiv och deras fria lek. Johansson (2015) anser att vilket förhållningsätt 

som förskollärarna har till barnen avspeglar sig i hur de ser på barnens lekar 

och undersökningar, samt barnens kompetens. Min studie har visat att få 

använder sig utav ordet kompetent i samband med att de diskuterar barnens 

lekar och undersökningar. Dock kan man i hur förskollärarna beskriver barnen 

förstå vilket förhållningsätt de har till vad baren gör i förskolan. Min studie har 

visat att en förskollärare har upptäckt att deras yngre barn är väldigt tekniska 

medan andra ser att de leker mycket med någon specifik leksak och andra har 

sett att barnen använder leksaker på ett sätt som inte är varsamt. Johansson 

(2015) belyser vikten i att möta barnens livsvärldar och att detta beskrivs som 

pedagogisk medvetenhet. Och med det menar hon att allt i verksamheten ska 

bilda en helhet. Detta beskriver även en förskollärare ligger till stor vikt för 

dem. Att hela verksamheten ska bilda en helhet och att de därför arbetar 

tematiskt för att få in hela läroplanen i vardagen på förskolan, samtidigt som 

de intar ett barnperspektiv. 
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6.2.4 Dokumentation i förskolan 

I min studie framkom det att förskollärare har stor insyn i vad dokumentation 

är. Men att innebörden av pedagogisk dokumentation skiljde sig mycket. 

Alnervik (2013) beskriver vikten i att förskollärare få upp ögonen för 

pedagogisk dokumentation, och vad det faktiskt kan innebära för både vuxna 

och barn. Då det synliggörs vad som sker i vardagens kontext och vad som 

egentligen intresserar barnen i deras fria lek och undersökningar. Flera av 

förskollärarna enligt min studie arbetar delvis på det sättet, mer eller mindre 

medvetna om vad som sker. Istället för att de dokumenterar den fria leken så 

ser och lyssnar de in barnen genom observationer som sker i stunden, som 

sedan tas vidare till ytterligare diskussion där den fysiska miljön diskuteras. 

Vid något enstaka fall sätter de sig med barnen och genomför intervjuer för att 

få kunskap om hur barnen tänker kring leken och den fysiska miljön på 

förskolan. Chen och Wang (2018) skriver att de äldsta barnen på förskolorna i 

deras studie visar att de är väldigt kompetenta och har många idéer när det 

kommer till hur förskolans miljö skulle kunna förändras. Det gäller att sätta sig 

med barnen och diskutera de olika användningsområdena som finns med 

materialet och hur det skulle kunna utvecklas för att vardagen ska bli mer 

inspirerade för barnen. 

Min studie har visat att de förskollärare som ser barnen som kompetenta 

individer oftare beskriver att det är okej att använda sig utav material i leken 

som egentligen är till för något annat. Samtidigt som de fångar upp barnens 

undersökningar genom att se dem som kompetenta och ser då till att de får 

utöva sitt intresse genom att tillföra mer leksaker eller material inom området. 

Oftast genom att tillgodose dem med färdiga leksaker, mer sällsynt är material 

och artefakter som de själva kan fantisera vidare eller konstruera med. 

Dahlberg och Elfström (2014) anser att genom pedagogisk dokumentation 

tillvaratas synsättet på barnen som kompetenta individer och att det sedan 

avspeglar sig i hur den fysiska miljön är planerad. Den fysiska miljön i 

förskolorna jag har besökt har varit väldigt traditionell. Med rum uppdelade 

med olika färdigt material som barnen kan leka med, så som byggrum och 

hemvrå, i dessa rum är det vanligt med kapplastavar och lego samt låtsasmat.  

Trageton (1996) menar att barnen egentligen inte behöver en massa leksaker 

utan att de istället behöver material att leka med. Med den pedagogiska 

dokumentationen skulle förskollärarna enligt Dahlberg och Elfström (2014) 

istället kunnat se att barn tar in omvärlden på olika sätt och behöver få intryck 

och få göra uttryck för det på många olika sett med alla sinnen. Flera av 

förskollärarna beskriver hur de ser till att den fria leken och 

undersökningsprocesserna ligger till grund för hur de utformar den fysiska 

miljön i förskolan. Få beskriver att miljön är en tredje pedagog, som i sig kan 
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ligga till grund för vad barnen utforskar eller vilka lekar som blir till. Att 

rummet i sig faktiskt kan stimulera vidare i barnens utforskande av omvärlden. 

