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Sammanfattning 

 

Arbetets art: Lärarexamen avsedd för undervisning i förskola, förskoleklass och 

grundskolans första år – inriktning grunden till lärande. 

 

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskole-

poäng i utbildningsvetenskap. 

 

Titel: Oj! Vad har hänt?  

 

Engelsk titel: Oops! What´s happened? 

 

Nyckelord: Förskola, miljö och lek  

 

Författare: Linda Johansson och Tina Hultman  

 

Handledare: Mary Larner  

 

Examinator: Peter Erlandson 

 

 

 

Bakgrund 

Bakgrunden tar upp tidigare forskning och erfarenhetsbaserad kunskap om leken och mil-

jöns betydelse i förskolan. Artikeln av Gmitrova, Podhajecka och Gmitrov (2009) tar upp 

rollekens betydelse för barnen och pedagogers förhållningssätt. Rönnermans teorier om ut-

vecklingsarbete ligger till grund för undersökningen. 

 

Syfte 

Vi vill undersöka hur barn och pedagoger på en förskola responderar på en förändring i en 

del av barnens lekmiljö. 

 

Metod 

Undersökningen är en aktionsforskning vilket innebär ett utvecklingsarbete av ett problem. 

Intervjuer med pedagoger och barn samt flera observationer har utförts för att få fler per-

spektiv av förändringen. Intervjuerna har gjorts med tre pedagoger och åtta barn i åldrarna 

fyra till fem år. Datainsamlingen har sedan analyserats. 

 

Resultat 
Resultatet är uppdelat i tre stadier före förändringen, förändringen och efter förändringen av 

rummet. Innan användes rummet till röjlek enligt pedagogerna men efter förändringen änd-

rades leken och barnen lekte mer rollekar. Hela rummet användes mer efter förändringen 

eftersom rummet erbjuder mer variation. Barnen och pedagogerna uppfattade förändringen 

som något positiv då rummet blev mer fantasifullt. 
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Inledning: 
 

Barnen spenderar mer och mer tid i förskolan och då gäller det att barnen får leka i en trevlig 

och tillgänglig miljö. Leken är en central och viktig del i barns verklighet och ligger till 

grund för barns lärande. Genom leken utforskar barnen sin omvärld och bildar sin identitet i 

interaktion med andra barn och vuxna. Eftersom leken är väsentlig för barnen är det viktigt 

att barnen får möjligheten att leka långt upp i åldrarna.  

 

Intresset för att miljön har en inverkan på barns lek har väckts under olika praktikperioder 

och under utbildningen. Vi har upptäckt genom praktik och bakgrundsforskning att miljön 

på förskolorna oftast inte är genomtänkta och tilltalande för barnen. I vår definition av miljö 

menar vi hur miljön är utformad genom färgsättning, material, tillgängligheten för barnen 

och dessutom hur inspirerande den är för lek. När vi under vår specialinriktning fick chans 

att skapa olika miljöer väcktes intresset till att ändra ett rum på en förskola. Vi fick möjlig-

heten att använda ett rum på en förskola för att göra en förändring i barnens lekmiljö. I 

rummet vistas inte barnen mycket och förskolan har haft svårigheter med att få till rummets 

utformning. Vi blev inspirerade till att göra rummet till ett fantasifullt rum med glada färger 

och mycket material som tilltalar barnen. Tanken med rummet är att det ska vara ett rum för 

rörelse och för mysiga sagostunder. Rummet ska kännas lite speciellt och spännande att gå 

in i. 
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Syfte:  
 

Vi vill undersöka hur barn och pedagoger på en förskola responderar på en förändring i en 

del av barnens lekmiljö. 

 

Frågeställningar 

 

Leker barnen mer rummet efter förändringen? 

 

Används hela rummet efter förändringen eller bara en del? 

 

Uppfattar pedagogerna någon förändring i barnens lek i rummet? 

 

Begreppsdefinitioner 

 

Lekmiljö – Med begreppet lekmiljö så menar vi den fysiska miljön med inredning, färg och 

olika material. 

Förändringsarbete – Den förändring av rummet med inredning, färg och utformning. 

Rollek - När barnen går in i en annan roll 

Röjlek – Pedagogernas definition av röjlek är att det spring och gapas i leken. 
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Bakgrund: 
 

Följande avsnitt tar upp grundläggande kunskaper och forskning om betydelsen av leken och 

vikten av att tänka på miljöns utformning för att inspirera leken och lärandet. 

 

Styrdokument 

Enligt Läroplanen för förskolan (1998) ska miljön i förskolan vara varierad och stimulera 

fantasi, kreativitet och lärande. Miljön ska ständigt reflekteras över och utvecklas utifrån 

barnen och deras intressen och kunskaper.  

 
Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten  

skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till  

vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 

 kunskaper och färdigheter (Lpfö 98, s.8). 

  

Läroplanen  visar vikten av att pedagoger engagerar sig i miljön och ser till vad barnen be-

höver för deras trygghet. Det är viktigt att kunna erbjuda barnen en fantasifull miljö vilket 

medför att barnen kan utveckla leken. 

  
Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar 

och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska 

omvärlden. I förskolan skall barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter 

och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 

och barngruppen (Lpfö 98, s.5). 

 

Läroplanen menar att arbetslaget tillsammans ska arbeta för att utveckla miljön efter barnens 

intresse och behov. Pedagogerna bör vara lyhörda inför barnens önskemål och ge dem chans 

till inflytande. 

 

Lekens betydelse  

Det har gjorts mycket forskning kring barns lek och i det här kapitlet kommer en del av den 

forskningen samt erfarenhetsbaserad kunskap presenteras. 

 

Knutsdotter (2003) beskriver leken som en stor del i barnens liv där barnen får chans att 

utforska sin omgivning. Hon menar att leken har en lekram där det som barn leker är på rik-

tigt men från vuxnas perspektiv är den på låtsas. Det går att utforska den vuxna världen i 

leken genom att låtsas att vara mamma eller doktor. När barnen går in i en annans gestalt 

exempelvis doktor är det en form av rollek där barnen får en möjlighet att bli någon annan. 

Författaren beskriver låtsasleken och att det finns en skillnad gentemot rolleken. I låtsasle-

ken tar barnen inte en annans roll utan det är leksakerna som är aktörerna. Båda lekarna kan 

vara lika utvecklande för barns utforskande om omvärlden. 

 

Knutsdotter (2003, ss.89)nämner andra typer av lekar såsom bråkleken, regellekar och att 

barn leker krig. Bråkleken börjar redan när barn är riktigt små och när de brottas med sina 

föräldrar. Den leken är bra för barns kroppsuppfattning och är ett roligt sätt att pröva sin 

styrka mot någon annan. I regellekar är det barnen själva som skapar reglerna i sin lek där de 

tillsammans gör upp reglerna i förväg eller under lekens gång. Reglerna kan sedan bytas ut 

tills nästa gång barnen leker leken. Författaren beskriver krigslekar som ett sätt för barn att 

bearbeta saker som de har sett eller upplevt. Det är ett sätt att få distans till verkligheten.  
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Vygotskys(1978)  teorier om leken grundar sig på att leken är ett sätt för barnet att förstå sig 

själv och dess omgivning. Han menar att det är viktigt med en bra lekmiljö redan i förskolan 

för att stimulera leken och lärandet. Leken är ett sätt att utveckla exempelvis sitt språk när 

barnet interagerar med andra barn och vuxna. Barnen lär sig de olika sociala reglerna när de 

leker samt att de får lära sig självkontroll och självbehärskning. Han menar att konsten och 

de estetiska uttrycksformerna hjälper barnen att bli kreativa och i leken blir barnen mer 

medvetna om sin verklighet.  

 

Björklid (2005, s.29) menar att barn prövar sin omvärld genom leken och utvecklar sin iden-

titet genom sociala och känslomässiga samspel samt genom motoriken. Hon menar att i 

barns lek blir lärandet lustfyllt och att barnen upptäcker sina förmågor och intressen. Lek 

och lärande går hand i hand menar författaren. 

 

Pramling - Samuelsson & Sheridan (2006) tar också upp vikten av leken och hur barnen 

genom lek utforskar sin omvärld. De menar att det finns olika former av lek såsom den fria 

leken och den styrda leken. I barnens lek med andra utvecklar de sin sociala förmåga och 

tillsammans kan de utveckla sin fantasi och lära av varandra. Barnen lär sig att kommunicera 

med varandra och försöker hitta kompromisser tillsammans för att leken ska utvecklas till 

något bättre och i den här kommunikationen i leken utvecklas språket. Pedagoger skall för-

söka att vara en del i barnens lek och vara delaktiga på barnens villkor menar författarna. 

