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Sammanfattning  
 

Bakgrund 
Den fysiska inomhusmiljöns betydelse för det samspel som pågår i förskolan är ett aktuellt 

område. Miljön som en tredje pedagog diskuteras, det vill säga hur den fysiska inomhusmiljön 

kan stödja barns samspel och därmed barns utveckling och lärande. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi funderat kring hur olika rum uppmuntrar till samspel, 

därav vårt intresse för förskollärares uppfattningar kring den fysiska inomhusmiljöns 

betydelse för samspel.  

 

Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares uppfattningar om den fysiska 

inomhusmiljöns betydelse för samspel i den fria leken. 

 

Metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer som redskap i vår 

studie. Vi har intervjuat fem förskollärare som är verksamma på tre olika förskolor i två 

mindre kommuner i sydvästra Sverige.  

 

Resultat 
Förskollärarna i studien anser att det är av stor vikt med en fysisk inomhusmiljö som är 

tillåtande och tilltalande. De pekar också på att det är viktigt att utgå från barns intressen och 

att förändra miljön efter det. Resultatet visar att pedagogen har en central roll när det gäller 

såväl samspel som utformningen av den fysiska inomhusmiljön. Enligt förskollärarna handlar 

det om att man som pedagog ska vara lyhörd och delaktig i barns samspel i leken. 
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Inledning 
Idag är den fysiska inomhusmiljön i svenska förskolor ett aktuellt och omdiskuterat område 

och något som i allra högsta grad berör samspelet i leken och dess utveckling. Inte minst 

diskuteras vikten av miljön som en tredje pedagog, det vill säga att miljön ska fungera som ett 

stöd för samspel och därmed främja barns utveckling och lärande. Barns möjligheter till 

samspel i lek påverkas medvetet och omedvetet av miljöns utformning, men även på vilket 

sätt leken utvecklas och vilka lekar som äger rum (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

Sandberg och Vuorinen (2008) poängterar den fysiska miljöns betydelse för barns samspel 

och att barn skapar olika relationer till den fysiska miljön och socialiseras i de kontexter de 

vistas i. Enligt Läroplanen för förskolan (98 reviderad 2010) ska miljön i förskolan inspirera 

till verksamhet och kreativitet, samtidigt som barnen ska känna trygghet. Dock saknas förslag 

på hur den här fysiska inomhusmiljön skulle kunna vara utformad. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi upplevt att den fysiska inomhusmiljön påverkar barn på 

olika sätt och därmed börjat fundera på om en del rum uppmuntrar till samspel i högre 

utsträckning än andra. Att skapa en stimulerande fysisk miljö som stödjer barn i deras samspel 

är ett av våra viktiga uppdrag som förskollärare. Det är därför av intresse för oss att få insikt i 

hur verksamma förskollärare ser på den fysiska miljöns betydelse för samspel i den fria leken. 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till den fysiska inomhusmiljön, det vill säga 

rummens fysiska utformning såsom möbler, material, leksaker och annan inredning 

 

För de flesta barn är samspel i lek ett naturligt inslag i deras vardag på förskolan. I en 

stimulerande fysisk inomhusmiljö får barn genom samspel i lek möjlighet att lära, erfara 

världen och umgås med kamrater. I Läroplanen för förskolan Lpfö 98/10 (2010) framgår 

samspelets funktion och vikten av att barn får möjlighet att vistas i en social miljö där 

pedagogerna är engagerade i samspelet. Vårt uppdrag som förskollärare handlar om att ta 

tillvara på samspel i leken som ett redskap för ett lustfyllt och pedagogiskt lärande. Vi har 

därför valt att avgränsa vår studie till samspelssituationer i fri lek.  

Definitioner 
I vår studie används begreppen fysisk inomhusmiljö, samspel och fri lek på följande sätt: 

 

Fysisk inomhusmiljö syftar på rummens fysiska utformning såsom möbler, material, leksaker 

och annan inredning. 

 

Samspel avser sätt att interagera och kommunicera med andra individer. Begreppen samspel 

och interaktion används parallellt utan att skilja på innebörd.  

 

När det gäller fri lek har vi valt att använda oss av Birgitta Knutsdotter Olofssons (2003) 

definition där fri lek innebär lek som är fri från avbrott och där barnen själva väljer vad de vill 

leka och med vem, men där pedagoger finns närvarande och stöttande. 
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Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares uppfattningar om den fysiska 

inomhusmiljöns betydelse för samspel i den fria leken. 

 

 På vilket sätt uppfattar förskollärare att den fysiska inomhusmiljön kan stimulera 

respektive hindra samspel i den fria leken?  

 Hur uppfattar förskollärare den fysiska inomhusmiljöns betydelse för hur samspelet i 

den fria leken utvecklas? 

 Hur ser förskollärare på den egna rollen när det gäller den fysiska inomhusmiljöns 

betydelse för barns möjligheter att samspela i den fria leken? 
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Bakgrund 
I detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning och litteratur relaterat till vår studie. Detta 

avsnitt är strukturerat i två huvudrubriker, Fysisk inomhusmiljö och samspel och Samspel i lek 

som ett redskap för social utveckling. Vi relaterar även till Läroplanen för förskolan (98 

reviderad 2010) för att visa hur den förhåller sig till vårt undersökningsområde. 

Bakgrundskapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 

 

Fysisk inomhusmiljö och samspel 
Följande avsnitt tar upp områden som Traditioners påverkan på utformningen av förskolans 

fysiska inomhusmiljö, Betydelsen av lokalernas planlösning och inredning, Vikten av en 

föränderlig miljö och Olika fysiska inomhusmiljöer för olika samspel. 

Traditioners påverkan på utformningen av förskolans fysiska inomhusmiljö 

Nordin-Hultman (2008) belyser den starka tradition som råder kring hur svenska förskolor ska 

se ut och utformas samt vilka material som bör förekomma. Hon anser att mönstren för hur 

den fysiska inomhusmiljön formges följer traditionella mallar och att det ofta sker oreflekterat 

på grund av nedärvd sed. Det i sin tur leder till att den fysiska inomhusmiljön förblir såsom 

den varit utan att anpassas efter hur samspelet i barngruppen ser ut. Nordin-Hultman (2008) 

menar även att det råder en stark styrning och reglering av den fysiska miljön och att det 

verkar begränsande på samspelsmöjligheterna för så väl barn som pedagoger. En 

dominerande diskurs som enligt Nordin-Hultman (2008) fortfarande råder är den gällande att 

förskolan ska ha en hemlik inomhusmiljö, något som lever kvar sedan daghemstiden. Även 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) påvisar att traditionell förskolemiljö många gånger är 

inspirerad av miljön i hemmet, vilket leder till att barn inte möter nya utmaningar i förskolan. 

De menar istället att miljön bör inredas för att uppmuntra till kommunikation och samspel. 

Författarna genomförde ett förändringsprojekt på sin förskola som påbörjades genom 

observation och dokumentation. Det synliggjorde vad den fysiska inomhusmiljön erbjöd 

barnen i nuvarande situation och vad som behövde förändras. Deras vision var att den fysiska 

inomhusmiljön skulle erbjuda något utöver den miljön barnen känner igen från hemmet. 

Författarna menar att den fysiska inomhusmiljön ska signalera en tilltro till det kompetenta 

barnet och att lekmaterial ska finnas tillgängligt för barnen att använda. Vidare menar 

författarna att det är viktigt att tillföra något nytt i den fysiska inomhusmiljön eftersom det 

tenderar att ge barnen något nytt att interagera och samtala kring. Løkken, Haugen och Röthle 

(2006) framhäver att miljön ska inspirera och utmana barnen, i form av spännande leksaker 

och material att utforska och använda.  

 

Nordin-Hultman (2008) har i sin studie av den fysiska miljön använt sig av en engelsk 

förskola som jämförelse till den svenska förskolan och kommit fram till att den svenska 

förskolans fysiska inomhusmiljö i större utsträckning är begränsad, då den ofta är byggd och 

inredd för vuxna och ur vuxnas perspektiv. Engelska förskolor beskrivs som mer tillåtande 

och iordningställda på ett sätt som gör materialet tillgängligt för barnen, vilket leder till att de 

kan samspela i lek och kring material utan att behöva ta hjälp av en vuxen. Både Nordin- 

Hultman (2008) och Løkken, Haugen och Röthle (2006) konstaterar att material och 

utrymmen i svenska förskolor ofta är helt otillgängliga för barnen, vilket är något som kan 

hindra samspel, lek och inspiration då barnen ofta måste be om hjälp. Nordin-Hultman (2008) 

fastslår även att de material som erbjuds i den fysiska inomhusmiljön genererar eller hindrar 

möjligheterna för barn att skapa gynnsamma aktiviteter som kan leda till samspel och lek. 

Även Johansson och Pramling Samuelsson (2009) är kritiska när de beskriver att fysiska 
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inomhusmiljöer i svenska förskolor upplevs som lugna och rofyllda, när de istället bör locka 

fram viljan att aktivt samspela i lek och aktivitet. 

Betydelsen av lokalernas planlösning och inredning  

Lokalernas planlösning framhävs av både Björklid (2005) och De Jong (2010) som 

betydelsefullt för hur den fysiska inomhusmiljön kan utformas. Björklid (2005) menar att en 

god fysisk miljö har stora luftiga rum med fria ytor, något som ger en större flexibilitet och en 

bättre livskvalitet för både barn och pedagoger. Samtidigt menar hon att små rum å ena sidan 

kan bidra till att barnen lär sig ta hänsyn vilket är grundläggande för att bli en samspelande 

individ, men å andra sidan ökar konflikterna. Hon poängterar även vikten av att lokalerna är 

planerade på ett sätt där rummen inte är genomgångsrum då det stör barns samspel om det är 

flöde av passerande människor. De Jong (2010) menar att lokalernas yta har betydelse för hur 

många barn som kan samspela samtidigt, det i sin tur står i direkt relation till barns sociala 

progression. 

 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att för att förstå vad miljön erbjuder barnen och 

inspirerar till krävs det observation och dokumentation. De anser att hur förskolans fysiska 

inomhusmiljö är utformad indirekt relaterar till vilken barnsyn som råder, men även vilken 

syn på lärande som finns i ett arbetslag. Som pedagog behöver man enligt författarna fundera 

på vem miljön är skapad för och varför den ser ut som den gör, eftersom barn tenderar att göra 

det som omgivningen inbjuder till. Miljön behöver förändras med tiden utifrån barngrupper 

och intressen. Observation och dokumentation gör det möjligt att lyssna in barnen och utifrån 

det konstruera en miljö som är inbjudande och fascinerande. Løkken, Haugen och Röthle 

(2006) beskriver miljön som ett resultat av de vuxnas tolkningar, vilket innebär att 

konstruktionen av den fysiska miljön står i relation till vad barn upplever i sin värld. Därmed 

blir barn beroende av hur den fysiska miljön byggs upp och vad den erbjuder. Björklid (2005) 

menar att det är de vuxna som laddar olika rum med olika känslor genom att ge rummet en 

särskild betydelse. Hur förskollärare möblerar rummen i förskolan speglar vilka aktiviteter 

som förväntas äga rum. Løkken, Haugen och Röthle (2006) belyser att olika samspelslekar 

kräver olika typer av miljöer, en del lekar kräver exempelvis stora öppna ytor medan andra 

kräver små mysiga krypin. Vidare tar författarna upp olika krav på miljön för att den i sin tur 

ska ge utrymme för barns samspel. Ett krav är att den fysiska inomhusmiljön ska ha en 

tydlighet, vilket innebär att barnen enkelt ska kunna utforska och hitta i rummet, men även att 

leksaker och material finns tillgängligt på en nivå där barnen har tillgång till det. 

 

Lekmaterial såsom leksaker och andra fysiska föremål lyfts av Knutsdotter Olofsson (2003) 

som redskap för att väcka inspiration som stimulerar barns fantasi och kreativitet, vilket i sin 

tur resulterar i någon form av samspel. På Papes (2001) förskola provade pedagogerna att låta 

barnen välja vad de ville leka med som alternativ till att välja vem de ville leka med. 