Dahlberg och Åsén (2013) beskriver även hur de i Reggio Emilia förskolor ser 

miljön och förskollärarnas roll som en viktig betydelse för att skapa 

förutsättningar för barnen att kunna utforska. Att det ligger stor vikt vid att 

förstå att rummet och dess artefakter faktiskt sänder ut signaler om vad som 

kan ske. Därför pratar de om ”miljön som den tredje pedagogen” i Reggio 

Emilia förskolor. Att rummet i sig ska stimulera barnen vidare i deras egna 

utforskande och därför ligger det stor vikt vid att se och lyssna in vilka 

intressen barnen har för att kunna utveckla miljön utefter barnens intressen.  

Informanterna är överens om att alla barn är olika och behöver olika 

utmaningar, stimulans och vägledning i förskolan för att få en bra start i livet. 

Men att den fysiska miljön på förskolan skulle vara en bidragande faktor till 

att en del barn anses vara mer stökiga och utforska världen på ett mer 

annorlunda sett är det bara någon enstaka som reflekterar över. Jag kan koppla 

ihop det med Sjöman, Granlund och Almqvist (2016) forskning där de kommit 

fram till att den pedagogiska dokumentationen ha stor betydelse för de barn 

som på olika sätt har beteendesvårigheter. Att samband har påvisats mellan 

hyperaktivitet och sämre engagemang. När förskollärarna istället ser barnens 

kompetenser och utforskningsprocesser i interaktion med omvärlden som 

positiva så ger det stor inverkan för hur barnets engagemang förändras. När 

förskollärarna sedan utformar en fysisk miljö som för barnet med 

hyperaktivitet känner stimulans och engagemang till så interagerar de med 

materialet samtidigt som den sociala interaktionen med förskollärare och 

kamrater ökar och har positiv effekt på barngruppen. Detta är inget som i 

intervjuerna kom upp till ytan vid diskussionerna om den fysiska miljön. Det 

kan finnas olika anledningar till det. Antingen så ser inte förskollärarna 

sambandet mellan dessa barn och miljön på grund av för lite 

kompetensutveckling inom området. Eller så var frågorna inte riktade till det 

hållet vid formuleringen. Nordin-Hultman (2004) belyser även detta och menar 

att det är viktigt att de som arbetar med barn får utbildning och förståelse för 

att den pedagogiska miljön har stor betydelse för hur barnen agerar och att det 

är betydelsefullt att barnet inte ska ses som problemet utan att blicken ska riktas 

mer till miljön och materialet som erbjuds.  

Två av informanterna tog upp betydelsen av att tänka till varför man fotar och 

dokumenterar, så att dokumentationen är till nytta för verksamheten. Så att 

man inte bara fotar för fotandets skull. Emilsson och Pramling Samuelsson 

(2013) belyser vikten i att dokumentationen inte får ta bort fokuset på vad som 

egentligen sker. Att det är bra att bara få finnas till i stunden då det finns en 

risk att det som sker avbryts när en vuxen börjar att fota barnen. Även Elfström 



Picknicklek och pärlplattor  Ida Hedén 

41 

 

(2014) beskriver vikten i att fundera varför man dokumenterar och för vems 

skull. Mycket av dokumentationen i förskolan har nu gått över till att göra 

bedömningar på enskilda barn för att kunna ha ett underlag till 

utvecklingssamtalet. Vilket även alla förskollärarna i intervjuerna beskriver 

när de berättar om hur och varför de använder sig utav dokumentation på 

förskolan. 