Sedan bör pedagogerna hjälpa barn som saknar förståelse för de lekregler som finns. Lek-

reglerna innebär turtagning, samförstånd och ömsesidighet enligt författarna.   

 

Pramling – Samuelsson & Sheridan (2006) menar att en av pedagogens uppgifter är att inte 

gå in och styra leken men samtidigt hjälpa barnen att hitta nya roller i sin lek. Enligt förfat-

tarna är det viktigt att alla barn ska få möjligheter till olika roller. Konsekvenserna kan an-

nars bli att ett barn alltid styrs in i en roll som andra barn har tilldelat. Det viktigaste för att 

en lek ska fortsätta är att barnen får tid att leka och att de har tillgång till olika material som 

kan stödja leken. Inspiration av sagor är ett bra sätt att få nya tankar i leken. 

 

Gmitrova, Podhajecka och Gmitrov (2009) använde sig av 123 förskolor i Östra Slovakien 

för att studera å ena sidan den styrda leken och andra sidan den fria leken. De ville undersö-

ka om det fanns någon skillnad i barnens deltagande i de olika lekarna. I undersökningen 

gjorde författarna olika observationer av 1916 barn på dessa förskolor. Undersökningen vi-

sade att både pojkar och flickor föredrog den fria leken utan regler samt att få fantisera, 

dramatisera och använda byggmaterial. Flickorna styrde upp leken mer utefter roller och 

pojkarna använde sig av det material som fanns i rummen. De lekar barnen lekte mest var 

lekar som liknade deras erfarenhetsvärld.  

 

Lekar såsom doktor, familjelek och olika djur och sagofigurer var de rollekar som lektes 

oftast i denna undersökning.  I resultatet menar Gmitrova, Podhajecka och Gmitrov (2009) 

att om pedagoger tar tillvara på barns intresse och skapar miljön efter intresset kommer bar-

nen längre i sin utveckling. Lekmiljön och hur det utformas för leken är viktigt för barns 

lärande enligt författarna. De menar att pedagogen ska ta en aktiv roll i att försiktigt försöka 

komma in i leken och på det sättet konstruera det lärande som pedagogerna har i tankarna. 

Lekarna kan vara styrda men författarna menar att  pedagogerna bör vara medvetna om vad 

barnen helst leker för att ha det till hjälp i sin planering. Gmitrova, Podhajecka och Gmitrovs 

slutsats tar upp deras tro på att den fria leken bör få större utrymme i förskolan och i skolan.   

 

Lindqvist (2006) beskriver leken som en uttryckssätt för barns känslor och menar att de där-

igenom kan utforska verkligheten. Vidare beskriver hon olika lekmiljöer som kan skapas för 

att stimulera barnen i deras lek.  
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Miljöns betydelse 

 

Barns innemiljö är något som inte har forskats om i lika stor grad som leken men i följande 

kapitel presenteras några forskares resultat samt erfarenhetsbaserad kunskap angående mil-

jön. 

 

Nordin Hultman (2005, ss.64-70) beskriver undersökningen som hon utförde i sju förskolor i 

Sverige under 1996 och fem förskolor i England mellan åren 1994-1996. Barnen i under-

sökningen var i åldrarna tre till sex år. Hon har koncentrerat sig på miljön och hur den på-

verkar barns subjektskapande och interaktion med andra. I sina observationer har hon tittat 

på hur miljön är utformad samt vilket material och inredning som finns. Hon använde sig av 

videokamera för att observera lokalerna och vilket material som var tillgängligt. Videoin-

spelningen gjorde hon när lokalerna var tomma. När barnen var närvarande observerades 

deras lekar, matsituationer och hur de planerade aktiviteterna såg ut. Observationerna gjor-

des i två till fyra dagar.  

 

Nordin- Hultman (2005) menar att förskolans miljö är något som kan påverka barnens in-

tresse för lärande och lek som i sin tur bidrar till att barnen kan utforska sin omvärld. Vidare 

menar hon att det här leder i sin tur till att barnen lättare kan skapa sin egen identitet. Förfat-

taren menar att en inbjudande miljö bidrar till ett mer lustfyllt lärande genom att barnen har 

mycket material som lockar till lek.  

 

I sina observationer och jämförelser mellan de svenska respektive engelska förskolorna no-

terade Nordin-Hultman (2005) skillnader på tillgängligheten i olika material. De engelska 

förskolorna erbjöd mycket material både i förskolan och i skolorna. En stor skillnad var att 

material såsom färg, staffli, lera och vatten var ofta mer otillgängligt i de svenska förskolor-

na medan materialet hade en central plats i de engelska förskolorna. De engelska förskolorna 

hade våtrum där sand och vatten fick experimenteras med medan de svenska förskolorna 

hade vattnet ute i bassängen och där sanden inte fick blandas.   

 

Mängden av material var också en stor skillnad mellan förskolorna där de engelska försko-

lorna hade större mängder av allt.  Författaren menar att materialet har en stor betydelse för 

barnens lek vilket hon tar upp sin observationsanalys där hon ser skillnaderna på barns atti-

tyd gentemot meningsfullt material. Vidare menar hon att pedagogiska material ger möjlig-

heter att skapa och på det sättet finna meningsfullhet och glädje för lärandet.  

 

I sitt resultat visar Nordin – Hultman (2005) sin upptäckt om att barn är ”handlande varel-

ser”, som hon uttrycker det vilket innebär att barn behöver använda sina händer och kropp 

för att skapa. Barnen behöver ha material som utmanar dem till att bygga, konstruera och 

skapa med många sinnen. Författaren lade märke till att det inte fanns mycket material och 

utrymme i de svenska förskolorna för att konstruera och skapa fritt. 

 

Vidare menar Nordin – Hultman (2005) att pedagogers förhållningssätt inte bara handlar om 

den sociala interaktionen mellan sig själva och barnen. Likväl handlar deras förhållningssätt 

om hur de använder sig av lokalen och hur de utformar den. Material som är tillgängligt och 

lockande är minst lika viktigt och det är väsentligt att pedagoger förhåller sig till det i sin 

yrkesroll. 
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Traditionerna som finns i skolans värld diskuteras mycket men Nordin – Hultman(2005, 

ss.115) påpekar att det finns starka traditioner i förskolan i hur man utformar lokalerna och 

dess inredning. Författaren menar att det är dags att tänka på framtiden och skapa rum i för-

skolan som utmanar alla barnen. Miljön behöver utformas efter barns olikheter och inte i 

tanken att alla barn är lika.  

 

Någon som också vill se till framtiden och som har anammat vikten av miljön i förskolan är 

Björklid (2005) som i sin rapport har samlat olika forskares resultat och slutsatser om mil-

jön. Några av de forskare som hon nämner är Pramling – Samuelsson, Sheridan, De Jong, 

Lundahl och Trageton (2005 ss.37-41). Forskarna har gemensamt att de tror på att miljön är 

viktig för inlärningen och barns samspel med varandra och de vuxna i sin närhet. Miljön ska 

vara utformad på det sätt att det finns utrymme för spring och lek samt att barnen ska kunna 

ta det lugnt och krypa in i mysiga ställen för att finna ro. Materialet som erbjuds är något 

som tas upp i rapporten som viktigt. Det får gärna finnas bygg och verkstadsmiljöer där bar-

nen får använda sina händer. Det är något som liknar Nordin – Hultmans (2005,ss.184) tan-

kar om de ”handlande varelser” som barnen är.  

 

Björklid (2005) förmedlar också vikten av att låta utformningen av rummet vara självinstru-

erande och berätta om vad tanken är med miljön. Barnen ska kunna leka ostört och ha god 

tid på sig att fortsätta leken. Hon menar att barns fantasi är en del i barns lek vilket innebär 

att miljön behöver vara fantasifull.  Gmitrova, Podhajecka och Gmitrov (2009) tar upp att 

det som barn helst leker är rollekar och rollekarna kan utvecklas genom att ha bra tillgång 

till olika inspirerande material.  

 

Forskare såsom exempelvis Pramling-Samuelsson & Sheridan (2006, ss.89-94) menar att 

variation och förändring i miljön är bra för att barnen ska få många olika utgångspunkter till 

att kunna utforska sin omvärld. De menar att det är viktigt att utforma miljön och att den 

alltid är tillgänglig för barnen och deras intressen. Pedagogerna bör undvika att låsa sig vid 

samma miljöer och att de är flexibla och kan skapa variationer i miljön. Författarna beskri-

ver  hur förskolor ofta skapar sagorum där man gör miljön mystisk och fantasirik genom 

tyger, färger och material såsom utklädningskläder. Det är viktigt att det finns kläder för 

alla. Barnen ska kunna känna att de kan krypa in i en värld och få vara för sig själva i leken 

och det är något som författarna förespråkar. Miljön ska också vara tillgänglig för olika ut-

trycksformer såsom musik, bild och drama.  