Därigenom skapades nya vänskapskonstellationer vilket mynnade ut i en annan typ av lek, 

något som utvecklade barnens förmåga att samspela med olika barn. Løkken, Haugen och 

Röthle (2006) poängterar emellertid att det är viktigt att begränsa urvalet lekmaterial för att 

det inte ska bli för mycket intryck för barnen och därmed svårt att selektera vad de behöver 

för stunden. En bra fysisk inomhusmiljö ska även erbjuda material som utvecklar finmotorik 

och grovmotorik men framförallt de sociala och språkliga kunskaperna. Böcker och 

utklädningskläder är exempel på material som inspirerar till samspel vilket i sin tur gynnar 

språkutvecklingen hos det enskilda barnet. 
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Vikten av en föränderlig miljö 

En fysisk inomhusmiljö som är föränderlig är enligt Björklid (2005) en tillgång som leder till 

ett ökat samspel mellan barn. Enligt Lpfö 98/10 (2010) ska barn ha möjlighet att variera sina 

aktiviteter under dagen i en miljö som ger plats åt deras egna kreativa infall kring lek och 

samspel. Vidare lyfts att den fysiska miljön ska vara lockande och kärnfull samtidigt som den 

är tillgänglig. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006), Løkken, Haugen och Röthle (2006) 

och Björklid (2005) framhäver betydelsen av att undvika en oföränderlig miljö i förskolan. De 

förespråkar en flexibel inomhusmiljö som kan följa barnens intressen. Vidare menar de att 

barnen själva ska ha möjlighet att möblera om för att den fysiska miljön ska stämma överens 

med deras aktuella aktivitet. De betonar följaktligen vikten av en fysisk inomhusmiljö där 

barnen själva har möjlighet att förändra utifrån behov. Strandberg (2006) menar att en 

förändrad miljö alltid påverkar, effekterna kan vara mer eller mindre förväntade eller önskade 

men någon sorts effekt leder det till.  

Olika fysiska inomhusmiljöer för olika samspel 

De Jong (2010) menar att olika fysiska inomhusmiljöer påverkar samma individ på olika sätt. 

En fysisk inomhusmiljö kan inspirera till samspel i lek medan en annan kan lämna ett barn 

helt oberörd. Vitiello, Booren, Downer och Williford (2011) genomförde en undersökning där 

de tittade på barns samspel i förskolan. Studien genomfördes med hjälp av observationer och 

syftet var att undersöka hur samspelet förändrades beroende på var barnen befann sig i 

förskolan, om en vuxen var närvarande och vilka aktiviteter som pågick för stunden. 

Forskningen visade att det är centralt med en fysisk inomhusmiljö som erbjuder barn 

möjlighet till sociala interaktioner. Författarna menar att miljöns utformning samt pedagogers 

sätt att utnyttja den i olika aktiviteter har visat sig ha betydelse för hur barn interagerar i 

sociala samspel.  

 

Flera forskare menar att leken är ett lättstört fenomen, vilket beror på att den fysiska miljön 

många gånger inte stödjer barnen i deras lek. Därför menar de att det är av stor betydelse att 

skapa rum som främjar interaktion och gemenskap mellan barnen (Knutsdotter Olofsson; 

2003 & Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). Pape (2001) menar att med hjälp av 

miljön kan förskollärare stödja samspelet i leken, och att med en målinriktad anpassad fysisk 

miljö kan leken och därmed samspelet styras. Kärrbys (1990) forskning visar att lek är en 

gemensam process mellan individer som står i direkt relation till den fysiska inomhusmiljön 

på förskolan och hur mycket utrymme leken får.  

 

Öhman (2011) menar att om vi ska skapa utrymme för ett bra lekklimat handlar det i samma 

utsträckning om det fysiska utrymmet som inställningen till samspel i lek, med det menar hon 

att det är viktigt att se över hur de befintliga rummen används och vad som kan förändras. 

Dock menar Strandberg (2006) som lutar sig på Vygotskijs teori om att all progression sker 

två gånger, en gång i samspel med andra och därefter en gång enskilt, att det fordras olika 

typer av rum i förskolan. Det krävs alltså rum för samspel, men även rum som ger möjlighet 

till eget tänkande och reflektion.   

Samspel i lek som ett redskap för social utveckling 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) lyfter fram samspel som centralt och framhäver 

leken som ett redskap för barns kunskapssökande och sociala progression. Lillemyr, Søbstad, 

Marder och Flowerday (2011) genomförde med hjälp av intervjuer en internationell studie 

beträffande hur barn lär sig i den fria leken. Studien genomfördes i USA, Norge och 

Australien och resultatet visade att barn i alla åldrar är i behov av fri lek för att samspela och 
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genom leken utvecklar barn sin förmåga att interagera med andra, vilket leder till god social 

kompetens. Det bekräftar vad Bateson och Huizinga i Lillemyr et al. (2011) tidigare fastslagit 

beträffande att barn i alla kulturer samspelar i leken. Lillemyr (2002) exemplifierar flera 

aspekter på samspel i leken, några av dem är att barnen får använda sin fantasi och testa 

sådant de inte kan göra annars och på så sätt tillgodogör de sig ny kunskap. Han menar även 

att de får erfarenheter av varandra vilket leder till ökad social kompetens. Författaren lägger 

stor vikt vid den socialiserande rollen samspelet har i barns liv. Även Kärrby (1990) anser att 

barn genom samspel tillägnar sig sociala strategier. Enligt Pape (2001) fungerar samspel i 

leken som ett centrum i barns sociala liv, leken kräver sociala kompetenser som i sin tur 

utvecklas i samspel. Således kan samspel i leken ses som både slutmål och hjälpmedel för att 

utveckla god social förmåga. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) belyser social 

kompetens, stimulans av kreativitet och fantasi, samt språkutveckling som viktiga aspekter till 

varför barn måste få samspela i leken. De menar att genom samspel i lek lär barn sig att 

förhandla och ta till sig andras åsikter samtidigt som de fantiserar ihop världar som passar in i 

leken. Knutsdotter Olofsson (2003) betonar att en viktig aspekt av leken är att kunna förstå 

leksignaler, det vill säga de signaler som talar om för andra att det som sker är på låtsas. Enda 

sättet att öva upp sin förmåga att förstå leksignaler är att samspela med andra barn eller 

vuxna. En del barn behöver hjälp av en vuxen att träda in i leken och stöd för att förstå hur 

samspelet i leken fungerar medan andra barn kan gå från verklighet till att träda in i lekens 

föreställningsvärld utan problem. 

 

Engdahl (2011) genomförde under fem veckor en studie där hon genom att observera 150 

barn i åldern 17-24 månader undersökte hur de samspelade under självinitierad lek. Studien 

visade att barnen bjöd in till lek och samspelade genom minspel, skratt och turtagande, men 

även genom att imitera de äldre barnen i åldrarna 3-6 år. Författaren anser att studien visar hur 

betydelsefullt samspel i leken är för barn i förskolan. Hon menar att barn-barn interaktion och 

tid för egna initiativ under leken är av största vikt för barns sociala utveckling och för deras 

förmåga att samspela med sina kamrater. Vidare understryker hon att samspelet i leken ger 

barn tillfälle att utveckla sin kommunikativa förmåga samt sin fallenhet i att förhandla. 

Barns samspel i lek ett sätt att lära 

Samspel i lek leder enligt Kärrby (1990) till ett lärande i form av en kreativ process. Lindqvist 

(1996) anser att samspel i leken är betydelsefull för att barn ska utveckla insikt om omvärlden 

och att det i leken sker ett utbyte mellan barnets tankar och den verklighet barnet befinner sig 

i, något som leder till att ge barn ny kunskap om den kontext de lever i. Även Lillemyr (1990) 

menar att barn blir bekanta med världen omkring sig och sig själva som individer genom 

samspel. Fleer (2011) ser samspel i leken som en länk mellan fantasi och verklighet, något 

som kan hjälpa barn att utveckla sin kognitiva förmåga. Hon menar att när barn kliver i och ur 

leken tränar de på att gå från fantasi till verklighet och på samma gång från abstrakt till 

konkret. Vidare beskriver Fleer hur barn fantiserar på egen hand för att sedan fantisera ihop 

med kamrater och sedan på egen hand igen. Det sker oavbrutet och genom att barnen delar 

med sig sker ett samspel mellan barnen. Enligt Ärlemalm-Hagsér (2008) ger leken tillfälle för 

barn att träna på sina olika kompetenser, vilket sker som helhet i leken då interaktionen 

kopplar samman delar som samspel, rörelse och kommunikation på ett naturligt sätt.  

 

I det samspel som sker i leken utvecklas även barns språk, rollek är ett tydligt exempel på det 

(Knutsdotter Olofsson, 2003). Tidigare forskning har enligt Knutsdotter Olofsson (2003) visat 

att barn har en viss tendens att variera sitt språk, samt ha ett bredare ordförråd när de leker 

rollekar tillsammans med andra barn, men särskilt om en pedagog eller annan vuxen deltar i 

samspelet. I takt med att samspelet i leken utvecklas ställs högre krav på det verbala språket, 
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dels för att information om handling ska gå fram till övriga deltagare i leken, men även talet 

som för samspelet framåt i form av repliker. Samspel i lek med stöd av en pedagog gynnar 

därför både språkutvecklingen och samspel hos barn. 

Pedagogens roll och delaktighet i barns samspel 

Knutsdotter Olofsson (2003) betonar pedagogers samspel med barn och delaktighet i barns 

fria lek som viktig. Pedagogens delaktighet i den fria leken har en betydelsefull funktion i 

barns samspel. I den fria leken förekommer samspel mellan barn men också mellan barn och 

vuxna i hög utsträckning i form av rollek. Att samspela i form av rollek kräver koncentration, 

vilket innebär att avbrott i leken resulterar i ett avbrott i koncentrationen. Barn tappar helt 

enkelt fokus på den handling och de rollpersoner de har byggt upp inom sig. Avbrott i barns 

samspel kan jämföras med att som vuxen bli avbruten i ett viktigt samtal, därför har man som 

pedagog en skyldighet att se till att samspelet i leken får fortlöpa ostört. Dock menar 

författaren att det i hög utsträckning är pedagogerna som stör eller avbryter barn i deras 

samspel på grund av vardagliga rutiner och planerade aktiviteter. Även Løkken, Haugen och 

Röthle (2006) menar att det är av stor vikt att som pedagog ha en förståelse för leken och hur 

den kommer till uttryck genom samspel mellan barn. Det innebär bland annat att ha en 

förmåga att läsa av en situation och anpassa sig efter vad barnens samspel behöver för 

stunden. Vidare menar författarna att utan förståelse för samspelet i leken och hur det 

gestaltas riskerar man som pedagog att omedvetet störa det.  

 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2002) innebär den fria lekens pedagogik att barnen är i centrum 

i sin egen lek, det vill säga att barnen själva bestämmer över sin lek men att pedagoger finns 

tillhands för att bistå dem i leken. Både Knutsdotter Olofsson (2002) och Løkken, Haugen och 

Röthle (2006) poängterar att det inte innebär att pedagoger ska stå utanför leken, utan en 

central aspekt är att pedagogerna är intresserade och stödjande i barnens lek trots att de 

nödvändigtvis inte är med och deltar i den för stunden. När pedagoger är med i leken ska det 

vara på barnens villkor och det är också barnen som ska föra leken framåt. Under stunder när 

barn är djupt engagerade i sitt samspel med varandra kan det vara bättre att respektera det och 

istället finnas till hands vid sidan av och ansvara för att samspelet i leken inte störs, vilket i sin 

tur kräver en fysisk inomhusmiljö som tillåter ostört samspel mellan barn. Knutsdotter 

Olofsson (2002) menar även att vad gäller planerade aktiviteter styrda av pedagoger, är det 

inte nödvändigt att barn interagerar med varandra, medan den fria leken bidrar till att barnen 

går in i olika roller och lär sig samspela med kamrater. Knutsdotter Olofsson (1992) anser att 

lekpedagogik är ett pedagogiskt förhållningssätt där pedagogerna har en central roll och där 

deras uppgift är att skapa en lekstämning som bidrar till att barnen samspelar mycket och ofta. 

Författaren menar att fri lek där pedagogerna är delaktiga i barns samspel är mer socialt 

utvecklande än planerade aktiviteter med pedagogiska leksaker. En negativ aspekt av den fria 

lekens pedagogik kan vara att den är beroende av att barnen upplever att de känner sig trygga 

i miljön. Det innebär att när något oväntat sker på förskolan, som exempelvis en ny vikarie, 

kan det resultera i att barns samspel i leken blir lidande, eftersom de inte känner den trygghet 

de är vana vid. Pedagogens roll är alltså att skapa en kontinuitet i vardagen, vilket i sin tur 

resulterar i en trygghet i barngruppen (Knutsdotter Olofsson, 2002).  