Studien visar att de yngsta barnens utforskande ofta får stå tillbaka då det mer 

handlar om att de ska lära sig hur man beter sig i den fysiska miljön och dess 

artefakter på förskolan. Endast en av förskollärarna tog upp att de fångar upp 

de yngsta barnens utforskningsprocesser av den fysiska miljön, och då 

vidareutvecklar barnens utforskande i den fria leken med att tillföra material 

och artefakter som de faktiskt är intresserade av. I de fall jag har undersökt så 

har de flesta förskollärarna utmanat barnen med mer av de leksaker som de 

leker med, istället för att tillföra annat typ av material som skulle kunnat starta 

barnens kreativitet till skapande och konstruktionslek. De flesta förskollärarna 

har inte sett att det kan ligga en annan typ av utforskning i bakgrunden av den 

fria leken. Och de missar då att det faktiska intresset kunde vara teknik, 

matematik och färger. Detta belyser även Wehner Godée (2013) är vanligt när 

det gäller de yngsta barnen. Då de ofta undersöker de vardagliga fenomenen i 

vardagen och därför glöms detta bort att dokumenteras. I vissa fall 

uppmärksammas detta, men i de flesta fall så missas det för att istället ses som 

ett intresse för själva leksaken. Om förskollärarna istället hade 

uppmärksammat vad barnet egentligen undersöker så hade det blivit en mer 

berikande lärstund direkt i den fria leken. Utbildningsdepartementet (2010) 

beskriver vikten av att den fria leken är öppen för barns lärande och utveckling. 

Att den fria leken är spontan och utgår direkt från barnens egna intressen och 

att det inte heller ligger någon bedömning i själva undersökningsprocessen. 

Något som informanterna tog upp var betydelsen i vad man dokumenterar och 

vad dokumentationen ska användas till. Att man inte heller ska dokumentera 

allt hela tiden då det är viktigt att se till barnens perspektiv och hur de upplever 

vardagen och alla dessa dokumentationer. Detta tar även Svenning (2011) upp 

som en central del i dokumentationsprocessen, att det är viktigt att respektera 

vad barnen har för önskemål i dokumentationsprocessen så att deras integritet 

inte kränks. 
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6.3 Sammanfattning av studiens resultat 

Här beskrivs en sammanfattad resultatdel till förskollärarnas syn på 

användande av den fria leken i relation till verksamhetens fysiska miljö, 

förskollärarens roll, dokumentation, undervisning och barns lärande och 

utvecklingsprocesser. 

6.3.1 Sammanfattning 

Förskollärarna resonerar om utformningen av förskolans fysiska miljö samt 

vad och hur de fångar upp barnens utveckling, behov och lärande processer i 

den fria leken. Detta genom att de beskriver att de genom att vara närvarande 

observerar och dokumenterar barnens intressen och lärandeprocesser i den fria 

aktiviteten för att sedan i direkt anslutning till leken eller vid en senare 

diskussion i arbetslaget resonera om hur de ska stimulera vidare barnen i leken 

genom att antingen tillföra mer material som barnen eftersöker, eller möblera 

om i den fysiska miljön så att leken får ett uppsving. De beskriver att det är 

just deras närvaro och engagemang som stöttar barnen vidare i deras 

lärandeprocesser genom att de ser barnens behov och kan då förändra 

förskolans fysiska miljö i relation till barnens fria lek, eller tillföra 

meningsfulla aktiviteter som passar den aktuella barngruppen. De beskriver att 

det är skillnad på olika barngrupper och att det ibland är barngrupper som är 

väldigt kompetenta lekare där en harmonisk atmosfär uppstår, Men detta 

kopplas oftare till att barnen har ett fint samspel mellan varandra och riktas inte 

lika mycket till att det skulle vara den fysiska miljön som är utformad för att 

passa den aktuella barngruppen. 

De beskriver att de så ofta som möjligt försöker fånga lärandeprocesser i 

vardagen och den fria leken genom att fånga matematiska och 

naturvetenskapliga begrepp. Men de beskriver också att fokuset inte enbart ska 

riktas till lärandeprocesserna då den fria aktiviteten även är central för barnens 

behov av att bearbeta upplevelser. Och inte bara ska ses som lärstunder. Samt 

att det även är viktigt att aktiviteterna i förskolan inte blir allt för styrda av de 

vuxna. Att det är viktigt att lyssna in barnen för att verkligen förstå vad deras 