 

SOU (1997:157) fick i uppdrag att granska förskolor inför skapandet av läroplanen och note-

rade de starka traditioner som finns i förskolans väggar. Rapporten visar att förskolans miljö 

är utformad efter hemmet och de traditionella rollerna.  I rapporten påvisar författarna att det 

är viktigt att förändra miljön för att barnen skall få en chans att nå målen för förskolan och 

att de har möjligheter till inlärning på olika sätt. De menar att miljön ska vara utformad så 

att barnen får chans att skapa, konstruera och bygga. 
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Teoretisk 

kunskap 

Teoretisk utgångspunkt:  
 

Rönnermans (2010) teorier kring praxisnära forskning är något som vi har valt som utgångs-

punkt för vår undersökning. Det är ett kompetensutvecklingsarbete i exempelvis förskolan 

där handling är det viktigaste i forskningen. Ordet aktion står för just handlingen i denna 

forskning som också kallas aktionsforskning. Forskningen innebär att till exempel förskole-

lärare reflekterar över sin praktik och de förbättringar som förskolelärarna vill utföra. Ge-

nom att använda sig av forskare som handledare kan de tillsammans göra förbättringar som 

sedan analyseras och reflekteras över för att sedan om möjligt göra fler förbättringar. Förfat-

taren menar att aktionsforskning inte behöver  vara något svårt utan det är ett sätt att lära sig 

förstå sin egen verksamhet. 

 

Rönnerman (2010) menar att aktionsforskning bör ha ett kritiskt förhållningssätt det vill 

säga med ett emancipatoriskt perspektiv vilket innebär att förhålla sig till olika metoder för 

att nå sitt mål. Det är bra att inte låsa sig vid en metod inför förändringen utan att kunna an-

vända sig av olika metoder och teorier. Här är handledningen till stor hjälp där en annan 

utanför verksamheten kan bidra med metoderna och olika relevanta teorier om utvecklings-

arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vetenskapligt Praktikgrundat 

 grundat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möte mellan kunskapsfält i aktionsforskning enligt Rönnerman (2004, s.17) 

 

Den handlingsinriktade kunskapen innebär bland annat erfarenheten i den praktiska verk-

samheten som tillsammans med teorier från vetenskapen blir till själva aktionen - handling-

en. Reflektionen innebär sedan att verksamheten går tillbaka till teorin och erfarenheten igen 

för att ytterligare få ny kunskap inför nästa aktion. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktion 

 

Handlingsinriktad 

Kunskap 
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Metod: 
 

Syftet är att undersöka hur barn och pedagoger på en förskola responderar på en förändring i 

en del av barnens lekmiljö och detta avsnitt belyser vilka tillvägagångssätt som har använts 

för att göra undersökningen. Björkdahl Ordell (2007,s.193) beskriver kvalitativ respektive 

kvantitativ metod. I den kvalitativa undersökningen handlar datainsamlingen om hur re-

spondenterna tänker kring olika företeelser och det är där intresset finns för undersökningen. 

I och med att undersökningen går ut på ta del av hur barnen och pedagogerna tänker kring 

förändringen av miljön är valet att använda den kvalitativa metoden. Undersökningen utgår 

ifrån en förskola och har som utgångspunkt att ta reda på barnens och pedagogernas tankar 

och åsikter. 

 

En kvantitativ undersökning är därmed inte att föredra på grund av att det kvantitativa hand-

lar mer om det mätbara genom statistik på olika sätt. Här kan inte känslor och tankar mätas. 

Däremot innehåller undersökningen en del statistik i form av schematiskt protokoll som vi-

sar barnens användning av rummet och hur många barn det är som vistas i just det rummet. 

Det för att få en djupare och bredare förståelse hur rummet används. 

 

Aktionsforskning 

 

Enligt Rönnerman (2004) innebär aktionsforskning att använda sig av ett problem i försko-

lan eller något som behövs utvecklas och efter det planera en förändring.  Förändringen är 

till för att ändra något till det positiva. För oss och förskolan var problemet med ett rum som 

inte direkt gick att använda till något praktiskt. Rummet var svårmöblerat i och med att det 

var smalt och avlångt. Vi ville använda rummet för att göra en förändring till något positivt 

istället. 

 

Rönnerman (2004) menar att aktionsforskningen är en cyklisk process vilket innebär plane-

ra, agera, observera och reflektera över problemet. Den största delen i forskningen är age-

randet där själva förändringen äger rum. Den här typen av forskning blir en process som 

oftast leder till en fördjupad kunskap och som bidrar till att verksamheten utvecklas. Det 

innebär mycket teoretisk kunskap som kan användas i praktiken. Den teoretiska kunskapen 

för vår undersökning är den bakgrundslitteratur som vi har läst. 

 

Inom aktionsforskning är observation en stor del av redskapen som används. Vi använde oss 

av observationer innan förändringen för att se hur rummet såg ut och hur det användes.  Se-

dan reflekterade vi och planerade därefter förändringen. Vi använde oss också av dagboks-

skrivande vilket är ett annat redskap inom aktionsforskning enligt författaren. Dagboksan-

teckningar skrevs ner efter förändringen för att fånga den första reaktionen.  Rönnerman 

(2004) menar att det är bra att skriva dagbok för sin egen reflektion och ett verktyg för fort-

satt kunskap. Reflektion och analys tillsammans med dokumentation är också stora delar i 

aktionsforskningen. Författaren menar att självreflektion är viktigt i förändringsarbetet och 

att kunna reflektera tillsammans i arbetslaget för att byta erfarenheter. Erfarenheter är sedan 

en viktig del i analysarbetet som handledaren kan hjälpa dem att utveckla. Dokumentationen 

är till för att kunna förmedla sina tankar och användas till analysen. 

 

Rönnerman (2004) menar att aktionsforskningen skiljer sig emot den vanliga forskningen på 

grund av  att det är en handling som utförs och ett problem som ska förbättras i verksamhe-

ten. Här räknas egna erfarenheter in likväl som vetenskaplig forskning och teorier. Vi har 

använt oss av litteratur och våra egna erfarenheter för att skapa rummet.  
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Rönnerman (2004) menar att verksamheten och forskningen möts i samtal där de skapar en 

kunskap tillsammans som de sedan använder sig av i verksamheten. Handledning av arbetet 

och diskussioner tillsammans är en väsentlig del i förändringsarbete för det är där man kny-

ter samman praktiken med forskningen. Pedagoger får hjälp med att få ihop sina tankar. 

Handledaren bidrar med teorier och metoder för utvecklingsarbetet. Handledaren är till för 

att hålla fokuset på arbetet. 

 

Slutligen menar Rönnerman (2004) att resultatet som kommer fram genom aktionsforsk-

ningen gäller enbart i den verksamheten och det går inte att göra ett generellt utlåtande om 

alla verksamheter. 

 

 

Redskap 

 

De redskap som använts i undersökningen är observationer i både schematiskt och löpande 

protokoll och intervjuer med barn och pedagoger. Observationerna och intervjuerna har ut-

förts både före och efter förändringen förutom intervjuerna med pedagogerna som gjordes 

efteråt. För att beskriva rummets utformning innan och efter fotograferades rummet. Nedan 

beskrivs redskapen mer ingående. 

 

Observationer 

 

Observation är ett sätt att se verkligheten som den är och ger även bredare kunskaper om det 

som ska observeras genom att koppla det med tidigare forskning enligt Kihlström (2007 

s.30). Enligt Rubinstein Reich & Wesén (2008) är det viktigt att ha fokus på vad syftet är 

med observationen. Detta för att verkligen titta på det som ska observeras. Det som vi lägger 

fokus på är hur förändringen påverkar leken och hur rummet används. 

 

Vidare menar Rubinstein Reich & Wesén (2008) att det finns olika former av observation 

där det vanligaste verktyget är löpande protokoll vilket innebär att beskrivningen blir kort-

fattad och detaljerad av vad som sker i rummet. Observatören bör vara objektiv och inte 

värdera det som observeras. Observationerna görs i olika tidsintervaller vanligtvis under fem 

minuter. Löpande protokoll är ett bra sätt att använda sig av när man vill observera leken i 

ett speciellt rum. 