 

Knutsdotter Olofsson (2003, s.11) definierar leken som en förvandling av det verkliga: ”Att 

leka är att kunna transformera verkligheten till något annat.” Barn behöver tillgång till ett rikt 

varierat material som går att använda till en mängd olika saker eller aktiviteter och lekar. 

Vidare lyfter författaren vikten av att vara närvarande som pedagog. Är man som pedagog 

närvarande i leken finns även möjligheten att upptäcka vad barnen är i behov av. Författaren 

menar att det är pedagogens uppgift att tillhandahålla lekmaterial som kan föra barns samspel 
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framåt i den fria leken. Det kan handla om allt från papper till en blöja, till en pinne som ska 

fungera som ett trollspö. Ett varierat utbud av leksaker, material och riktiga saker som 

exempelvis köksredskap är viktigt för barnen i deras lek (Knutsdotter Olofsson, 2003).  

Sammanfattning 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 reviderad 2010) lyfter fram den fysiska miljön som 

betydelsefull för barns samspel och lärande. Forskare menar att den fysiska inomhusmiljön 

ska utformas på ett sätt som främjar barns sociala samspel med andra barn och vuxna. Det vill 

säga hur den fysiska inomhusmiljön ser ut och utnyttjas står i direkt relation till vilka samspel 

som äger rum. Forskning visar även att det är av stor vikt att lekmaterial finns tillgängligt på 

barnens nivå, eftersom material som placeras på ett sätt där det är otillgängligt för barnen 

tenderar att hindra dem i sin lek och i sitt samspel, men också deras kreativitet och inspiration.  

 

Enligt forskare finns det olika förutsättningar för den fria leken, dels måste barn och 

pedagoger ha en förståelse för att i leken kan olika material och redskap i den fysiska miljön 

användas till annat än de ursprungligen var ämnade för, exempelvis kan en skruvmejsel vara 

en mikrofon eller några stolar på rad kan fungera som en buss etcetera. Det måste även finnas 

möjlighet till att leka ostört. En annan förutsättning för samspel är att barn ska känna trygghet, 

vilket kan stödjas genom att pedagoger finns tillhands i leken och deltar, samt ger samspel i 

lek tid och rum i verksamheten. Sammantaget kräver barns samspel i den fria leken pedagoger 

som är lyhörda och flexibla. 

 

Forskare menar att pedagoger har en central roll när det kommer till den fysiska 

inomhusmiljöns utformning. Dels handlar det om att som pedagog kunna förändra den fysiska 

inomhusmiljön efter barngruppens behov och intressen i leken. Dels att som pedagog delta 

aktivt i barns samspel som inspiratör och medkonstruktör för att på så sätt synliggöra vad som 

behövs i den fysiska inomhusmiljön för att utveckla samspelet. Vidare krävs det en 

medvetenhet och en förståelse för hur samspelet i leken gestaltar sig. Att visa respekt för 

barns samspel och låta den fortlöpa ostört är en av pedagogernas viktiga roller, eftersom 

planlösningen på förskolan många gånger inte stödjer barnen i deras samspel. 
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Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt presenterar vi den teoretiska utgångspunkt som har fungerat som ett verktyg 

och ett stöd i vårt analysarbete. Vi har i vår studie valt att analysera utifrån den sociokulturella 

teorin (Vygotskij 1995; Säljö 2000, 2005, 2011; Strandberg, 2006). Teorin är relevant 

eftersom vårt syfte är att undersöka förskollärares uppfattningar om den fysiska 

inomhusmiljöns betydelse för samspel i den fria leken. Den sociokulturella teorin lägger stor 

vikt vid den fysiska miljöns betydelse för sociala samspel, men även hur individen formas 

utifrån sin fysiska omgivning 

Sociokulturellt perspektiv 
Enligt det sociokulturella perspektivet är olika redskap som hjälper människor att förstå sin 

omvärld och vilka beteende som är lämpliga en central utgångspunkt. Artefakterna kan vara 

såväl fysiska som språkliga och intellektuella och sett ur ett förskoleperspektiv kan artefakter 

vara allt från leksaker och inredning till övrigt material. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

är interaktion och miljö två centrala aspekter. Människor lär sig genom interaktion med andra 

och den fysiska miljön har betydelse för samspelet, det vill säga vilka redskap den fysiska 

miljön erbjuder och vilka aktiviteter den uppmuntrar till (Säljö, 2000). 

 

Genom att barnet deltar i samspel och får erfara användandet av olika redskap, såväl fysiska 

som språkliga och intellektuella, bidrar det till att barnet blir en sociokulturell individ. Med 

det menas att barnet utvecklar ett sätt att vara, tänka och samspela med andra inom den ram 

av sociala praktiker som barnet deltar i (Säljö, 2005). Enligt Strandberg (2006) ska den 

fysiska miljön ses som en stödstruktur som hjälper barn i deras aktiviteter och samspel. Olika 

rum ger olika signaler till barnen om vad som är tillåtet och inte. Strandberg (2006) menar att 

det kan handla om att material och leksaker finns tillgängligt för barnen på deras nivå eller att 

det finns hjälpmedel som gör det möjligt för barnen att själva nå vad de behöver för stunden. 

Han menar också att en annan viktig aspekt av det fysiska rummet är på vilket sätt det 

uppmuntrar till samspel och kommunikation. Viktiga frågor att ställa sig som pedagog är på 

vilket sätt det finns utrymme för interaktion i rummet och på vilket sätt barnen kan förhålla 

sig till varandra och utveckla leken med hjälp av rummet och fysiska artefakter som stöd. Han 

poängterar att tillgången till material och rum är centralt när det gäller barns samspel. Vidare 

innebär det att det gör det möjligt för pedagoger att se vad som engagerar barnen och utifrån 

det förändra miljön efter barns behov och intressen. 

 

Enligt Säljö (2000) lär människor i sociala samspel vare sig det sker medvetet eller 

omedvetet. Det vill säga att människor kommunicerar och agerar utifrån de sociala kontexter 

som de vistas i. Säljö (2005) tar även upp Vygotskijs teori om den närmaste 

utvecklingszonen, som syftar till att beskriva vad barnet klarar av med hjälp av miljön och 

andra människor i sin omgivning, vilket kan relateras till leken där utveckling sker genom 

interaktion med andra barn. Leken ses enligt Vygotskij som en social aktivitet där barn 

inhämtar kunskap tillsammans med andra lekkamrater.  

 

Vygotskij (1995) betonar vikten av sociala samspel. I leken skapas möjligheter för interaktion 

och kreativitet. Vygotskij anser att alla människor har en förmåga till kreativitet, liten som 

stor. Han menar även att barns upplevelser och erfarenheter har betydelse för hur fantasifulla 

och kreativa de kan vara. Det innebär att det är av stor vikt att som vuxen stimulera barnen 

språkligt, mentalt som kroppsligt för att på så sätt utvidga deras fantasi. I leken får barn 

möjlighet att bearbeta händelser och erfarenheter som de har med sig, vilket innebär att miljön 

har stor betydelse för vilka lekar som äger rum. Både Vygotskij (1999) och Säljö (2011) 
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framhäver att de vuxna har en avgörande roll för barns samspel. Genom samspel med de 

vuxna förvärvar barn nya kunskaper och erfarenheter som i sin tur resulterar i att samspelet i 

leken kan föras framåt. Vygotskij (1995) menar att barn generellt rättar sig efter sin 

omgivning och vad den erbjuder och att det är de vuxnas uppgift att skapa en fysisk miljö som 

utmanar barnens fantasi och inbjuder till kreativitet för att det i sin tur ska leda till en 

progression hos det enskilda barnet. 
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Metod 

I följande avsnitt redogör vi för val av metod och redskap och hur vi har gått tillväga i vårt 

urval. Avsnittet tar även upp genomförandet av undersökningen, analys och bearbetning av 

intervjumaterialet, tillförlitlighet och trovärdighet, samt hur vi har förhållit oss till de etiska 

principer som finns att ta ställning till vid en studie.  

Kvalitativ metod 
Trost (2010) rekommenderar kvalitativ metod om syftet med undersökningen är att ta reda på 

individers uppfattningar kring ett fenomen. I en kvalitativ studie kan vi som forskare aldrig 

generalisera vårt resultat, utan här handlar det om att få en förståelse för ett specifikt fenomen 

inom ett specifikt område. Som i vårt fall då syftet med vår studie är att undersöka 

förskollärares uppfattningar om den fysiska inomhusmiljöns betydelse för samspel i den fria 

leken. Eftersom vi inte hade för avsikt att kunna dra allmänna slutsatser valde vi att använda 

oss av kvalitativ metod med intervju som redskap.  

Kvalitativa intervjuer 
Enligt Trost (2010) karaktäriseras kvalitativa intervjuer av att intervjuaren har okomplicerade 

och direkta frågor, men som i sin tur är utvecklingsbara och ofta resulterar i omfattande svar. 

Kihlström (2007a) menar att kvalitativa intervjuer kännetecknas av att intervjuerna ofta förs 

som ett samtal, men med en förbestämd riktning. Enligt Trost (2010) finns det olika typer av 

intervjuer; strukturerade och standardiserade. Vi använde oss av strukturerade intervjuer 

utifrån förbestämda områden som skulle beröras, men där intervjufrågor och följdfrågor 

ställdes beroende på hur intervjun fortlöpte. Kihlström (2007a) menar att kvalitativa intervjuer 

utgår ifrån respondenternas uppfattningar, vilket innebär att öppna intervjufrågor är av bäst 

lämpad karaktär. Vi valde att använda oss av öppna frågor för att respondenterna skulle få 

möjlighet till att utveckla sina svar, och för att det gav oss möjlighet att följa upp deras svar.  

Urval 
Vi gjorde ett bekvämlighetsurval genom att fråga fem kvinnliga förskollärare som vi har 

kommit i kontakt med tidigare, om de kunde tänka sig att delta i vår undersökning. 

Förskollärarna är verksamma på tre olika förskolor i två mindre kommuner i sydvästra 

Sverige. Alla förskollärare som tillfrågades valde att delta i undersökningen.  

Pilotintervju 
Vi genomförde en pilotintervju med en verksam förskollärare, för att försäkra oss om att våra 

intervjufrågor (se bilaga 2) fungerade och inte missuppfattades, samt besvarade våra 

frågeställningar. Pilotintervjun genomfördes i ett rum på förskollärarens arbetsplats. Intervjun 

tog ungefär tjugo minuter och spelades in med hjälp av en diktafon. Intervjun transkriberades 

sedan omgående från ljudupptagningen till pappersform med hjälp av dator. Intervjun lästes 

igenom ett flertal gånger. Svaren relaterades till syftet för undersökningen. Vi diskuterade 

intervjusvaren och huruvida frågorna var ledande och om intervjufrågorna gav svar på syftet. 

Genomförande 
Den första kontakten gjordes muntligt där förskollärarna tillfrågades om de kunde tänka sig 

att delta i undersökningen och där vi försäkrade dem om att deltagandet skulle vara 

konfidentiellt. 
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I nästa skede lämnade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till alla utvalda förskollärare. 

Efter att respondenterna tagit del av informationen fick de skriva på att de godkände villkoren 

och valde att delta i undersökningen. Därefter bokade vi in tillfällen för intervjuer med 

respondenterna. Vi valde att avsätta en timme för varje intervju, det för att varken vi eller 

respondenterna skulle känna tidspress. Respondenterna fick själva välja plats för intervjuerna 

och alla utom en av intervjuerna genomfördes på respektive förskollärares arbetsplats. Dock 

poängterades det att det var av stor vikt att det var ett rum som intervjun kunde fortlöpa ostört 

i. En intervju genomfördes i respondentens hem.  

 

Vi valde att intervjua varandras förskollärare med förhoppning om att de skulle ge mer 

utförliga svar och för att undvika att respondenterna inte berättade fullt ut om sina 

uppfattningar på grund av vår personliga relation. Alla intervjuer inleddes med att vi 

presenterade oss och vårt intresse för undersökningsområdet. Sedan gav vi respondenterna 

möjlighet att berätta lite kort om sig själva, för att mjukstarta och avdramatisera intervjun och 

att på så sätt skapa en trygg och avslappnad stämning inför intervjun. Vid intervjuerna som i 

genomsnitt varade i 20 minuter var vi båda närvarande, en intervjuade och en skrev, samtidigt 

som samtliga intervjuer spelades in.  

Analys och bearbetning 
I följande avsnitt redogör vi för hur vi har gått tillväga i bearbetningen av intervjumaterialet.  