intention är. Att det som den vuxne hade på agendan inte alltid stämmer 

överens med barnens. De menar att man oftare skulle behöva vänta in barnen 

för att förstå vad de hade för funderingar. Men de tycker även att det är viktigt 

att tänka på att barn är olika och har olika behov av lek som är viktigt at ta med 

i diskussioner om hur mycket som ska vara vuxenstyrd eller barnstyrd lek. De 

beskriver vidare om att det även är en viktig aspekt att ta med i utformningen 

av den fysiska miljön att det finns utrymmen där barnen kan få ta det lite 

lugnare, få vara ifred från andra barn eller att det finns möjlighet till att en 
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grupp barn får leka ifred tillsammans och att leken inte störs eller avbryts av 

någon annan. Något som förskollärarna tog upp var betydelsen i vad man 

dokumenterar och vad dokumentationen ska användas till. Att man inte heller 

ska dokumentera allt hela tiden då det är viktigt att se till barnens perspektiv 

och hur de upplever vardagen och alla dessa dokumentationer. Samt vad 

dokumentationen ska användas till, då de anser att det är viktigt att inte bara se 

barnens utveckling utan att dokumentationen faktiskt kan vara till hjälp när den 

fysiska miljön eller meningsfulla aktiviteter ska utformas efter den aktuella 

barngruppen. Ändå använder de flesta informanterna i min studie i första hand 

dokumentationen till att dokumentera lärandeprocesser för att kunna ha det 

som underlag till utvecklingssamtal. De två avdelningar som arbetar med ett 

temaområde använder dokumentationen i större utstickning till att se vad och 

hur det tematiska arbetet intresserar barnen och hur de ska arbeta vidare med 

den fysiska miljön och aktivitet genom att följa barnens perspektiv och 

intention. 

Informanterna upplever att de äldre barnen i förskolan har mer att säga till om 

då det verbala språket ger dem försprång i att kunna beskriva hur de känner 

och tänker. De yngre barnens lekar och utforskningsprocesser ses oftare som 

stökigare stunder där de inte använder materialet på ett varsamt sätt. Men 

studien visar även att de som ser barnen som kompetenta har mer överseende 

med de yngsta barnens undersökande och försöker då utforma en fysisk miljö 

och meningsfulla aktiviteter som ska vara inspirerande för dem att undersöka. 

6.4 Slutsats och vidare forskning  

Tack vare studien och dess arbete med diskussion och analys har jag tagit 

lärdomar med mig som jag hoppas även andra kan dra nytta av. Jag har förstått 

att barn kan leka och utforska artefakter på många olika sätt. Och att det beror 

på vilket perspektiv förskollärare väljer att se på de olika situationerna. Och 

det i sin tur kan generera till utveckling och lärande i den fria leken. Genom att 

dra nytta av sina ämneskunskaper kan förskollärare se vart barnens fokus och 

intresse finns. När förskollärare väljer att se barnen som kompetenta kan de 

börja fundera på om det verkligen är hemvrån och bilar i sig de är intresserade 

utav. Eller är det teknik, volym och ljud eller andra matematiska och 

vetenskapliga fenomen som de intresserar sig för. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2016) beskriver att när man väjer att observera och dokumentera 

barnens fria lek och utforskningar tydligare kan se deras kompetenser. Då är 

det lättare att tillsammans med arbetslaget eller barngruppen analysera 

dokumentationen för att i sin tur kunna tillföra mer utav det material eller 
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materiel som barnen utforskar. Och då stimulera barnen vidare i sina 

utforskningsprocesser, som då kan göra så leken får ett uppsving. 

Jag anser att det ligger stor vikt vid att förskollärare har goda ämneskunskaper 

för att barnen ska ses som kompetenta och för att det ska vara en tillåtande 

atmosfär på förskolan. Detta avspeglas då i förskollärarens ledarskap när 

barnens perspektiv blir det perspektiv som verksamheten utgår från. I mina 

intervjuer tycker jag att man förstår detta tydligt i ledarskapet då förskollärarna 

är väldigt tillåtande i barnens utforskande. Eller när de ser att de skulle behöva 

strukturera om miljön för att kunna vara mer tillåtande. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2016) anser att hög kvalitet i verksamheten blir till när en 

tillåtande atmosfär infinnes, samt att förskollärarna intar ett barnperspektiv och 

barnen blir delaktiga i sin egen utbildning och då får möjlighet att påverka sin 

vardag i förskolan.  