 

Schematiska protokoll eller tidstudier som Lökken och Söbstad (1995) beskriver innebär att 

använda sig av ett schema med olika kategorier där observationer utförs under en viss tids-

ram i olika perioder. I ett schematiskt protokoll används siffror och statistik för att exempel-

vis ta reda på hur många det är som leker tillsammans.  De schematiska protokoll som gjor-

des var ett innan och ett efter förändringen. Vi använde oss av ett färdigt schema där vi i 

förväg hade bestämt att se hur många barn som vistades i rummet. I schemat valde vi att titta 

på hur många barn som var på förskolan och vilka lekar som barnen lekte. (Se bilaga1)  

 

I undersökningen har löpande protokoll används för att fånga stämningen i rummet och i 

leken. Protokollen gjordes före och efter förändringen för att  kunna jämföra resultaten. Ob-

servationerna beskrivs mer i detalj under genomförande. 
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Kvalitativ intervju 

 

Kvalitativa intervjuer har gjorts med både barn och pedagoger i förskolan. En kvalitativ in-

tervju innebär att man ställer öppna frågor i ett samtal med barnen eller de vuxna. Kihlström 

(2007 s.48) menar att även samtalet hålls öppet och informellt är det viktigt att håll fokuset 

och se till att samtalet håller sig till ämnet. Det är viktigt att som intervjuare inte ställa le-

dande frågor eller styra samtalet. Då är det bra att ha en förförståelse om ämnet. Hon belyser 

också vikten av att planera frågorna väl och för att samtalet ska flyta är det viktigt att även 

planera följdfrågor. Något som kan vara väsentligt är att spela in intervjuerna för att komma 

ihåg samtalet rätt och för att inte missa någon viktig del.  

 

Intervjuerna med pedagogerna gjordes efter förändringen för att vuxna kan relatera till saker 

som har hänt i förr i tiden vilket inte barn kan i samma utsträckning. Barnintervjuerna gjor-

des i två etapper. Både före och efter förändringen för att barnen skulle ha lättare att koppla 

frågorna om deras lekmiljö. Frågorna gick ut på att både barnen och pedagogerna skulle 

beskriva miljön innan förändringen och sedan berätta hur de uppfattade själva förändringen. 

Intervjufrågorna bifogas. (se bilaga 2.) 

 

Barnintervjuer 

 

Enligt Doverborg & Pramling – Samuelsson (2001) är det mycket som spelar in vid en barn-

intervju. Det gäller att ha allt det praktiska i ordning såsom bandspelare, väl förberedda frå-

gor, papper och penna. Sedan gäller det att tänka över vilket rum som ska användas för att 

inte barnen blir störda under intervjun. Gärna ett lugnt rum där det inte finns risk att många 

kommer in och stör. Författarna menar också att det finns en stor fördel med att spela in in-

tervjuerna i och med att det är svårt att få ner alla svaren på papper. De menar även att inter-

vjuerna ska få ta tid och att det inte finns någon stressfaktor med att tiden inte räcker till. Då 

gäller det att planera in intervjuerna noga tidsmässigt. (Se bilaga 3) 

 

För att få en bra intervju med barn gäller det att ha en så god relation med dem som möjligt. 

Fördelen är om pedagogen intervjuar sina egna barn på förskolan för den relationen finns 

redan där.  Däremot om man inte känner barnen innan är det av vikt att försöka få en bra 

första kontakt med barnen vilket underlättar om man har kännedom om barngruppen och 

förskolan. Doverborg & Pramling – Samuelsson (2001) menar att det kan vara bra om de 

pedagoger som arbetar på förskolan förbereder barnen på vad som kommer att hända.  

 

Doverborg & Pramling – Samuelsson (2001) menar att intervjua barn kan vara svårt och det 

gäller att vara lyhörd inför barnen och deras svar. Det kan vara känsligt ibland och då ska 

intervjuaren inte gå in vidare i ämnet. Barnens svar kan även visas med kroppsspråket vad 

det känner inför frågorna. Viktigt att även visa intresse genom att se barnen och bekräfta det 

de svarar. Gällande frågor som är ledande, ja och nej frågor bör undvikas därför att barnen 

behöver chans och tid till att tänka och att det inte finnas något rätt eller fel svar.  Vidare 

menar författarna att barnen ska få chansen att avbryta när de vill och även få chansen att 

lyssna på det som spelats in. 
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Doverborg & Pramling – Samuelsson (2001) diskuterar om fördelen med att intervjua en-

skilt eller i grupp och menar att det beror lite på vad intervjun har för syfte bakom. Är intres-

set att få reda på det enskilda barnets tankar så är det självklart en intervju med bara just det 

barnet som är aktuellt. Däremot finns det fördelar ibland med att välja en gruppintervju. 

Barnen kan få hjälp av varandra och deras funderingar kan skapa ett intresse för andras tan-

kar vilket kan medföra flera diskussioner än ett enskilt samtal. Här är det viktigt att ge alla 

möjligheten till att komma till tals.  

 

Författarna menar att det finns en fördel med att ta med en bok eller en bild som kan kopplas 

till frågorna för att barnen ska få något konkret att fästa tankarna på. Detta för att det blir 

lättare för barnen att förstå frågorna. Slutligen gäller det att analysera svaren och då menar 

författarna att det är viktigt att ha tillgång till hela intervjuerna för att få en helhetsbild. 

 

Urval 

 

Undersökningens aktion var att ändra ett rum på en förskola. En förskola i ett litet samhälle 

gav möjligheten använda ett av deras rum till förändringen. Avdelningen där förändringen 

skedde har 22 barn i åldrarna tre till fem år. I förskolan har vi intervjuat tio barn varav fem 

pojkar och fem flickor i åldrarna fyra till fem år. Urvalet av vilka barn som fick vara med i 

undersökningen berodde på åldern och pedagogernas rekommendationer. Observerationerna 

baserades på de tjugotvå barnen som går på avdelningen men det var barnen som vistades i 

rummet som observerades. De tre pedagogerna som arbetar på avdelningen är också de vi 

har valt att intervjua. Pedagogerna är tre kvinnor varav två förskolelärare och en barnsköta-

re. 

 

Etik 

 

Under våra observationer och intervjuer har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2002, 

ss.5)forskningsetiska principer på det sätt att vi har informerat föräldrar via ett missivbrev 

(se bilaga 4) som förklarar undersökningens syfte men även att observationer och intervjuer 

är frivilligt att delta i. Föräldrarna har via brevet även fått informationen om att barnens del-

tagande sker konfidentiellt och vi använder fingerade namn på både barn och förskolan. I 

detta brev har även föräldrarna fått skriva på och lämna in ett samtycke till att barnen få del-

ta och här samtyckte alla föräldrarna till barnen deltagande. Det var inte någon som nekade. 

Vi har sedan informerat de barn som har deltagit i undersökningen att de får avbryta inter-

vjuerna när som helst och har fått välja att inte bli inspelade på band. De flesta barnen ville 

bli inspelade. Bara ett av barnen ville inte bli inspelad och då antecknades svaren ner på 

papper.  

 

När det gäller pedagogernas medverkan i undersökningen har även de fått ta del av samma 

information som barnen där vi förklarar undersökningens syfte och medverkan är frivillig. 

Pedagogerna har fått informationen om att allt insamlat material inte kommer att användas 

till något mer än undersökningen och det behandlas konfidentiellt.  Pedagogernas villkor är 

det samma som barnen och de har möjligheterna att avbryta intervjuerna när de vill. 

Analysen av materialet skedde inom stängda dörrar och materialet förvarades på säkra stäl-

len. 
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Genomförande 

 

Förberedelsen 

 

Flera veckor innan undersökningens början hade vi en diskussion med arbetslaget om att 

använda ett av deras rum på avdelningen. Pedagogerna gav oss fria händer att förändra 

rummet och en av pedagogerna fick medgivande av fastighetsägaren om ommålningen av 

väggarna. Två veckor innan undersökningen gavs missivbrev ut till föräldrarna till de tjugo-

två barn som går på avdelningen Det positiva var att alla gav sitt samtycke. Observationen 

av rummet innan förändringen gjordes efter dessa två veckorna och även fotograferingen. 

Materialinköpet till rummet och hämtning av borgen gjordes under dessa två veckorna. 

 

Observationer och intervjuer innan förändringen 

 

När föräldrarna hade återkommit med deras samtycke till deras barns deltagande började vi 

med observationerna där en av oss observerade vid olika tillfällen. I rummet gjordes åtta 

schematiska protokoll innan förändringen där det observerades hur många barn som var i 

rummet och vilka lekar som lektes. Observationerna gjordes i fem till tio minuter åt gången. 

 

Det gjordes även två löpande protokoll i en tidsperiod på tiominuter för att ge en bild av 

leken i rummet och samspelet barnen emellan. En av oss satt i rummet som fullständig ob-

servatör. Det innebär att observatören inte ska vara delaktig i aktiviteterna i rummet. Obser-

vationerna var även till för att se hur rummet och inredningen användes.  