Analysens olika steg 

1. Transkriberingen av intervjuerna överfördes relativt omgående till skrift. 

Bandinspelningen lyssnades av och dokumenterades ordagrant i ett dokument med 

hjälp av en dator. Vi transkriberade intervjuerna var och en för sig, framförallt av 

praktiska skäl. Transkriberingen av intervjuerna varierade på grund av att några av 

intervjuerna var mer omfattande än andra. Lantz (2007) för fram olika sätt att 

bearbeta och analysera data på. Ett sätt är att ordagrant skriva ut intervjun från 

ljudupptagningen, medan ett annat alternativ är att sammanfatta intervjusvar som 

belyser en fråga. Arbetet med transkriberingen var tidskrävande eftersom vi valde 

att skriva ut intervjuerna ordagrant. Det för att vi sedan i resultatet skulle kunna 

citera respondenterna.  

 

2. Efter varje transkribering skickade vi de utskriva intervjuerna till varandra för att 

vi skulle få ta del av innehållet medan vi fortfarande hade intervjuerna färskt i 

minne. Svaren sorterades in under respektive intervjufråga (se bilaga 2). Det 

gjordes för varje enskild respondent, vilket resulterade i att varje respondent fick 

ett eget dokument. Malmqvist (2007) menar att datainsamlingen kan sorteras 

utifrån olika premisser. Ett sätt är att koppla samman de intervjusvar som är 

relevanta för varje frågeställning för att syftet ska bli besvarat. Vi valde att 

använda oss av det här sättet och förde därför in intervjusvaren under respektive 

frågeställning i syftet. Därefter skrevs dokumenten ut i pappersform.  

 

3. I nästa steg avidentifierades alla respondenter och benämndes istället med en 

siffra. Lantz (2007) menar att ett tillvägagångssätt för analys är att leta efter 

likheter och skillnader i informanternas svar. Vi läste igenom intervjuerna ett 

flertal gånger för att urskilja vad som var genomgående i alla respondenternas svar 

men också vad som skilde dem åt.  
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4. Därefter funderade vi ut provisoriska rubriker för de områden som var relevanta 

för vårt undersökningsområde. Vi valde att markera delar av datainsamlingen som 

vi ansåg var centralt i vår redovisning av resultatet. Lantz (2007) beskriver 

analysprocessen i form av en reducering av datainsamlingen. Hon menar att 

överflödigt material måste sorteras bort för att kunna få fram ett relevant resultat. 

Vi klippte ut intervjusvar från varje respondent som vi ansåg tog upp respektive 

område och kategoriserade efter valda rubriker. Här diskuterades vilken empiri 

som var betydelsefull för vårt syfte och övrig sållades bort.  

 

5. I sista steget bearbetades och tematiserades rubrikerna till resultatdelen i form av 

fyra huvudteman. Varje temaområde stärktes med hjälp av citat för att förtydliga 

det framskrivna resultatet. 

Tillförlitlighet och trovärdighet 
Enligt Fejes och Thornberg (2009) innebär trovärdighet att forskaren har undersökt det han 

eller hon avsåg att undersöka. Författarna menar även att om det finns för många felaktigheter 

i datainsamling och analys resulterar det i att studien inte har uppnått tillförlitlighet. För att 

uppnå trovärdighet och tillförlitlighet är noggrannhet en viktig aspekt i genomförandet av 

studien. Vi har genom hela undersökningen fokuserat på att återknyta till vårt syfte för att på 

så sätt uppnå trovärdighet och tillförlitlighet. 

 

Intervjufrågorna testades genom en pilotintervju för att försäkra oss om att de fungerade, var 

tillräckligt tydliga och gav svar på det undersökningen syftade till. Enligt Lantz (2007) är det 

en fördel att genomföra en pilotintervju, hon menar att det handlar om att säkerställa 

intervjuns struktur och därmed öka studiens noggrannhet. Vid intervjuerna var vi båda 

närvarande för att säkerställa att vi fick tillräckligt omfattande empiri, samtidigt som det 

fungerade som en säkerhet att en av oss skrev om det skulle visa sig att ljudkvalitén inte var 

optimal på något ställe under intervjun. Ljudupptagning som hjälpmedel är det vanligt att 

använda vid en kvalitativ intervju, dels för att allt som respondenterna säger kommer med på 

band vilket är positivt för analysarbetet, och dels för att det kan vara bra för forskaren att 

lyssna på intervjun för att höra om frågorna som ställdes var ledande eller inte (Kihlström, 

2007a). Även Lantz (2007) poängterar svårigheten i att kunna genomföra en intervju utan 

ljudupptagning och att hinna skriva ner allting som sägs. Våra intervjuer dokumenterades med 

hjälp av en diktafon och transkriberades sedan ordagrant relativt omgående till ett dokument 

på datorn. Vi menar att bidragande faktorer som har ökat tillförlitligheten i vår undersökning 

är att vi båda var närvarande vid intervjuerna, samtidigt som de dokumenterades med hjälp av 

en diktafon. För att öka studiens trovärdighet har vi också strävat efter att transkribera 

intervjuerna så noggrant som möjligt, beskriva resultatet på ett tydligt sätt (Trost, 2010) och 

styrka resultatet med citat från intervjuerna. Ytterligare ett sätt att öka tillförlitlighet och 

trovärdighet som vi tillämpat är att vi strävat efter att tydligt redovisa hur studien genomförts. 

Etik 
Under hela undersökningen har vi följt Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav för forskning 

som innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Enligt Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer gällande informationskravet, informerades 

utvalda respondenter muntligt vid första kontaktillfället, och skriftligt innan själva 

undersökningen påbörjades. Dels för vår egen skull och dels för att informanterna skulle få 
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känslan av att studien var seriös och för att de skulle känna sig trygga med att delta. Därefter 

gav vi dem möjlighet att kontakta oss vid eventuella frågor eller annat som kunde dyka upp 

under arbetets gång. Kravet på samtycke beaktades genom att respondenterna informerades 

om sina rättigheter att avsluta intervjun om de så önskade både vid det första kontakttillfället, 

i informationsbrevet och innan intervjuerna påbörjades. Vi informerade även om deras 

möjlighet att avstå från att svara på frågor som de inte ville besvara. Samtliga intervjuade 

förskollärare är avidentifierade i vår undersökning samt inom vilket geografiskt område de är 

verksamma, i enlighet med det konfidentialitetskravet. Slutligen meddelade vi respondenterna 

om att intervjusvaren enbart skulle komma att användas till vårt examensarbete och inte för 

något annat syfte enligt nyttjandekravet. 
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Resultat 
Nedan presenteras det framskrivna resultatet. Vi har valt att tematisera resultatet i form av 

fyra huvudteman som har synliggjorts för oss under vår analys och som är relevanta i 

förhållande till frågeställningarna i syftet. Vikten av en stimulerande fysisk inomhusmiljö, 

Hinder för samspel i den fysiska inomhusmiljön, Den fysiska inomhusmiljöns betydelse för 

hur samspelet utvecklas och Förskollärares uppfattningar om den egna rollen. Texten har 

strukturerats med hjälp av underrubriker för att underlätta för läsaren. Alla förskollärare som 

har deltagit i studien har avidentifierats och benämns i resultatdelen som förskollärare 1,2,3,4 

eller 5.  

Vikten av en stimulerande fysisk inomhusmiljö 
Avsnittet synliggör vikten av en tillåtande och tilltalande miljö, att miljön har betydelse för 

social utveckling samt att lokalernas utformning påverkar förskollärares möjligheter att skapa 

en önskad fysisk inomhus. 

Tillåtande och tilltalande  

Resultatet visar att samtliga förskollärare i vår studie anser att det är av stor vikt att som 

pedagog skapa en fysisk inomhusmiljö i förskolan som är tillåtande för barnen som ett villkor 

för samspel. Majoriteten av förskollärarna beskriver att det är viktigt att placera lekmaterialet 

inom räckhåll för barnen för att de ska ha möjlighet att använda det utan att behöva fråga en 

vuxen om hjälp, vilket i sin tur gynnar samspel i lek. En av förskollärare lyfter barns 

utveckling av självständighet som en viktig aspekt på varför miljön behöver vara tillgänglig. 

 
Alltså det är ju viktigt att barnen kan nå, att det finns i deras höjd, att 

man inte sätter upp saker på hyllor och så för har man inte eller ser man 

inte leken, eller lekmaterialet så kan man ju inte börja leka med det och 

då kan man ju inte samspela med varandra heller. (Förskollärare 3) 

  

En annan förskollärare i studien berättar att de arbetar aktivt med att barnen ska bli 

självständiga på hennes förskola för att gynna samspelet. Hon framhåller att barnen ska ges 

möjlighet att plocka fram och bort lekmaterial på egen hand utifrån egna önskemål. När 

barnen får möjlighet att göra det själva, leder det till ett naturligare samspel mellan barnen. 

Hon beskriver att de i arbetslaget arbetar för att den fysiska inomhusmiljön ska vara lätt att 

använda för såväl barn som pedagoger.  

 
Vi jobbar ju så att barnen ska ska bli självständiga och kunna ta material 

själva. Då har vi all inredning så att allt ska vara tillgängligt… så tänker 

vi att vi ska göra miljön lättarbetad både för barnen och för oss. 

(Förskollärare 2) 

 

Genomgående för alla förskollärare är också att de menar att lekmaterial ska finnas åtkomligt 

på barnens nivå för att barnen ska se och lockas av att använda det. Attraheras barnen av 

lekmaterialet leder det ofta till samspel. Några av förskollärarna i studien menar att förskolan 

ska erbjuda en annan fysisk inomhusmiljö än hemmet. På förskolan ska barnen få använda det 

material som finns. En del saker som inte är tillåtna i hemmet ska vara tillåtna på förskolan, 

exempelvis kan det handla om att få lov att använda blommor och annan inredning som 

rekvisita i sitt samspel. 
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 … vi är väldigt måna om att det som finns på förskolan det ska dom få 

använda i leken. Så dom får plocka ner fönsterträden och bygga en 

djungel eller vad dom vill. Förskolan är barnens. (Förskollärare 3) 

 
Jag tror att det är viktigt att den är tillåtande… så att dom får använda sin 

fantasi, det tycker jag. Och det är ju en förskola, inte ett hem, så jag 

tycker att man ska få använda sakerna, det behöver inte vara så vackert. 

(Förskollärare 4) 

 

Flertalet av förskollärarna menar även att det är viktigt att den fysiska inomhusmiljön är 

tilltalande och inspirerande för att locka till samspel. Några av förskollärarna påpekar vikten 

av att presentera lekmaterialet på ett sätt som inspirerar barnen till att använda det. 

Förskollärare 1 beskriver att lekmaterial som bara hamnar i en låda utan sortering och 

presentation inte tilltalar barnen.   
 

Materialet måste presenteras tydligt och att eh det är lite lockande. Det är 

också noga att vi tittar över material att vi inte bara slänger ner material i 

en låda och ställer in. (Förskollärare 1) 

 

  
… det är jätteviktigt att den är tilltalande, att den ska vara lockande och 

att det finns material, kreativt material… precis som vi tycker att det är 

trevligt att vara i en tilltalande miljö så tycker ju barnen det. 

(Förskollärare 2) 

 

Samtliga förskollärare berättar att barnen får flytta lekmaterial mellan olika rum på förskolan 

men att det finns begränsningar på grund av exempelvis barngruppens storlek eller att en del 

lekmaterial inte lämpar sig i vilket rum som helst på förskolan.  
 

Dom får ju inte hämta Redimix-färgerna och sätta sig överalltstans med 

dom utan då får dom ju hålla sig till målarrummet… men annars så 

tycker jag nog att dom får flytta. Det är litegrann våran tanke, vi utgår 

mycket från leken. (Förskollärare 4) 

 

En annan aspekt som lyfts är att barns samspel kan störas om lekmaterialet får förflyttas 

mellan rum. Det innebär att en pågående lek kan bli störd om någon kommer in i rummet och 

avbryter för att antingen hämta eller tillföra ett nytt lekmaterial. 
 

Mmm det får dom, men vi har fått begränsa det litegrann i och med att vi 

har varit många barn å har känt att det har stört dom andra barnens lek. 

(Förskollärare 3) 

 

Ovanstående citat är ett exempel på varför en förskollärare väljer att begränsa barns 

möjligheter till att förflytta lekmaterial mellan olika rum.  