Allt mer studier tyder på att barnens kunskaper är det som bedöms genom 

dokumentation. Jag tycker inte att bedömning är ett bra verktyg för att utveckla 

arbetet på förskolan, utan istället ett sätt att dokumentera som gör att tiden för 

att utveckla och stimulera barnen vidare i det intresset ligger vid begränsas. 

Lenz Taguchi (2012) hävdar att det är bättre att tiden spenderas till att utmana 

barnen och deras potentialer i deras fria lek istället för att mäta deras 

kunskaper.  

För att kvalitén i förskolan hela tiden ska bli bättre anser jag att det pedagogiska 

ledarskapet är betydelsefullt för verksamheten. Om förskollärare såg till att 

alltid arbeta med pedagogisk dokumentation och samtidigt få 

kompetensutveckling i ämnesdidaktiska frågor skulle mycket av 

kvalitetsarbetet kunna vävas in i arbetet tillsammans med barnen och inte ta tid 

från barngruppen och utföras utanför barngruppen. Ivarsson Alm (2013) 

belyser vikten med en chef som är väl insatt i arbetet kring pedagogisk 

dokumentation för att se till att den pedagogiska verksamheten aktivt drivs 

framåt och även ser till att verksamheten får de resurser och förutsättningar 

som behövs för att förskollärarna ska kunna utföra arbetet.  

Åberg och Lenz Tauguchi (2014) skriver hur de funderade över hur de skulle 

ordna miljön i den egna förskolan. De menar att innan de kom i kontakt med 

pedagogisk dokumentationen oftare var så att barnen på förskolan fick anpassa 

sig till miljön, istället för att miljön skulle anpassas till barnen. De beskriver 

att de fick nya infallsvinklar i hur de såg på barnen och miljön vid införandet 

av pedagogisk dokumentation som verktyg. Författarna reflekterade själva 

över att tidigare var möbler och leksaker kvar på de platser som de stått på i 

många år. De upptäckte även att de resonerade kring hur barnen var genom att 

benämna barngrupper som stökiga och andra som harmoniska. Att de tillslut 
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insåg att genom att se vad barnen verkligen lekte för lekar kunde anpassa de 

olika rummen efter vilket intresse barngruppen hade. Detta tycker jag är en 

viktig del att det förs en diskussion om. Att det tar tid att ta sig igenom ett 

förändringsarbete, men att det är viktigt att föra diskussioner med varandra 

under arbetets gång för att hålla i hela vägen igenom, då förändringen kan vara 

till stor nytta för förskollärare och barn samt verksamheten och miljön. 

Vidare forskning inom detta område skulle kunna vara en mer omfattande 

studie, kring skillnaden i hur barn på förskolor som använder sig utav 

pedagogisk dokumentation av den fria leken, och de som inte gör behöver hjälp 

av specialpedagoger med barn med beteendeavvikelser. Har förskolor som 

använder sig av pedagogisk dokumentation i den fria leken som inspiration till 

att utveckla förskolornas fysiska miljö, färre barn med beteendeavvikelser? Ses 

barnen som kompetenta eller ses de som stökiga? Hur har det betydelse för 

barnens senare skolgång? När slutar vi inspireras av barnens fria lek och 

utforskningsprocesser, samt barnens olika sätt att uppleva och ta in omvärlden? 

Skulle en sådan studie kunna förändra hur skolsystemet är uppbyggt så att den 

fysiska miljön i sig tar utgångspunkt i barnens fria lek och 

utforskningsprocesser och då blir inspirerande för barnen hela vägen i 

skolsystemet?  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

 

 

 

Informationsbrev 
 

Till dig som arbetar eller har barn på förskolan- Information och 

förfrågan om deltagande i studie.  