 

Tillsammans gjorde vi sedan intervjuer med sex utvalda barn som bestod av tre flickor och 

tre pojkar i åldrarna fyra till fem år. Intervjuerna gjordes med hjälp av bandspelare och även 

papper och penna. En flicka valde att inte bli inspelad. Vi intervjuade barnen en och en i ett 

annat rum på förskolan medans resten av barngruppen var ute. Intervjuerna blev inte avbrut-

na av någon och det var ingen stress utifrån.  Intervjun bestod av öppna frågor där barnen 

fick frågan om de kunde beskriva förskolan för Linda som inte har varit där tidigare. Inter-

vjuerna tog cirka fem till femton minuter där det behövdes ställas lite följdfrågor. Tiden till 

intervjuerna var inte reglerad utan det fick ta den tid det tog.  

 

Förändringen 

 

Efter dessa observationer och intervjuer gjordes förändringen av rummet där vi målade om 

och inredde i ett sagotema. Väggarna målades i en ljusblå färg där också två trästammar må-

lades. Sedan gjordes trädkronor av grönt tyg som fästes på en plywoodskiva. Väggen fick 

även vita moln och svarta siluetter av fåglar och en sol. En drake gjordes av en plywoodski-

va som kläddes även den i grönt tyg. Draken fick draksvans i papper i olika färger. Vi satte 

även in en stor riddarborg i ena delen av rummet och i den andra kortsidan av rummet kläd-

des väggen i lila tyg och sattes upp sänghimlar i taket som draperades över den blå madras-

sen som sparades till förändringen. 
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Observationer och intervjuer efter förändringen 

 

De första observationerna som utfördes var genom dagboksanteckningar den första dagen 

innan förändringen för att fånga barnens första reaktioner på förändringen. Därefter började 

vi med att intervjua de tre pedagogerna om deras uppfattning om förändringen. Frågorna 

som ställdes var om barnens lek hade förändrats något och i så fall på vilket sätt. Intervjuer 

gjordes tillsammans med en pedagog i taget. Sedan intervjuades de barn som vi intervjuade 

innan förändringen plus fyra barn extra. De extra intervjuerna gjordes på grund av att mate-

rialet inte var tillräckligt för att styrka undersökningen.  På grund av att vi intervjuade fler 

barn och att vi gjorde gruppintervjuer med tre barn samtidigt, resulterade i att svaren blev 

mer utförliga. Alla intervjuerna spelades in och gjordes tillsammans av oss. Efter intervjuer-

na observerades rummet och barnen i ett schematiskt protokoll vid sex olika dagar med tio 

minuters intervaller såsom observationerna innan förändringen. Två observationer i löpande 

protokoll gjordes efter förändringen för att se hur barnen lekte. Allt material transkriberades 

och observationerna renskrevs och tolkades. 

 

Giltighet/Tillförlitlighet 

 

Undersökningens trovärdighet bygger på att vi använder oss  av många olika redskap för att 

se förändringen i olika perspektiv såsom med observation och intervjuer. För giltigheten 

skull har handledaren hjälpt till med att granska intervjufrågorna för att de ska vara relevanta 

gentemot syftet. För att öka trovärdigheten i intervjuerna är det bra om man som intervjuare 

har en förförståelse om ämnet. Dessutom har det alltid varit två av oss närvarande vid inter-

vjuerna och det har även använts papper och penna. Intervjuerna har spelats in på band. In-

för de första intervjuerna utfördes en pilotstudie där intervjuer gjorts med andra barn för att 

vara mer förberedda på de olika svar barn kan ge och för att undersöka om barnen har en 

förståelse för frågorna (Kihlström 2007, ss.226) 

 

Tillförlitligheten med undersökningen kan ifrågasättas ibland genom att det är lätt för peda-

gogerna att vara positiva till en förändring. Det här kan bero på att vi som har gjort föränd-

ringen sitter mittemot dem vid intervjun. Det är lätt att pedagogerna svarar efter det de tror 

vi vill höra för att inte såra oss. Pilotstudien som utfördes stärker giltigheten innan föränd-

ringen men att ställa frågor till barn som inte får vara med om en förändring fungerar inte 

riktigt. Barnen har inte någon meningsfullhet i dessa frågor. Det är viktigt att skapa en bra 

relation till barnen för att barnen inte ska känna att de måste svara rätt på frågorna. Barnen 

behöver känna sig trygga för att de ska kunna utveckla sina svar. Det är något som också 

kan bidra till att stärka eller minska trovärdigheten på arbetet.  

 

Analys 

 

Analysen av materialet började med att intervjuerna och observationerna delades upp i högar 

före och efter förändringen. Sedan har intervjuerna och observationerna delats upp efter de 

frågeställningar som syftet bygger på. De schematiska observationerna har analyserats efter 

antalet barn som vistats i rummet före och efter förändringen. Intervjusvaren med pedago-

gerna och barnen har jämförts för att se om det finns några likheter eller olikheter i svaren 

gentemot frågeställningarna. Kihlström(2007, s.162) menar att det är viktigt att se efter 

mönster i intervjusvaren för en analys. 
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Resultat: 
 

I nedanstående kapitel redovisas de resultat som framkommit med undersökningen. Kapitlet 

är indelat i tre delar, före förändringen, själva förändringen och efter förändringen. 

  

Presentation av förskolan 

Förskolan Havet ligger i en kommun i södra Sverige och har två avdelningar. En småbarns-

avdelning i åldrarna ett till tre och en avdelning för barn mellan tre till fem år. Rummet som 

användes till förändringen låg på avdelningen Stranden och där vistas barn tre till fem år. 

Två förskolelärare som heter Johanna och Maria och en barnskötare vid namn Birgit inter-

vjuades från avdelningen. Barnen som intervjuades kallas Linus, Lukas, Andreas, Anna, 

Hilda och Lotta. Alla namn i undersökningen är fingerade och även förskolans namn.  

 

Observationerna som var att observera rummet och se de barn som vistades där. Avdelning-

en Stranden består av fyra rum och en hall. Det finns ett grönt rum som barnen väljer att 

kalla det. Där inne finns det en dockvrå, matplats och ett bord för att sitta och pyssla vid. 

Där finns pussel, pärlor och spel. I det angränsande rummet, vilket är det största, finns mat-

bord och soffa som används till sagoläsning. Pedagogerna har gjort en liten hörna i rummet 

där det finns lego, bilar och kaplastavar. Här finns även pussel och spel. Bredvid det stora 

rummet ligger köket där barnen äter.. Pennor, papper och färger finns i detta rum. Det finns 

ett blått rum i angränsning till köket och är det rum som har använts till förändringen. 

 

Observationer och intervjuer före förändringen 

Beskrivningen av rummet före förändringen 

 

Rummet som förändrades är ett avlångt rum med två fönster på ena långsidan. I ena kortsi-

dan står en ruschkana i trä i det högra hörnet. På kortsidan vid rutschkanan sitter en avlång 

spegel. Mitt i rummet ligger en stor röd pöl av skumgummi med kuddar i. På högra sidan av 

fönstren hänger det utklädningskläder. Andra kortsidan av rummet ligger det en blå madrass 

som också har många kuddar. Över madrassen i taket hänger det ett grönt tyg draperat i vå-

gor. 
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Barns användning av rummet 

 

Observationerna före förändringen koncentrerades på användningen av rummet och var i 

rummet barnen lekte. Ett schematiskt protokoll utfördes för att se antalet barn som vistades i 

rummet. Observationerna gjordes med tio minuters intervaller under förmiddagar och under 

eftermiddagar. Detta på grund av att de styrda aktiviteterna påverkade de tider observatio-

nerna kunde utföras. Observationerna utfördes under sex dagar. Resultatet  kommer att re-

dovisas i nedanstående tabell. 

 

Tabell 1: Observationen innan förändringen 

 
 

Tabellen visar antalet barn som vistas i rummet. Genomsnittet visar att rummet används av 

3,5 barn av genomsnitt 15 närvande barn på förskolan före förändringen. I ett senare avsnitt 

kommer denna tabell jämföras med det resultat som görs efter förändringen och som kom-

mer redovisas i ytterligare en tabell. 

 

Vi gjorde en inventering av vilka lekar som lektes i rummet och vilket material som använ-

des av barnen. Det var bland annat rollekar i form av mamma, pappa och barn samt hund 

och katt. Rutschkanan och pölen användes mycket och det sprangs fram och tillbaka. Några 

flickor lekte med Barbie i mitten av rummet och använde inte så mycket av det övriga mate-

rialet i rummet. Madrassen användes i lekarna som en scen och som sovplats för hunden och 

katten.  