Lokalernas utformning 

Samtliga förskollärare i vår studie har olika bilder och uppfattningar om hur det ultimata 

rummet för samspel på förskolan skulle kunna vara utformat. En förskollärare önskar ljusa 

lokaler medan en annan anser att små utrymmen är det viktigaste och en tredje förskollärare 

har en önskan om en matsal för att få bort alla matbord från barnens lekyta och på så sätt få 

mer plats för kreativt skapande. 
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Ja för det första så skulle jag vilja ha väldigt ljust, det saknar jag. Alltså 

riktigt ljusa och härliga lokaler. (Förskollärare 5) 

 

Två av förskollärarna beskriver att rum i rummen ger många barn möjlighet att leka i samma 

utrymme på samma gång, vilket i sin tur innebär att flera sorters lekar kan pågå parallellt. 
 

… delar man upp ett rum i olika vrår så blir det ju också olika sorters 

lekar. (Förskollärare 3) 

 

Jag skulle tycka att vi skulle ha en matsal till alla barnen där man fick äta 

i omgångar… sen eftersom vi har så lite plats på avdelningen vi har bara 

två rum så behöver vi inte ha massa bord som bara står, matbord för dem 

tar så mycket plats. För då skulle man kunna göra små områden, öar i 

rummen med olika aktiviteter… det är jättemycket yta som bara står i 

onödan. (Förskollärare 2) 

 

Gemensamt för deltagande förskollärare är att de alla har åsikter om miljöns utformning, men 

har olika idéer om huruvida miljön bäst bör utformas för att främja barns samspel. En 

pedagog föreslår att en matsal vore lämpligt för att få bort matborden från barnens lekyta. 

Miljöns och lekens betydelse för social utveckling 

Om man som förskollärare har en medvetenhet om lekens betydelse för att utveckla social 

kompetens kan även förändring av den fysiska inomhusmiljön ske utifrån vart barnen befinner 

sig och vad som intresserar dem för stunden. En av de intervjuade förskollärarna berättar hur 

de anordnade ett byggrum för de äldsta barnen på förskolan. De barnen har nu börjat skolan 

och nu märker de att det rummet inte används på samma sätt som tidigare och därför krävs det 

en förändring i det rummet för att det ska fylla en funktion för samspelet i den befintliga 

barngruppen. 
 

Fast nu har dom större barnen börjat skolan och just nu känner jag att det 

rummet inte används speciellt mycket. Så att det är nog dags att ta upp 

det igen vad vi ska göra med det. Så vi ändrar emellanåt beroende på 

behoven och när vi ser att dom inte utnyttjas på ett… när vi ser att 

barnen inte använder dom längre får vi tänka om. (Förskollärare 4) 

 

En av förskollärarna lyfter att leken är grunden för allt lärande och i samspel erövrar barn 

social kompetens.  

 
Ja alltså det är ju a och o att, att man är medveten om lekens betydelse 

eh… det är ju där dem, genom leken lär dem sig ju allt, det är ju grunden 

för allt. Och det är där dom hittar dom sociala förmågorna och så. 

(Förskollärare 3) 

 

Sammantaget har det blivit tydligt för oss under vår analys att förskollärarna i vår studie är av 

uppfattningen att miljön ska vara tillåtande och tillgänglig för barnen. Ett centralt tema som 

har framkommit är att den fysiska inomhusmiljön ska tilltala barnen och uppmuntra till 

samspel. I svaren går det att utläsa att förskollärarna upplever att den fysiska inomhusmiljön 

har stor betydelse för barns samspel. Vid analysen framkommer det att förskollärarna i 

studien har olika uppfattningar om hur de önskar att lokalerna var utformade. I förskollärarnas 

svar blir det tydligt för oss att det inte finns ett ultimat rum för samspel utan att det finns 

faktorer som spelar in och påverkar. En av förskollärarna poängterar att leken är ett redskap 

för barn att öva upp sina sociala förmågor. Vi tolkar det som att hon menar att om man som 



23 

 

förskollärare är medveten om lekens betydelse för barns sociala utveckling bör leken värderas 

högt.  

Hinder för samspel i den fysiska inomhusmiljön 
Avsnittet synliggör hur olika hinder kan begränsa möjligheten för förskollärare att skapa en 

fysisk inomhusmiljö som gynnar barns samspel.  

Fysiska hinder 

Flera av förskollärarna nämner lokalernas planlösning som en begränsning för barns samspel. 

De flesta av förskollärarna i studien menar att förskolans rum, inredning och placering 

påverkar barns möjligheter till samspel. Ett genomgångsrum är exempelvis ett sådant 

utrymme som kan vara svårt att inreda för att stimulera till samspel. Några av förskollärarna i 

studien lyfter rummens placering som ett hinder.  

 
Rummen, alltså hur rummen ligger. Är ju en väldigt stor faktor. 

(Förskollärare 5) 

 

… för vi har det där mellanutrymmet där ni var innan som vi aldrig får 

någon ordning på. Det är ett öppet rum det är ju många dörrar, folk 

passerar hela tiden. (Förskollärare 1) 

 

I resultatet framkommer att val av lekmaterial har betydelse för barns möjligheter att utveckla 

samspel och lek. Lekmaterial som har ett förbestämt syfte anses inte lika utvecklande och 

stimulerande för barns fantasi som ett lekmaterial som är föränderligt, vilket resulterar i att 

den typen av lekmaterial inte blir använt. En av förskollärarna i undersökningen framhåller att 

det ofta förekommer lekmaterial som bara kan användas till en enda sak. Leksaker som 

exempelvis plastfrukter ses som dåligt lekmaterial, vilket hon menar att varken barn eller 

pedagoger har någon nytta av.  

 
Sen kan det vara för mycket saker med, för mycket dåliga saker på 

många förskolor som jag tycker då. Färdiga plastbananer och äpplen och 

sån bröte som man inte har någon glädje av, ja som bara ligger. 

(Förskollärare 4) 

 

Det handlar också om att inte erbjuda för mycket lekmaterial på samma yta eftersom det 

tenderar att göra samspelet stökigt. 
 

Vi började med att ta in massa olika konstruktionsmaterial eh men 

upplevde att det va, ja det blev rörigt! (Förskollärare 3) 

 

Ovanstående citat illustrerar hur två förskollärare anser att val av lekmaterial har betydelse för 

barns samspel. 

Ekonomiska begränsningar 

Samtliga förskollärare i vår undersökning poängterar att ekonomin påverkar hur det går att 

utforma en fysisk inomhusmiljö som uppmuntrar till samspel. Ekonomin sätter ramarna för 

vilka möjligheter förskollärarna har. Krävs en stor investering i ett av rummen på förskolan 

kan det resultera i att miljön i ett annat rum blir lidande.  
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… vi har inte så mycket pengar att handla för så man kan inte… det är 

budgeten som är lite krass. Våra pengar är just nu slut för i år även om vi 

trodde att vi hade mycket kvar. (Förskollärare 2) 

 

… vi kände att vi behövde ha nu avgränsning här, en vikvägg eh ja då 

tog ju det hela vår budget det här året i princip… då påverkar ju det att 

man kanske inte kan förändra någon annan miljö lika lätt.  

(Förskollärare 3) 

 

I citaten ovan berättar två förskollärare om de begränsningar som ekonomin utgör för 

möjligheten att förändra den fysiska inomhusmiljön.  

Lärarkollektivets olikheter 

När förskollärarna tillfrågades om faktorer som påverkar miljön och dess utformning var det 

en av förskollärarna som härledde det till personalens oenigheter. Hon lyfter skiljaktigheter i 

arbetslaget som en faktor som hindrar förändring i den fysiska inomhusmiljön. 

 
Eh sen kan det ju vara olikheter i arbetslaget. Nu har ju inte vi det 

problemet just vi, men det kan det ju vara, att man tycker olika. 

(Förskollärare 1) 

 

Sammantaget ser vi att det förekommer ett flertal hinder som påverkar förskollärares 

möjligheter när det kommer till att utforma en fysisk inomhusmiljö som uppmuntrar till 

samspel. Dels den ekonomiska aspekten som innebär att förskollärarna i studien upplever att 

de i många fall måste kompromissa och välja bort något i förmån för något annat. Dels fysiska 

hinder som lokalernas planlösning, vilket kan vara faktorer som är svåra att påverka enligt 

förskollärarna. Slutligen kan olikheter inom arbetslaget enligt någon förskollärare, vara en 

begränsning som leder till att en del förändringar inte kan genomföras. Vi tolkar det som att 

hon menar att det är viktigt att vara medveten om de olikheter som finns och hur de kan 

begränsa förändringar i den fysiska inomhusmiljön. I resultatet framkommer också att det 

krävs eftertanke kring val och mängd av lekmaterial.  

Den fysiska inomhusmiljöns betydelse för hur samspelet 
utvecklas 
Flertalet förskollärare i vår studie har uppfattningar om att den fysiska inomhusmiljön har 

betydelse för vilka lekar som förekommer i de olika rummen. En del rum uppmuntrar i större 

utsträckning till samspel än andra. Majoriteten av förskollärarna har uppfattningen om att det 

förekommer mer samspel i rum som inbjuder till rollek exempelvis hemvrå och affär.  

 
… i det rummet som dockvrån är, är det tajt samspel, rollekar, mamma-

pappa-barn naturligtvis ofta (Förskollärare 2) 

 

… Där dom leker familjelek och så. Eh. Och då samspelar dom ju mer 

med varandra än, än om de bygger med Lego till exempel. 

(Förskollärare 3) 

 

Gemensamt för flertalet av förskollärarna i studien är att de anser att i bygg- och 

konstruktionsrum förekommer inte samspel i samma utsträckning som det exempelvis gör i 

dockvrån och hemvrån. De menar att här leker barnen i större utsträckning intill varandra och 

samtalar om sina byggen.  
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Och i det andra rummet är det mer, vad ska man säga att du sitter och 

bygger tillsammans med någon, men du bygger själv. Bredvidlek fast 

också att man samtalar om det man gör. (Förskollärare 2) 

 

Några förskollärare poängterar att där materialet finns påbörjas leken. En förskollärare menar 

att det faller sig naturligt för barnen att leka de typer av lekar som den fysiska inomhusmiljön 

inbjuder till, det vill säga att samspelet skiljer sig åt beroende på vilket material som är 

tillgängligt och vad det uppmuntrar till. 

 
Eh.. sen är det klart att där vi har materialet där startar ju ofta leken. Så 

det blir ju mycket legobygge inne i byggrummet till exempel och 

järnvägsbygge i köket för det är ju där materialet finns eller så. 

(Förskollärare 3) 

 

Sammanfattningsvis lyfter förskollärarna den fysiska inomhusmiljöns betydelse för hur 

samspelet utvecklas. Utrymmen som inbjuder till rollek är också de platser som uppmuntrar 

mest till samspel, exempelvis hemvrå eller dockvrå. I byggrummet förekommer inte samspel i 

samma utsträckning. Men förskollärarna utvecklar inte varför hemvrån eller dockvrån är det 

mest inspirerande rummet för samspel mer än att det förekommer rollekar där.  

Förskollärares uppfattningar om den egna rollen 
Avsnittet belyser hur centralt förskollärarna i studien uppfattar att det är att vara en aktiv 

pedagog. Vidare påvisas vikten av förskollärares flexibilitet, respekt och förståelse för barns 

samspel. Avslutningsvis tas administrativa och praktiska begränsningar upp, samt kreativitet 

som en tillgång i arbetslaget. 

Vikten av att vara en aktiv pedagog 

Flertalet av förskollärarna i vår studie betonar att det är centralt att vara aktiv och delaktig 

som pedagog för att främja barns samspel. De menar inte att man som pedagog alltid måste 

delta men att det är av stor vikt att finnas till hands och utmana barnens lek och stödja 

samspelet. Om man som förskollärare är aktiv i barns samspel i den fria leken kan det bidra 

till en inblick i barns intresse och utifrån det finns möjlighet att förändra den fysiska 

inomhusmiljön för att gagna en utveckling av barns samspel. 

 
Alltså jag tror ju att om barnen ska få ett bra samspel så behöver 

pedagogerna vara med i leken, dom behöver inte alltid delta så himla 

aktivt men ändå att dom finns i närheten. (Förskollärare 4) 

 

Nä jag vill nog bara poängtera det hur viktigt det är att man är liksom 

aktiv som pedagog för att främja samspelet mellan barnen och kunna 

utmana dem i leken och så… att man lyssnar på barnen för deras intresse 

finns och att man förändrar miljön utifrån det… skapar också ett gott 

samspel. (Förskollärare 3) 

 

Genom att observera leken ges möjlighet att se om något lekmaterial saknas och i så fall kan 

tillföras för att gynna samspelet. Ett fåtal av förskollärarna i vår studie menar även att barn 

ofta signalerar när miljön måste förändras eller utvecklas och att det som förskollärare är 

adekvat att vara lyhörd för de signalerna.  
 