 

Den ”fria leken” är av stor betydelse för barnen på förskolan. Jag vill 

därför genomföra en observation av vad som sker mellan barn, vuxna och den fysiska miljön 

i den fria leken, med förhoppning att resultatet av studien kan leda till ökad förståelse för 

kopplingen mellan barns fria lek och verksamhetens utformning av den fysiska miljön på 

förskolan. Syftet med studien är att undersöka pedagogernas tillvaratagande av barns fria 

lek och undersökningar i den fysiska miljön. 

 

Förskollärarna på förskolan kommer att tillsammans med barnen observeras. Sedan kommer 

förskollärarna att intervjuas för att mer ingående få svar på hur de tillvaratar den fria leken 

för att utveckla den fysiska miljön. Observationerna kommer att genomföras inomhus på 

förskolan vid en tidpunkt då fri lek sker. Det är helt frivilligt att medverka i studien och 

du/ditt barn kan när som helst avbryta din/sin medverkan. 

 

Materialet från observationerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda 

personer eller förskolor kommer att kunna identifieras i examensarbetet. Nyttjandekravet 

kommer att tillämpas där jag försäkrar att inget av den insamlade datan kommer att 

användas i annat syfte än till denna studie och kommer inte heller att delges till någon annan 

än min handledare, utan endast till forskningsändamålet. 

 

Jag heter Ida Hedén och studerar sista året till förskollärare vid Karlstads universitet. I 

utbildningen ingår att skriva ett examensarbete, vilket är anledningen till att jag får möjlighet 

att genomföra denna observationsstudie. Har du några frågor så hör gärna av dig.  

 

Jag har fått godkännande av förskolechefen att genomföra min studie på er förskola för att 

kunna samla in data till mitt examensarbete. För att kunna genomföra detta behöver jag er 

underskrift. 

 

 

Hälsningar 
 

Ida Hedén     Handledare: Annika Nilsson 

Tel: xxxxxxxxxx   Adjunkt Förskollärarprogrammet 

xxxxxxxxx@hotmail.com      Tel: xxxx-xxxxxxxx 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

Samtyckesblankett, personal 

 

 
Samtycke att delta i studien: 

Den fria lekens inverkan på pedagogernas utveckling av den fysiska miljön på 

förskolan 

 

       Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

 

       Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl.        

 

        Jag godkänner även att delta i intervju, samt att det sker en ljudinspelning. 

 

 

…………………………………………………. 

Underskrift 

 

……………………………………………………….           ……………………………………………………………….. 

Namnförtydligande        Ort och datum 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 
 

Ida Hedén     Handledare: Annika Nilsson 

Tel:xxxxxxxxxx   Adjunkt Förskollärarprogrammet 

xxxxxxxxx@hotmail.com      Tel: xxx-xxxxxxx 
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Bilaga 3 

 

 

 

Samtyckesblankett, vårdnadshavare 

 

 
Samtycke att delta i studien: 

Den fria lekens inverkan på pedagogernas utveckling av den fysiska miljön på 

förskolan 

 

       Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att mitt barn får delta. 

 

       Jag är medveten om att mitt barns deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta 

mitt barns deltagande i studien utan att ange något skäl. 

 

 

…………………………………………………. 

Underskrift Vårdnadshavare 1 

 

 

…………………………………………………                 ……………………………………………………………….. 

Namnförtydligande        Ort och datum 

 

 

 

…………………………………………………. 

Underskrift Vårdnadshavare 2 

 

 

………………………………………………….                ……………………………………………………………….. 

Namnförtydligande        Ort och datum 

 

 

Kontaktuppgifter: 
 

Ida Hedén     Handledare: Annika Nilsson 

Tel: xxxxxxxxx   Adjunkt Förskollärarprogrammet 

xxxxxxxxx@hotmail.com      Tel: xxx-xxxxxxx 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor 

• Kan du beskriva varför den fysiska miljön ser ut som den gör på er 

förskola? 

 

• Vad är den bakomliggande faktorn till hur ni utformar den fysiska 

miljön på förskolan? 

 

• På vilket sätt vidareutvecklar ert val av fysisk miljö barnens fria lek och 

undersökningsprocesser? 

 

• Dokumenterar ni barnens fria lek? Om ja, vad dokumenterar ni och på 

vilket sätt använder ni sedan dokumentationen? 

 

• Vet du vad pedagogisk dokumentation är? 

 