 

Pedagogernas beskrivning av leken och rummet innan förändringen 

 

Pedagogerna beskriver användningen av rummet några månader innan förändringen och att 

de kände att rummet inte har varit något bra rum för lek. Pedagogen Johanna nämnde rum-

met som ett svårt rum där leken inte riktigt har fungerat:  

 
Vi har haft svårt att få igång leken där inne alltid i det blå rummet/…//det har alltid varit svårt för det är 

ett svårt rum. Svåra proportioner, jag tror att det är det. För vi har haft allting därinne. Vi har haft vila 

och vi har haft det som samlingsrum och vi har haft det som byggrum. Allt och det har aldrig blivit rik-

tigt bra därinne. 

 

De andra pedagogerna resonerade på samma sätt gällande formen på rummet och hur svårt 

det var att få leken att fungera. Maria kände att rummet var svårmöblerat men att samlingen 

fungerade 

 
Det är ett svårt rum. Det är en väldigt konstig form på det. Vi har inte riktigt fått till nånting som funkar 

därinne, äh har vi märkt. Det är svårmöblerat är det nog framförallt. Vi har haft samling därinne. Det 

funkar bra. 

 

 

Antal observationer 
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Birgit var också kritisk: 

 
Vi hade soffan därinne, där vi har den där madrassen nu och så har vi haft byrån med de där olika sek-

tionerna har vi också haft därinne. Jag tycker inte det har varit något bra rum. 

 

Innan förändringen användes rummet som en liten lekhall med rutschkana, en stor pöl och 

en madrass som det beskrevs i början av kapitlet. Pedagogerna beskriver leken i rummet 

som röj- och springlekar och att barnen inte riktigt använder rummet på ett bra sätt.  Johanna 

berättar: 

 
Det var det där rummet att hände det grejer så var det i det rummet/…// Lekarna därinne har varit 

mycket skrik och gap och ni vet dom röjlekar. Röjrum för de har inte riktigt vetat vad de ska göra där-

inne 

 

Dessa samtal med pedagogerna visar att de ansåg att rummet inte var lätt att möblera eller 

att göra något praktiskt i. Däremot säger en av pedagogerna att samlingen fungerade men 

inte mycket mer. 

 

Barnens uppfattningar om leken och rummet innan förändringen. 

 

I barnintervjuerna före förändringen har många barn nämnt att det blå rummet är det rum 

som de tycker är roligast att leka i. Barnen berättar om rutschkanan som används ofta för att 

bygga kojor i. Barnen åker mycket i rutschkanan och lägger pölen framför för att landa i. 

Andreas berättar: 

 
Får jag fråga så här vilket rum tycker du att det är roligast att leka i? 

- I det blå rummet 

Varför det då? 

- För jag tycker det. 

Ja vad är roligast där då? 

- Att göra kojor 

 

Lukas är en av de barn som svarade att det blå rummet är det roligaste rummet att vara i. 

 
Vilket rum tycker du är roligast att leka i? 

- I det blåa 

Det blåa varför är det roligt? 

- Man kan åka rutschkan och hoppa i pölen 

 

 

Resultatet visar att barnen uppskattar att vistas i det blå rummet även innan förändringen. 

Som pedagogerna beskriver används rummet som en liten lekhall innan förändringen och 

barnen berättar att de tycker om att leka i det blå rummet. 
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Förändringen av rummet 

 

Följande text beskriver hur förändringen av rummet gjordes. Här presenteras det material 

och färg som användes. Fotografier redovisar resultatet efter förändringen. 

 

I början gick tankarna om hur förändringen skulle ta form. Det diskuterades mycket om vil-

ket tema rummet skulle få och pedagogerna hade gett fria händer till utformningen. De hade 

inga direkta önskemål med rummet utan ville bli överraskade. Viljan med vår förändring var 

att rummet skulle bli ett glatt rum med mycket färg och roliga saker på väggarna. Slutligen 

gjordes valet att göra om rummet till ett sagorum med inriktning på riddare och prinsessor. 

Sagotemat kan locka barnen till lek i olika konstellationer på grund av att det riktar sig till 

båda könen.  Rummet kan inspirera till olika rollekar och  pedagogerna skulle kunna använ-

da sig av rummet till sagor och dramalekar. Det finns även många möjligheter i ett sådant 

rum att skapa material tillsammans som kan tillföra leken olika variationer.  

 

Själva dagen som ändringen gjordes målades först väggarna i en himmelsblå färg. Sedan 

målades det dit moln, trädstammar och fåglar på väggarna. Själva trädkronorna gjordes av 

plywood som kläddes med grönt tyg. Just att använda sig av olika material i skapandet gör 

att miljön mer levande. Rummet fick även en drake på väggen som också gjordes av ply-

wood och tyg. En annan förskola gav oss möjligheten att få en färdig riddarborg vilken för-

flyttades in i rummet. Det är en riddarborg där barnen kan vistas i, på och under. Borgen fick 

sin plats under träden där även draken bor. Madrassen behölls och placerades där den var 

innan fast den fick en annan inramning. Bakom på väggen kläddes väggen med glansigt lila 

tyg och i taket sattes två sänghimlar som skapar två torn. Barbiedockor, en liten borg med 

riddare, prinsessor, hästar och utklädningskläder fick sin plats i sagans värld, vilket blev det 

nya rummets namn. Här nedan presenteras ”Sagans värld”. 
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Sagans värld 
 

 

 

 

Ingången till Sagans värld. 
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Draken som vaktar 

Borgen. 
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Här kan barnen krypa in och i fönstret kan de klättra upp på borgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilla borgen med riddare och hästar. 

                                

                                                  

    Myshörnan/ Sagohörnan. 
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Observationer och intervjuer efter förändringen 

 

När förändringen var gjord var det invigning av rummet. Barnens reaktioner blev stora. Det 

var skrik, tjut och barnen sprang in och klättrade upp i borgen. Pedagogerna visade också sin 

förtjusning och sade hur fint rummet hade blivit. Barnens och pedagogernas reaktioner note-

rades i våra dagboksanteckningar. 

 

Observationen dagen efter förändringen visade att leken hade kommit igång i rummet. Ty-

värr begränsades antalet barn till fem barn i rummet av pedagogerna för att undvika konflik-

ter. Det kan vara förståeligt i och med att intresset för rummet var stort och att alla inte skul-

le få plats. Däremot var leken i full gång med de barn som vistades i rummet och det var 

kungar och prinsessor som slogs mot pirater. Barnen såg skepp ifrån borgen och tog fram 

pistoler och kanoner som de sköt med. Det fanns en liten katt som bodde på borgen och som 

sov i grottan. Till slut blev alla trötta och barnen tog upp kuddar och filtar i borgen och gjor-

de sängar. 

 

Första intrycket av rummet visade barnens och pedagogernas glädje när det blev något nytt 

som hände på förskolan. Den första observationen visar att barnen använder sig av borgen 

mycket i sin lek och att det är den som används mest av inventarierna i rummet. Barnen lek-

te rollekar där de bytte skepnader och använde sig av materialet i rummet. 

 

I nedanstående avsnitt tar vi upp pedagogernas och barnens uppfattningar om förändringen 

av rummet. Sedans presenteras barnen reaktioner till leken i rummet och sist hur rummet 

används samt pedagogernas tankar om leken i rummet. 

 

 

Pedagogernas uppfattningar om förändringen 

 

Under intervjuerna med pedagogerna två veckor efter förändringen ställdes frågan om hur  

de ansåg att förändringen blev. Maria beskriver: 

 
Det blev jättebra. Äh det blev ju väldigt häftigt framförallt har vi varit väldigt dåliga på att göra sånt 

här på väggarna. Bara draken och sådana här grejor tycker jag är väldigt häftigt. 

 

Birgit berättar vidare: 

 
Nu är det bra. De vill gärna vara därinne. Man får ju turas om eller så en stund var och va fyra, fem 

stycken. Mer går inte för då blir det lite liv och alla fixar inte att vara därinne. /…// Innan gick de bara 

in till blå rummet för att busa och nu leker de ju med käpphästarna och kronorna och går in under där 

med täcke, kuddar eller filtar. 