Det är vår uppgift liksom att ge barnen en stimulerande miljö… och man 

får ju också hela tiden titta på leken, finns det något man kan tillföra? 
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Finns det något som dom är särskilt intresserade av som man kan 

tillföra? Ofta tycker jag att barnen ger signaler vad dom vill eller önskar, 

så det gäller ju att tolka dom signalerna. Det är ju inte alltid man tolkar 

rätt va. (Förskollärare 1) 

 

Ovanstående citat synliggör att en förskollärare ser det som en viktig uppgift i sin yrkesroll att 

skapa en stimulerande miljö och att det är centralt att kunna se och försöka tolka de signaler 

som barn ger. 

Flexibilitet och respekt 

Flexibilitet lyfts som en betydelsefull egenskap hos förskollärare. Det handlar om att inte 

fastna i gamla vanor utan att våga tänka om och nytt.  

  
… man ska inte vara rädd för att möblera om och tänka om, för det är ju 

det här med att misslyckas för det gör man ju också… för i år kan det ju 

vara så här att det funkar för den här barngruppen, men året innan kanske 

det inte alls funkade. Det är ju barnen man får rätta sig efter… man 

måste hela tiden tänka på barnen välbefinnande, utveckling och lärande. 

(Förskollärare 2) 

 

Vidare uttrycker de flesta av förskollärarna liknande uppfattningar när det gäller vikten av att 

visa respekt för barns samspel och att ta sig tid att se vad som verkligen pågår i leken för 

tillfället. Som förskollärare är det centralt att kunna läsa av en samspelssituation för att 

undvika att störa barnens samspel i onödan.  
 

… att man har en respekt för det, att nu pågår nånting här och då går jag 

inte bara rätt in, utan då avvaktar jag lite… det är ju en respekt för 

barnen också och det dom håller på med… för jag tror att det är svårt för 

många barn att det blir väldigt många avbrott. (Förskollärare 1) 

 

Förskollärarna berättar att det är viktigt att rätta sig efter barnen och se till deras 

välbefinnande. Förskollärare 1 lägger stor vikt vid att respektera och undvika att avbryta 

barnen i deras samspel. 

Förståelse för barns samspel 

Förskollärarna beskriver vidare hur det som kan upplevas som kaos av vuxna kan vara 

betydelsefullt i barnens samspel för stunden. Det är viktigare att se djupare på en situation för 

att skapa sig en förståelse för samspelet eftersom man som förskollärare inte alltid är 

närvarande när samspelet i leken startas och konstrueras. Det kan vara så att det är ett kreativt 

skapande som gestaltas i kaoset.  

 
Det kan väl jag tänka om jag kommer till, när jag kommer till jobbet 

själv om jag kommer senare, jösses vad här ser ut! Men sen när man 

zoomar in och ser vad dom gör så är det inte bara kaos… för dom här 

sakerna ingår i leken och alla dom här tygerna det är nånting, Men som 

vuxen kan man komma och tänka, men så här ser ut! Fast det pågår 

nånting alldeles fantastiskt. (Förskollärare 4) 

 

När det är som rörigast är leken som bäst! (Förskollärare 2) 

 

När det gäller förståelse för barns samspel lyfter förskollärarna att det är av stor vikt att 

försöka gå på djupet och försöka se vad som faktiskt pågår. Förskollärare 4 framhåller att det 
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är väsenligt att som förskollärare ha förmågan att analysera barnens handlingar. Vi ser det 

som att förskollärarna har förståelse för att den röra som kan uppstå i barns samspel faktiskt 

har en funktion i leken.  

Administrativa och praktiska begränsningar 

Pedagogens delaktighet är en viktig faktor som kan stödja barns samspel i den fria leken. 

Dock finns det hinder i form av störningsmoment såsom telefonsamtal, mail eller andra 

administrativa uppgifter, vilket ett flertal av förskollärarna i vår studie tar upp i relation till 

deras möjlighet att vara en aktiv och delaktig pedagog i barns samspel. Förskollärarna menar 

att störningsmoment som de här även stör barnens samspel i leken. När pedagogen blir 

avbruten av exempelvis telefonen påverkar det barnens pågående samspel och kan orsaka 

avbrott i leken. En av förskollärarna uttrycker en önskan om att få koncentrera sig på 

barngruppen utan den här sortens störande inslag. 

 
Vad som hindrar är ju telefon, alltså administrativa, alltså såna saker 

hindrar ju. Det tycker jag är det största problemet. Alltså att man blir 

avbruten av telefonen. Det kommer mail och man ska svara på det… 

alltså många såna störande moment tycker jag det är. Om man bara fick 

fokusera på barngruppen och det man håller på med. (Förskollärare 1) 

 

En förskollärare lyfter ensamarbete som ett hinder för att delta aktivt i barns samspel. Det är 

svårt att vara engagerad och delaktig i barns samspel när man som förskollärare har ensamt 

ansvar för en barngrupp som leker fritt i förskolans olika rum. En av förskollärarna berättar att 

vid sådana tillfällen handlar det mer om att förflytta sig mellan de olika rummen på förskolan 

för att se att samspelet mellan barnen fungerar. 
 

När man är ensam då kan man inte vara överallt, då måste man nästan 

liksom bara hålla koll… är man ensam så måste man bara kolla så att det 

flyter… (Förskollärare 2) 

 

Ensamarbete kan vara ett hinder för pedagogen att aktivt samspela med barnen. 

Förskollärarna upplever det som viktigt att vara aktiv som pedagog för att främja barns 

samspel. Sammantaget har vi också sett att förskollärare menar att det är av stor vikt att ha ett 

flexibelt och respektfullt förhållningssätt gentemot barns samspel. Oavsett förhållningssätt 

och en vilja till aktivt deltagande i barns samspel, blir det tydligt att förskollärarna upplever 

att det finns störningsmoment som uppfattas som begränsningar för ett aktivt deltagande. 

Kreativitet - en fördel i arbetslaget 

En förskollärare menar att pedagogernas kreativa förmåga påverkar hur miljön kan utformas. 

Har arbetslaget tillgång till en kollega eller om man som förskollärare själv är estetiskt lagt 

kan den fysiska inomhusmiljön förändras med små resurser. 

 
… alltså den kreativa förmågan styr ju också vad man kan tillverka och 

så. Vi har personer i arbetslaget alltså som är väldigt, har verkligen 

estetisk förmåga och kan måla och tillverka och så och det är verkligen 

en tillgång när medlen är små. (Förskollärare 3) 

 

Det framgår i svaren att med en kreativ förmåga kan den fysiska inomhusmiljön förändras 

med små medel. En av förskollärarna menar att det är en fördel att ha någon som har en 

estetisk förmåga i arbetslaget. Det blir tydligt att trots att det finns begränsningar menar 

Förskollärare 3 att med hjälp av kreativitet och estetisk förmåga går det att förändra den 
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fysiska inomhusmiljön genom att själv tillverka material. Vi tolkar det som att förskolläraren 

menar att det är viktigt att fokusera på lösningar istället för på de begränsningar som finns. 

Sammanfattning 
Sammantaget ser vi att förskollärarna i studien anser att en stimulerande fysisk inomhusmiljö 

är viktig för barns samspel. I vårt analysarbete framkommer det att det är av stor vikt att 

förändra den fysiska inomhusmiljön för att stödja barns samspel. I förskollärarnas 

beskrivningar blir det synligt för oss att de lägger stor vikt vid att den fysiska inomhusmiljön 

ska vara tillåtande, tilltalande men framförallt föränderlig för att följa barns intressen och 

behov för att stimulera det sociala samspelet. 

 

Ett annat centralt tema som framkommit i vårt analysarbete är att förskollärarna talar om de 

hinder och begränsningar som påverkar möjligheten att skapa eller förändra den fysiska 

inomhusmiljön. Å ena sidan i enlighet med deras egna uppfattningar kring det ultimata 

rummet, å andra sidan för att anpassa utifrån barngruppens intresse och behov. 

 

Resultatet visar tydligt att förskollärarna menar att den fysiska inomhusmiljön har betydelse 

för hur samspelet utvecklas. Majoriteten av förskollärarna i studien hade uppfattningen om att 

rum som uppmuntrar till rollek också uppmuntrar till samspel i större utsträckning än 

exempelvis bygg- och konstruktionsrum. 

  

I förskollärarnas beskrivningar av den egna rollen framträder det som centralt att vara 

delaktig, flexibel och lyhörd för barns samspel i lek. Det är även tydligt att förskollärarna 

anser att det är adekvat att visa respekt och förståelse för barns samspel för att undvika 

onödiga avbrott eftersom det missgynnar deras samspel. I resultatet framkommer det att 

förskollärarna reflekterar kring hur viktigt det är att vara en aktiv deltagare i barns samspel, 

men att det finns hinder som begränsar deras möjligheter till att vara så pass delaktiga som de 

skulle vilja vara. 
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Diskussion 
I avsnittet som följer problematiserar och diskuterar vi undersökningens resultat i förhållande 

till tidigare forskning och vald teori, samt personliga reflektioner. Syftet med vår studie är att 

undersöka förskollärares uppfattningar om den fysiska inomhusmiljöns betydelse för samspel 

i den fria leken. I metoddiskussionen väger vi för- och nackdelar med vår valda metod, 

redskap och genomförande. I avsnittet som följer tas didaktiska konsekvenser upp och 

slutligen ger vi förslag på fortsatt forskning. 

Resultatdiskussion 
Avsnittet är strukturerat efter de tematiserade rubrikerna: En stimulerande fysisk 

inomhusmiljö, Hinder för samspel, Den fysiska inomhusmiljöns betydelse och Förskollärares 

roll. 

En stimulerande fysisk inomhusmiljö  

Resultatet av vår studie visar att samtliga förskollärare anser att den fysiska inomhusmiljön är 

en viktig del i barns samspel i den fria leken. Förskollärarna har uppfattningar om att det är 

centralt med en tillgänglig inomhusmiljö för barnen, där lekmaterial är placerat på en nivå där 

barnen når det för att det ska inspirera barnen och därmed resultera i samspel. Att detta är 

viktigt framgår också av tidigare forskning. Både Strandberg (2006) och Løkken, Haugen och 

Röthle (2006) betonar vikten av att lekmaterial finns åtkomligt för att det ska leda till samspel 

mellan barn. Strandberg (2006) menar att genom att skapa en tillgänglig fysisk inomhusmiljö, 

kan den vara verksam som ett stöd för barn i deras samspel i lek. Ur vårt perspektiv är en 

tillgänglig miljö en förutsättning för barns möjligheter till samspel. Vi menar att barn indirekt 

blir hämmade i sitt samspel om lekmaterialet inte finns att tillgå på deras nivå, vilket även 

styrks av Nordin-Hultman (2008) som beskriver att den fysiska inomhusmiljöns utformning 

kan hindra barns möjligheter till samspel. En förskollärare lyfter barns möjlighet att utveckla 

sin självständighet i relation till den fysiska inomhusmiljöns utformning. Förskolläraren 

beskriver att miljön behöver vara tillgänglig för att barn ska ges möjlighet att vara autonoma i 

sitt samspel i leken och inte behöva be om hjälp. Tidigare forskning belyser att förskolans 

fysiska inomhusmiljö tenderar att vara otillgänglig. Barnen tvingas därmed att fråga om 

lekmaterial (Nordin-Hultman 2008; Løkken, Haugen & Röthle, 2006). Vi tror att en 

otillgänglig miljö kan hejda barnen redan i tanken eftersom lekmaterialet som behövs inte 

finns inom räckhåll. Förskollärarna i vår studie har en liknande uppfattning om att den fysiska 

inomhusmiljön ska vara disponibel. Vi upplever dock generellt att på många förskolor finns 

det lekmaterial som barnen inte har tillgång till. 

 

I resultatet framkommer det att några av förskollärarna anser att den fysiska inomhusmiljön 

på förskolan ska vara ett alternativ till hemmet. Det framgår även att de har uppfattningar om 

att barnen ska få använda det material som finns på ett annat sätt än vad barnen får hemma. 

Enligt Nordin- Hultman (2008) och Åberg och Lenz Taguchi (2005) råder traditionella 

normer där förskolan med rötterna i daghemstiden, ofta inreds i enlighet med hemmet. 