 

Resultatet av intervjuerna berättar om en positiv upplevelse med förändringen för pedago-

gerna. Förändringen bidrog till en förbättring av rummet och pedagogerna fick andra infalls-

vinklar genom att se hur annorlunda det kan bli när väggarna målas. Pedagogerna menar att 

leken i rummet har blivit mer strukturerad eftersom barnen inte busar utan leker med materi-

alet i rummet. 
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Barnens uppfattningar om förändringen 

 

Syftet med studien var att undersöka hur barn och pedagoger på en förskola responderar på 

en förändring i en del av barnens lekmiljö. Intervjuerna har utförts med samma barn som 

tidigare men eftersom några barn blev blyga valde vi ett annat sätt att intervjua på. Intervju-

erna gjordes i stället i grupp för att de skulle känna sig tryggare. Det gav bättre resultat.  

 

När det gäller barnens första reaktioner och vad barnen kände när de såg rummet för första 

gången beskriver de: 

 

Pelle: 

 
Faktiskt coolt. 

 

Jonas svarade  

 

Väldigt fint och bra att leka i. 

 

En fråga till Pelle var hur han reagerade när dörren öppnades till Sagans värld första gången.  

 
Då blev jag jätteglad! Jag skrek jättehögt! 

 

Anna fick också svara på den frågan och hon svarade 

 
Ja, jag kände såhär att jag ville direkt prova allting på en och samma gång. 

 

Resultatet visar att barnen var positiva till förändringen fast de uttryckte sig på olika sätt. 

Gemensamt för alla svaren var att de blev inspirerade till att leka i rummet. 

 

 

Barnens reaktioner till leken i rummet. 

 

När frågan ställdes om vad barnen helst leker med i Sagans värld är svaret mycket lek på 

och i borgen. De bygger kojor och leker olika rollekar såsom kung, drottning och mycket 

hund och katt.  Ett av barnen Sanna beskriver lekarna: 

 
Också brukar vi leka sagolekar. Prinsesslekar och massa andra lekar också. /…/ ja vi brukar leka innan 

så lekte vi att det var vårat rum. Vi lekte att Andreas var kungen, och sen så drömde han om massa 

drömmar. Vi, jag var coolaste och Anna var prinsessan.  

 

Den här leken förklarade Sanna för oss att den var på madrassen och vid prinsesshörnan. 

Där sov de och lekte leken. Anna är en annan flicka som förklarade för oss vad hon brukar 

leka i Sagans värld: 

 
Man kan leka kung och drottning, man kan ha hästar, man kan leka vad som helst. 

 

Just att bygga kojor är något som barnen hela tiden har tyckt om att göra även innan föränd-

ringen men nu har det blivit lite mer lekar runt omkring. 
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Under en av observationerna lekte barnen i borgen och byggde kojor. 

 

Tre pojkar Jörgen, Andreas och Samuel använde sig av kuddar och flera filtar för att 

kunna mörklägga inne i borgen. Jörgen leker med Andreas och Samuel på borgen och 

försöker få fast filtarna med hjälp av kuddarna.  

 

Vi rullar ner rullgardinen…….Äh jag gör det själv.  

 

Han går ut och drar ner filten medans Andreas och Samuel springer och hämtar kläder 

som de tar in i borgen. 

De tre pojkarna leker även katt på borgen och Andreas som är katten vill få deras 

uppmärksamhet. 

 
Mjau. Eller hur är jag er kisse, säger Andreas och jag bor härinne 

Nej säger V du bor utanför. 

Okej då går jag upp i slottet. 

 

Barnen fortsätter leken uppe på borgen där leken tar en annan vändning. Nu går det ut 

på att klättra upp och hoppa ner ifrån borgen. De skriker en hel del.  

 

Under tiden pojkarna leker dessa lekar finns det en flicka inne i rummet. Malin som vi 

har valt att kalla henne försöker att komma med in i leken men pojkarna vill helst leka 

själva. Hon tar då på sig en klänning och speglar sig sedan i spegeln bredvid madras-

sen. Hon använder sig av den nedre delen av rummet och leker med lite pengar som 

finns i en väska. 

 

Barnen använder sig mer av hela rummet i deras lek och barnens intervjuer bekräftar 

detta. Barnen berättar att de leker i borgen och att de leker prinsesslekar vid madras-

sen. Där leker barnen även mamma, pappa och barn där de använder madrassen som 

säng. Rollekarna har fått en annan mening och barnen har utvecklat lekarna. De leker 

mer tillsammans och leken får utrymme. 

 

 

Barnens användning av rummet och materialet. 

 

Resultatet visar att det är riddarborgen som barnen mest vistas i men barnen utnyttjar också 

myshörnan, utklädningskläderna och den lilla borgen i sin lek. Sanna berättar om myshör-

nan. 

 
-      Där är sånt där prinesserna brukar ha att sova i 

Sänghimmel sover du där? 

- Ja  

 

Andreas berättar om hörnan med madrassen. 

 
Den går att studsa i. 
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När vi gör en andra observation är det sex pojkar inne i rummet och då kunde vi se att rum-

met användes på många olika ställen.  

 

Två av pojkarna Andreas och Bert klädde ut sig och speglade sig där de samtidigt satt 

och gjorde grimaser. Jörgen och Samuel lekte i borgen med att göra kojor medans Jo-

nas och Niklas lekte med den lilla borgen med riddare och hästarna som de sedan flyt-

tade till den stora borgen. Under tiden som lekarna var igång så spelade barnen musik 

på bandspelaren. Leken avbröts ibland för att dansa. 

 

Riddarborgen är den största förändringen av rummet förutom målningarna på väggarna och 

resultatet visar att barnen använder sig av rummet i sin helhet. Myshörnan blir en del av de-

ras lek och den lilla leken får ta plats. Många olika lekar ryms i Sagans värld. 

 

Schematiskt protokoll av antalet barn som vistas i rummet 

 

Under sex dagars tid gjordes också ett schematiskt protokoll som skulle jämföras med pro-

tokollet innan förändringen. Det som kan påverka resultatets giltighet är att pedagogerna 

begränsat antal barn i rummet. Nedanför visas en tabell över de barn som vistades i rummet 

vid olika tillfällen. 

 

Tabell 2: Observationer efter förändringen 

 

 

 
 

 

Statistiken visar att det leker i genomsnitt 5,5 barn utav i genomsnitt 15 barn närvarande på 

förskolan. Jämförelsen av resultaten före och efter visar en liten skillnad med cirka 2 barn 

mer men eftersom barnantalet är begränsat blir inte resultatet rättvist. Däremot visar resulta-

tet att rummet används lite mer än före förändringen och det visar att intresset för rummet 

finns där.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal observationer 
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Pedagogernas uppfattningar om rummets användning och leken i rummet 

 

Pedagogerna har sett vissa skillnader i barnens intresse för rummet och deras val är ofta att 

gå in i sagans värld.  Johanna diskuterar vidare när vi frågar om barnen leker mer i rummet. 

 
Ja ja men det gör dom, det används mycket mycket mer. Jag tycker mer för att vi har haft det gröna 

rummet som har varit vårat stora rum där det har varit väldigt mycket barn innan och det används inte 

alls på samma sätt längre. Nej det gör det inte.  

 

Hon fortsätter: 

 
Nej men nu har vi i och för sig förändrat i alla rummen så det är nu betydligt mer i det stora rummet nu 

också än vad det har vart innan, men jättemycket mer i det blåa rummet och det har blivit ett populärt 

rum. Det har det inte riktigt varit innan. 

 

Pedagogerna menar att rummet har fått en annan status. Barnen väljer helst Sagans värld att 

leka i. En förändring kan skapa en positiv inverkan på barnens intresse för ett rum. Vad det 

gäller förändringar i rummen på förskolan lockar ett fantasifullt rum barnen mer vilket pe-

dagogen uttrycker i sitt svar. Hon beskriver att de har gjort förändringar i alla rummen men 

Sagans värld lockar mer. 

 

Slutligen visar svaren hur pedagogerna sammanfattar rummet och hur leken förhåller sig i 

rummet. Även om de har reglerat antalet barn inne i rummet  har leken fått vara fri. Johanna 

säger att barnen leker nya lekar därinne och använder sig av rummet 

 
Men sen kommer de på liksom nya grejer nu. De hänger för filtar för fönstren liksom så det ska var 

mörkt därinne. Man kan hitta dem sittande uppe på borgen med riddare med små riddare eller med bar-

biedockorna och så hittar de andra lekar därinne än vad jag trodde att de skulle göra. Eller så eller så li-

kadant den blå madrassen som ligger med det är en scen nu med mycket teater och mycket sånguppträ-

dande. Så plockar de in fullt med stolar man får sitta. De vuxna måste sitta längst bak. 