Problematiken leder till att barn inte ställs inför nya utmaningar när de möter samma miljö på 

förskolan som i hemmet. Den fysiska inomhusmiljön i förskolan borde istället konstrueras på 

ett sätt som gynnar barns samspel i lek. Vi instämmer med både författarna och förskollärarna 

om att förskolans fysiska inomhusmiljö ska erbjuda något annat än hemmet. Vi upplever 

emellertid att det krävs ett förändringsarbete och en reflektion kring området eftersom även 

nyproduktioner idag ritas, byggs och inreds efter traditionella mönster. Det här är något som 

Nordin- Hultman (2008) betonar i relation till den starka traditionen hon menar råder kring 

vilka material som bör finnas och hur den fysiska inomhusmiljön bör utformas. Inredningen 



30 

 

är enligt vårt sätt att se det något som förskollärarna i samråd med barnen kan påverka. 

Resultatet i vår studie visar att förskollärarna är öppna för förändring och utveckling av den 

fysiska inomhusmiljön för att gynna barns samspel. Däremot har vi sett andra tendenser på 

andra förskolor vi vistats på i form av studenter eller vikarier, då vi erfarit att miljön sällan 

förändras utan förblir statisk. Nordin-Hultman (2008) beskriver hur traditionella mönster för 

den fysiska inomhusmiljön i svenska förskolor följs och återskapas utan reflektion. Vi vill 

därför lyfta att det är av stort vikt att diskutera och reflektera över de val som görs i den 

fysiska inomhusmiljön, görs de för att det ska vara lite hemtrevligt eller för att de fyller en 

funktion för barnen?  

 

Resultatet visar att några av förskollärarna i studien anser att det är betydelsefullt med en 

fysisk inomhusmiljö som tilltalar och inspirerar barnen till samspel. Det handlar om att 

reflektera kring lekmaterialet och över hur det presenteras. Enligt både Vygotskij (1995) och 

Säljö (2000) har den fysiska miljön betydelse för hur samspel gestaltar sig. De menar att de 

fysiska artefakter som miljön erbjuder står i relation till vilka samspel som äger rum, det vill 

säga vilka former av samspel som artefakterna uppmuntrar till. Nordin-Hultman (2008) menar 

att det lekmaterial som erbjuds i den fysiska inomhusmiljön är avgörande för vilka 

möjligheter barn har till aktiviteter som stimulerar samspel i leken. Løkken, Haugen och 

Röthle (2006) poängterar tydlighet och presentation som viktiga faktorer i utformningen av 

den fysiska inomhusmiljön. Utan en tydlig och inspirerande presentation av lekmaterial är det 

enligt vårt sätt att se det svårt för barn att selektera vad som erbjuds. Samtidigt som det är 

svårt att tillgodogöra sig ett lekmaterial som barnen inte vet om de får använda. Om processen 

med att komma igång med en lek är för lång på grund av att barnen inte lockas av att använda 

lekmaterialet som erbjuds, resulterar det givetvis i en negativ inverkan på deras samspel. 

Följaktligen förespråkar också vi tydligt presenterat material som introduceras för olika 

användningsområden för barnen, för att de ska känna sig trygga med materialet som erbjuds 

och därmed lockas att använda det på ett sätt som gynnar samspelet i leken. 

 

I resultatet framgår det att några förskollärare har uppfattningen om att leken är betydelsefull 

för barns sociala utveckling. Säljö (2010) menar att barn tillägnar sig sociala kompetenser 

genom samspel och att det sker på ett såväl avsiktligt som automatiskt plan. Säljö (2005) 

menar vidare att leken är ett socialt fenomen, där barn tillskriver sig nya lärdomar i samspel 

med andra individer. Även Lillemyr, Søbstad, Marder och Flowerdays (2011) studie visar att 

barn utvecklar social kompetens genom samspel i lek. Trots att endast ett fåtal av 

förskollärarna lyfte leken som väsentlig för barns sociala progression är vi övertygade om att 

samtliga förskollärare är medvetna om lekens betydelse. Enligt vår mening är leken grunden 

till allt lärande och en förutsättning för att utvecklas till en social individ. 

 

Förskollärarna i vår studie har enligt resultatet olika uppfattningar kring hur det ultimata 

rummet för samspel skulle kunna vara utformat. Någon betonar ljusa lokaler medan en annan 

önskar fler små vrår för barnen att samspela i. Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 

reviderad 2010) ska den fysiska inomhusmiljön på förskolan vara inspirerande och uppmuntra 

till samspel. Detta kan relateras till Björklid (2005) som lyfter vikten av olika typer av rum för 

samspel. Hon menar att både små och stora rum har sina fördelar respektive nackdelar. Det 

finns inga tydliga direktiv för hur den fysiska inomhusmiljön på förskolan ska utformas för att 

optimera barns möjligheter till samspel. Likaså beskrivs vikten av en god fysisk inomhusmiljö 

i såväl litteratur som tidigare forskning, men det saknas helt enkelt konkreta exempel på hur 

en sådan miljö skulle kunna se ut. Vi kan se det som positivt eftersom det inte finns ett 

fulländat rum, utan lika många ideala rum som det finns barngrupper. Vi instämmer med 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) som betonar att utifrån barngruppen och dess intressen är det 
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nödvändigt att miljön varieras. Observation och dokumentation kan fungera som hjälpande 

redskap för att ta reda på barns intressen och ett stöd för att skapa en fysisk inomhusmiljö som 

är lämplig för den befintliga barngruppen. Ur vårt perspektiv är det ideala rummet för samspel 

det föränderliga rummet som kan följa barnen och deras behov och intressen. Detta lyfts 

också av förskollärarna i studien som menar att den fysiska inomhusmiljön ska förändras 

utifrån barngruppen.  

Hinder för samspel  

I resultatet framkommer det att förskollärarna uppfattar att lokalernas planlösning kan vara 

avgörande för barns möjlighet till samspel. Majoriteten av förskollärarna beskriver att 

rummens yta, placering och inredning inverkar på hur de själva kan påverka den fysiska 

inomhusmiljön utformning. Enligt Nordin-Hultman (2008) byggs fortfarande förskolor i 

enlighet med gammal daghemstradition. Det framgår tydligt av resultatet att förskollärarna i 

vår studie vill se en förändring och vill erbjuda barnen något annat än en hemlik miljö. De 

Jong (2010) menar att rummens yta är avgörande för antalet barn som kan samspela i 

rummen. Björklid (2005) menar att stora rum har större flexibilitet och kan anpassas lättare än 

små rum. Hon poängterar även att genomgångsrum inte är gynnsamt för samspel i lek. Flera 

forskare menar att barn lätt blir störda i sitt samspel eftersom den fysiska inomhusmiljön inte 

är utformad för att stötta leken (Knutsdotter Olofsson, 2003; Pramling Samuelsson och 

Sheridan, 2006). Vi upplever att många förskolor är byggda på ett sätt där många rum är just 

genomgångsrum. Det är en negativ aspekt av den fysiska inomhusmiljöns utformning på 

grund av att det blir en passage för såväl stora som små. Ett ständigt flöde av människor har 

enligt oss en störande inverkan på barns lek och därmed deras möjligheter till samspel. När 

barn leker är de koncentrerade, men att konstant bli störd av passerande människor som 

kanske till och med kliver rakt genom barnens lek på väg till hallen eller personalrummet, kan 

leda till att barnen tappar koncentrationen och lämnar leken. Detta kan kopplas till De Jong 

(2010) som betonar vikten av att undvika att lokaler utformas med genomgångsrum, då den 

typen av rum blir en passage för människor vilket i sin tur leder till att barnen blir störda i sitt 

samspel. 

 

I resultatet berättar en förskollärare att det på förskolor ofta förekommer lekmaterial som inte 

utmanar barnen och som bara har ett enda användningsområde, exempelvis plastfrukter. Hon 

menar att den sortens material är oinspirerande för barnen och därför inte används. Strandberg 

(2006) menar att de fysiska artefakter som barn erbjuds påverkar vilka typer av samspelslekar 

som äger rum. Knutsdotter Olofsson (2003) belyser vikten av att erbjuda lekmaterial som inte 

har ett bestämt ändamål, och därmed inspirerar till nyfikenhet och viljan att utforska 

materialet tillsammans med sina kamrater. Vi tror att barn får en större utmaning om de 

erbjuds lekmaterial som är odefinierade och således inte har ett förutbestämt syfte. 

Lekmaterial av den här sorten är enligt oss mer stimulerande för fantasi och kreativitet, vilket 

enligt vårt sätt att se det är barns främsta drivkraft till att göra nya upptäckter och utvecklas. 

Den fysiska inomhusmiljöns betydelse  

Majoriteten av förskollärarna i studien har uppfattningar om att förskolans fysiska rum har 

betydelse för vilken typ av samspel som förekommer i den fria leken. Vitiello, Booren, 

Downer och Willifords (2011) studie visar att barns samspel varierar i olika fysiska 

inomhusmiljöer. Även De Jong (2010) menar att den fysiska inomhusmiljön påverkar 

samspelet på olika sätt. Vitiello et al (2011) betonar vikten av att utforma den fysiska 

inomhusmiljön på ett sätt som inbjuder till sociala samspel. Strandberg (2006) menar att en 

central utgångspunkt i utformningen av rummet är på vilket sätt barnen kan interagera med 

varandra i den fysiska inomhusmiljön och utveckla leken i förhållande till rummet och de 
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lekmaterial som finns tillgängliga. I resultatet framkommer det att flertalet av förskollärarna 

menar att det förekommer mer samspel i de rum som i större utsträckning uppmuntrar till 

rollek. I rum som uppmuntrar till bygglek förekommer inte samspel i lika stor omfattning. 

Vygotskij i Strandberg (2006) menar att barns samspel är relaterat till vad omgivningen 

erbjuder och signalerar när det gäller såväl material som leksaker. Även Björklid (2005) 

menar att rummens fysiska utformning signalerar vilka lekar som förväntas utspela sig. Det 

blir tydligt för oss att de flesta av förskollärarna i vår studie associerar samspel med rollek och 

brevidlek med samtal. Det var lite av en förvåning eftersom vi ser på samspel som något som 

förekommer mellan olika individer oavsett aktivitet genom interaktion och kommunikation. I 

bygglek förekommer samspel i en annan skepnad i förhållande till rollek. Det kan handla om 

att hjälpa varandra, samtala om det som byggs etcetera. Vi menar att barn inte behöver ha 

tillägnat sig ett verbalt språk för att kunna samspela. I samspel i lek kommunicerar barn både 

genom kroppsspråk, gester och genom det verbala språket.  

Förskollärarens roll 

I resultatet framkommer att de flesta förskollärarna anser att det å ena sidan är adekvat att 

vara delaktig i barns lek för att gynna deras samspel. Å andra sidan visar resultatet att 

förskollärarna menar att det inte innebär att de alltid måste vara aktiva i barns samspel, men 

att det är av stor vikt att finnas i närheten för att kunna stödja och utmana vid behov. Både 

Knutsdotter Olofsson (2003) och Säljö (2011) lyfter pedagogens roll som en viktig del i barns 

samspel. Dock menar Knutsdotter Olofsson (2003) att det inte är nödvändigt att vara aktiv 

deltagare men att det är väsentligt att vara närvarande. Säljö (2011) menar däremot att 

pedagogens delaktighet har en betydelsefull funktion eftersom en vuxens kunskaper och 

erfarenheter kan hjälpa barns samspel att utvecklas och föras framåt. Strandberg (2006) 

betonar att pedagogers delaktighet och kunskaper i barns samspel medför att barnen kan 

utveckla samspelet sinsemellan. Vi anser i enlighet med både förskollärarna och författare att 

det är en central del av uppdraget som förskollärare att vara delaktig och intresserad av barns 

samspel i leken. Som medkonstruktör har förskollärare möjlighet att gynna samspelet 

eftersom det ger tillfälle att se vilka lekmaterial som behöver tillföras och om några inte 

används och i så fall kan plockas bort tillfälligt eller permanent. Likaså kan förskollärarens 

erfarenhet och kunskap kring samspel kan hjälpa barnen genom att ge tips och idéer på ett 

konstruktivt sätt och genom det stödja barnen i att utveckla leken.  

 

Flertalet av förskollärarna i studien uppfattar att det är av stor vikt att visa barns samspel i lek 

respekt. De menar att det handlar om att låta samspelet fortlöpa ostört utan omotiverade 

avbrott. Knutsdotter Olofsson (2003) och Løkken, Haugen och Röthle (2006) poängterar 

vikten av att som pedagog ha en förståelse för och förmågan att se samspel i leken. Finns en 

förståelse minskar även risken för att störa den koncentration som råder i pågående samspel. 

Knutsdotter Olofsson (2003) understryker att det ingår i förskollärarrollen att skapa en 

atmosfär som inkluderar både den fysiska inomhusmiljön och ett förhållningssätt som är 

positivt för barns samspel. Ur vårt perspektiv är det inställning och medvetenhet kring hur 

viktigt samspel är, det som utgör grunden för ett bra samspelsklimat på förskolan. Det handlar 

om att ha ett förhållningssätt som går ut på att samspel måste få tid och utrymme i den dagliga 

verksamheten. Eftersom vi har en insikt och kunskap om samspelets funktioner i relation till 

barns utveckling och lärande, bör enligt vårt sätt att se det, samspel i lek prioriteras högt i 

förskolan, och då blir också den fysiska inomhusmiljöns utformning en viktig faktor. 

Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras hur vår undersökning genomförts när det gäller urval, redskap, 

intervjuernas genomförande och vårt tillvägagångssätt i analysarbetet. 
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Enligt Kihlström (2007b) är lämpligt urval en viktig aspekt att tänka på vid en kvalitativ 

intervju. Författaren menar att det inte finns några specifika rekommendationer när det gäller 

antal informanter utan att det centrala är att intervjuaren är tillfreds med empirin och att det 

finns tillräckligt material för en analys och ett resultat. Trost (2010) poängterar att det är 

viktigt med ett begränsat urval och att ett mindre antal på fyra till fem personer är att föredra, 

då risken är att empirin blir svår att hantera och analysera annars. Med utgångspunkt i detta 

bestämde vi oss för att intervjua fem förskollärare som var verksamma inom förskolan. Vi 

upplever att antalet respondenter gav oss tillräckligt med empiri för att kunna analysera och få 

fram ett resultat. 

 

Urvalet gjordes genom att vi tillfrågade fem förskollärare som vi hade en relation med sedan 

tidigare. Det gjorde vi av praktiska skäl som att vi upplevde att chanserna var större att de var 

villiga att ge oss den tid vi behövde för vår undersökning. Nackdelen med att vi hade en 

relation till respondenterna sedan tidigare är att vi hade en förförståelse kring deras tankar om 

ämnet. En annan nackdel var risken att de begränsade sina svar på grund av de var medvetna 

om vår förförståelse. Vi bestämde därför att den av oss som inte hade en relation till 

respektive förskollärare var den som intervjuade. Det resulterade i att förskollärarna gav mer 

detaljerade svar vid intervjuerna. I resultatet av studien blir det tydligt att förskollärarna lade 

tyngdpunkt vid olika faktorer för samspel. Vi menar att vårt sätt att ställa intervjufrågorna 

resulterade i att förskollärarna lade vikt vid olika faktorer och det har lett till att just leken som 

betydelsefull för barns sociala utveckling inte framkom i alla förskollärares svar. Å ena sidan 

gav det spridda svar å andra sidan gav det oss en betydelsefull insikt i hur olika individer ser 

på samspel.  

 

Under intervjuerna var vi båda närvarande, en som intervjuare och en som förde anteckningar. 

Trost (2010) menar att å ena sidan kan det vara positivt med två intervjuare, för att som 

oerfaren intervjuare känna sig tryggare i datainsamlingen. Å andra sidan kan den intervjuade 

uppleva sig underlägsen. Alla respondenter i vår undersökning tillfrågades tidigt i studien om 

de kände sig bekväma med att vi båda deltog under intervjuerna. Under analysarbetet har det 

enbart varit positivt att vi båda varit med under samtliga intervjuer. Det har underlättat då vi 

båda har hört det som har sagts något som hjälpt oss finna teman i resultatet. Lantz (2007) 

menar att dokumentation med ljudupptagning är en förutsättning för att kunna genomföra en 

intervju. Hon menar att dels så är det fysiskt omöjligt att hinna skriva ner allt som 

respondenten säger, dels blir intervjuaren om denne ska skriva ofokuserad på intervjun. 

Samtliga intervjuer i vår studie dokumenterades med hjälp av en diktafon. En av 

anledningarna var att vi ville säkerhetsställa att vi fick med svaren ordagrant eftersom 

intervjuer som bara dokumenteras med anteckningar ger utrymme för mer personliga 

tolkningar, vilket påverkar resultatet och därmed även tillförlitligheten och trovärdigheten. En 

annan orsak var att vi på grund av vår brist på erfarenhet av intervjuer ville ha möjlighet att 

fokusera på att ställa frågor och lyssna aktivt. Enligt Lantz (2007) är den enda nackdelen med 

ljudupptagning att det kan få respondenterna att känna sig obekväma med situationen. 

Respondenterna i vår studie informerades och tillfrågades om ljudupptagningen och ingen av 

dem såg det som något hinder. 

 

Lantz (2007) tar upp olika tillvägagångssätt för transkribering antingen ordagrant eller genom 

sammanfattning. Efter varje intervju transkriberades de ordagrant till ett dokument med hjälp 

av dator. Att vi transkriberat ordagrant har gett oss möjligheten att citera och därmed styrka 

tillförlitligheten i resultatet.  
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Didaktiska konsekvenser 
Under studiens gång har det blivit tydligt att den fysiska inomhusmiljön i relation till samspel 

inte är ett helt enkelt område. Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) är det viktigt att miljön 

förändras i takt med barnen och deras intressen. Det finns mycket tankar kring miljön i 

förhållande till barngruppen, deras intressen och vikten av att respektera barns samspel. Vi 

fick en känsla av att förskollärarna i studien tyckte det var svårt att förklara hur de tänker 

kring miljön i förhållande till samspel. Det kan förklaras genom att det är ett oreflekterat 

område, men också genom att förskollärare definierade samspel på olika sätt. Studien har givit 

oss en värdefull insikt i att det går att se på samspel på olika sätt. I vår kommande yrkesroll är 

det viktigt att föra en diskussion kring hur synen på samspel ser ut. Vidare är det av stor vikt 

att arbetslaget ser på liknande sätt på samspel, för att utifrån det kunna skapa en fysisk 

inomhusmiljö som stödjer barns samspel i den fria leken. I vår framtida yrkesroll vill vi 

involvera barnen vid förändringsarbete av den fysiska inomhusmiljön. Dels för att det 

synliggör vad barnen är intresserade av men också för att skapa en trygghet och delaktighet, 

samtidigt som vi som förskollärare får ta del av deras kreativitet. 

 

En annan viktig insikt vi fått är hur ekonomin påverkar förskollärares möjligheter att skapa en 

gynnsam fysisk inomhusmiljö. Det är visserligen ingen ny insikt utan snarare en djupare 

förståelse för hur det kommer att påverka verksamheten i den framtida yrkesrollen. Det är 

viktigt att inte fokusera på begränsningen utan att försöka se möjligheterna att förändra och 

förbättra med små medel, något som även flera av förskollärarna i studien lyfte. Dock finns 

det en förhoppning om att förskolans fysiska inomhusmiljöer ska prioriteras högre av politiker 

i framtiden och därmed tilldelas större medel. Om förskollärare har kunskap och erfarenhet av 

den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns samspel resulterar det i att vi som yrkesgrupp 

lättare kan motivera och förmedla det till högre instanser. Tidigare forskning visar att det är 

viktigt att den fysiska inomhusmiljön inspirerar barn till sociala samspel. Hur den fysiska 

inomhusmiljön ser ut samt hur den används av pedagoger, har direkt betydelse för vilka 

samspel som äger rum (Vitiello, Booren, Downer och Williford, 2011). Kan det vara så att det 

behövs en större medvetenhet bland förskollärare, men också mer reflektion och kunskap 

kring den fysiska inomhusmiljöns betydelse för samspel?  

 

Oavsett hur stimulerande den fysiska inomhusmiljön är finns nu en djupare insikt för hur 

viktig förskollärarens deltagande och engagemang i barns samspel är. Flera forskare betonar 

vikten av att vara delaktig som pedagog för att främja barns samspel (Knutsdotter Olofsson 

2003; Løkken, Haugen &Röthle 2006). Som studenter har vi fått unika möjligheter att delta 

aktivt i barns samspel utan att behöva tänka på att exempelvis behöva gå på möten eller svara 

i telefon. I den kommande yrkesrollen finns en medvetenhet om att vi kommer att bli 

begränsade av diverse dagliga måsten i verksamheten. Det är dock vår förhoppning att genom 

diskussion och reflektion inom arbetslaget kunna göra upp prioriteringar för vad som är 

viktigast för stunden. Kanske kan ansvarsområden upprättas för att skapa en harmonisk 

verksamhet för minskade avbrott vid deltagande i barns samspel. Genom att exempelvis en av 

kollegorna ansvarar för att svara i telefonen kan det bidra till att övriga pedagoger får 

möjlighet att delta mer engagerat i barns samspel utan att behöva bli avbrutna. 

Förslag på fortsatt forskning 
Forskning inom vårt undersökningsområde skulle kunna utvecklas genom att studera 

förskollärares uppfattningar i förhållande till den faktiska inomhusmiljön. En studie av den 

sorten kan vara betydelsefull för att synliggöra vilka möjligheter förskollärare faktiskt har, att 
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utforma en fysisk inomhusmiljö som är förenlig med deras uppfattningar kring hur en fysisk 

inomhusmiljö för samspel bör se ut. 
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Bilaga 1 
Information till deltagare 
 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till lärare för förskola och förskoleklass på högskolan i Borås, 

via Campus Varberg. Vi går nu sista terminen på utbildningen och ska göra en undersökning 

för vårt examensarbete. Under utbildningen har det funnits ett intresse hos oss för leken som 

ett redskap för lärande och miljön som en påverkande faktor. Vår tanke är därför att fördjupa 

vår kunskap om den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns samspel i den fria leken. Det 

skulle vara värdefullt för oss om du som förskollärare skulle vilja ställa upp på en intervju för 

att hjälpa oss att genomföra vår undersökning.  

 

I undersökningen kommer hänsyn att tas till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav för forskning 

som innefattar informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Det innebär att deltagandet i undersökningen sker helt frivilligt och att du 

som medverkande kan avbryta ditt deltagande utan att ange orsak eller välja att avstå från att 

svara på en fråga. Alla förskolor och deltagande personer kommer att avidentifieras i den 

färdiga rapporten, även inom vilket geografiskt område ni är verksamma. Intervjusvaren 

kommer endast att användas till vårt examensarbete och inte för något annat syfte. Intervjun 

kommer att genomföras i förskolans lokaler och beräknas ta en timme. Vi kommer att närvara 

båda två vid intervjun och den kommer även att spelas in på band. 

 

Vid frågor vänligen kontakta 

Sofie Bergström xxxx-xxxxxx eller 

Emma Gustafsson  xxxx-xxxxxx 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

Sofie Bergström och Emma Gustafsson 

 

Jag har tagit del av informationen ovan och väljer att delta i undersökningen. 

  

 

 

Namn och datum 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
1. Berätta om era lokaler, hur har du inrett och hur använder du de olika rummen  

på er förskola? 

1.a Får den fria leken förekomma var som helst på förskolan eller finns det 
bestämda rum som är till för det? Hur tänker du kring det? 
1.b Vilka regler gäller, får barnen exempelvis lov att förflytta lekmaterial 

mellan olika rum? 

1.c Vad för typ av lekar leker barnen i de olika rummen? 

 

2. Skiljer sig barnens samspel i den fria leken åt beroende på i vilket rum de 

leker? Kan du ge några konkreta exempel? 

3. Hur ser du på den fysiska inomhusmiljöns betydelse för barns samspel och 

lärande? 

4. Om du fick spåna fritt, hur menar du att den ideala 

förskoleavdelningen/rummet skulle vara planerat och inrett för att öka barns 

möjligheter till samspel i den fria leken?  

5. Finns det faktorer som påverkar den fysiska inomhusmiljöns utformning? Om 

ja, i så fall vilka? 

6. Upplever du att det finns något i den fysiska inomhusmiljön som hindrar dig 

från att delta i barnens lek?  

 

Har du något du vill tillägga? 

 

 

Följdfrågor 

 Hur menar du då… 

 Kan du förklara mer… 

 Kan du utveckla.. 

 Kan du förtydliga genom ett exempel.. 

 