 

 

Resultatet i denna undersökning har visat att en förändring kan ha en påverkan på barns lek 

men visar samtidigt att barnen tar in sina egna lekar i den miljön som de befinner sig i. Även 

om miljön formas på ett sätt kan barnens fantasi ändå se andra möjligheter till lek. 
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Diskussion: 
 

I det här avsnittet kommer vi att knyta ihop bakgrunden och tidigare teorier tillsammans 

med resultatet för att därigenom visa våra slutsatser och tankar kring undersökningen. I slu-

tet kommer vi att diskutera de didaktiska konsekvenserna i ett eget kapitel. 

 

Undersökningens begränsning 

En aktionsforskning är som vi har nämnt innan en praxisnära forskning där vi har använt oss 

av en speciell handling för vår undersökning. Eftersom aktionsforskning är en nyare sorts 

forskning inom vetenskapen kan det finnas åsikter om hur vetenskaplig vår undersökning är. 

Något som talar emot undersökningen är att resultatet vi har kommit fram till inte går att 

uttala sig om utanför just denna verksamhet och förändring. Det går inte att generalisera 

resultatet gentemot andra förskolor. En förändring av ett rum kan få olika konsekvenser och 

resultat beroende på var förändringen görs och med vilka barn och pedagoger som deltar.  

 

Det har enbart varit vi som tagit besluten om förändringen och inte ett helt arbetslag som 

tillsammans har reflekterat över problemet. Handledningen har rört själva formaliteterna i 

undersökningen och inte behandlat förändringen. En handledare menar Rönnerman(2004) 

ska bidra med hjälp och metoder under hela förändringsarbetet vilket inte har inträffat i den 

här undersökningen.  

 

Metoddiskussion 

I det här avsnittet kommer diskussionen ta upp för- och nackdelar med de metoder såsom 

barnintervjuer och observationer. 

 

Intervjuer 

 

Intervjuerna med barnen före förändringen fungerade bra då de skulle berätta om förskolan 

och alla rummen. Doverborg & Pramling – Samuelsson (2001) beskriver att det är viktigt att 

få barnens förtroende inför intervjuerna för att barnen ska känna sig trygga och för att ett bra 

samtal ska kunna äga rum. Kontakten med barnen fungerade bra och barnen beskrev försko-

lan tydligt och informativt för oss. Det var lätt att få barnen att prata vidare med hjälp av 

följdfrågorna även om svaren var kortfattade. Förskolan är väl bekant med barnen vilket 

resulterade i att barnen kunde beskriva de olika rummen i stor utsträckning för oss. 

 

Barnintervjuerna efter förändringen var lite svårare att genomföra vilket kan bero på att vi 

ställde fel frågor som barnen inte kunde relatera till. En av frågorna var om det hade hänt 

något i rummen på förskolan. Den frågan gjorde barnen lite förvirrade och barnen kunde inte 

koppla till förändringen i rummet. Det här resulterade i att vi började ställa följdfrågor som 

skulle leda in dem på rätt spår. Många av frågorna blev istället sådana som barnen bara kun-

de svara ja och nej på vilket Doverborg & Pramling – Samuelsson menar att det är viktigt att 

undvika. 
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Barnens svar blev inte informativa och några av barnen var blyga vilket resulterade i att ma-

terialet inte blev användbart. Vi valde att byta strategi genom att intervjua barnen i grupper 

om tre vilket medförde större trygghet för barnen.  Intervjuerna flyttades in i Sagans värld så 

att barnen skulle en konkret bild av rummet genom att vistas i det samtidigt som vi ställde 

frågorna. Doverborg & Pramling – Samuelsson beskriver det som en bra tanke att man kan 

ta in en bild eller bok för att barnen ska ha något konkret att relatera till. Intervjuerna med-

förde att svaren blev mer utförliga genom att barnen kände sig mer trygga och fick chansen 

att diskutera tillsammans.  

 

Det var intressant att se skillnaden på intervjusvaren när vi satt i rummet tillsammans med 

barnen än när vi satt i det angränsade rummet. Barnen blev mer avslappnade i rummet och 

berättade med mer inlevelse och kunde visa hur och var de lekte i rummet. När vi ska göra 

intervjuer nästa gång har vi den här erfarenheten med oss och kan förbereda oss på bättre 

sätt inför en barnintervju. Något att tänka på är att välja en plats som känns bekväm för bar-

nen och att intervjua barnen tillsammans med någon som de känner för att de ska känna en 

trygghet. 

 

Intervjuerna med pedagogerna gick lättare eftersom det blev mer som ett samtal mellan oss 

såsom Kihlström (2007) anser att de kvalitativa intervjuerna ska gå tillväga. Pedagogerna 

var öppna för frågorna och samtalet var lättsamt och det blev informativ. Något som vi tog 

upp i trovärdighetskapitlet var att det är lätt att få positiva svar. Svaren var mest positiva 

men ibland kunde pedagogerna även vara kritiska. De menade att förändringen exempelvis 

medförde konflikter i att begränsa antalet barn i rummet. Det kan vara svårt att vara för kri-

tisk till förändringen när vi sitter i rummet samt att det är vi som gjort själva förändringen.  

Pedagogerna visade ett genuint intresse för förändringen och överlag ansåg de att föränd-

ringen blev till något bättre 

 

Observationer 

 

När det gäller observationerna i löpande protokoll försökte vi vara fullständiga observatörer 

som Lökken & Söbstad (2009)beskriver. Observationerna av barnen i rummet fick olika 

reslutat. Ibland stördes leken när vi vistades i rummet båda två. Barnen uppmärksammade 

oss vid flera tillfällen vilket medförde att barnen avbröt sin lek för att prata eller fråga oss 

saker. Barnen tog upp leken igen och observationerna kunde genomföras. Det var bättre när 

en av oss gick in och satte sig i rummet även om det gör att resultatet kan blir mindre giltigt.  

Observationerna gav oss ändå bra resultat och vi fick se att barnen lekte och använde sig av 

hela rummet. 

 

De schematiska observationerna blev inte riktigt som vi hade tänkt oss på grund av att peda-

gogerna begränsade antal barn som fick vistas i rummet till cirka fem åt gången. Tanken 

med våra tabeller var att förhoppningsvis se en markant förändring av antalet barn som vis-

tades i rummet. Resultatet kunde blivit annorlunda om barnen hade fått fri tillgång till rum-

met.  

 

Det är mycket som kan påverka ett resultat som man inte tänker på innan och det hade varit 

bättre om observationerna hade varit fler och under längre tid. I och med förändringen finns 

det fortfarande ett nyhetens behag med rummet. Det hade varit intressant att göra nya obser-

vationer om några månader för att se om det vistas fler barn i rummet än innan och om bar-

nen har fått möjligheten att ha fri tillgång till rummet. 
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Resultatdiskussion 

 

Syftet med undersökning var att undersöka hur barn och pedagoger responderar på en för-

ändring i en del av barnens lekmiljö. I följande text kommer resultatet diskuteras genom 

frågeställningarna om mer observerad lek, mer användning av hela rummet och om pedago-

gernas uppfattning av barnens lek. 

 

Leker barnen mer i rummet efter förändringen? 

 

Första frågeställningen undrade vi om barnen leker mer efter förändringen. Det  var en vik-

tig aspekt i arbetet.  Gmitrova, Podhajecka och Gmitrovs (2009) artikel tog upp deras resul-

tat som visade att de lekar barnen lekte mest var rollekar och det var ett resultat som fram-

kom i vår undersökning. I intervjuerna beskriver pedagogerna att barnens intresse för rolle-

ken har ökat såsom hund och katt, mamma, pappa och barn och prinsessor och kungar. Bar-

nen har även lekt musik och dramalekar som de vill visa upp för resten av gruppen och vux-

na. 

 

Miljön bidrar till att fantasin utvecklas. Borgen och det fantasifulla rummet har gett barnen 

en ny inspiration till andra sorters lekar vilket pedagogerna berättade om i intervjuerna och 

de menar att miljön i rummet har skapat möjlighet till en mer utforskande rollek. Knutsdot-

ter (2003) menar att rolleken är bra för barnens utforskande om sin omvärld. Om man kopp-

lar Gmitrova, Podhajecka och Gmitrovs (2009) resultat om att rolleken är det barn helst le-

ker med Knutsdotters tankar om vikten av rollekens betydelse för barn utforskande menar vi 

att miljön är viktig att tänka över hela tiden. Även en lyckad förändring i något rum på för-

skolan bör inte bli permanent. 

 

Observationerna visade att de flesta lekar som förekommer har inslag av rollekar. Miljön har 

bidragit till att ta bort lite av de ”röjlekar” som Johanna nämnde i intervjun som hon ansåg 

att rummet utnyttjades till innan förändringen. Borgen som sattes in i rummet ger utrymme 

för andra rörelser såsom att klättra och hoppa, vilket vi tror kanske tar bort känslan för bar-

nen att de måste springa runt. Innan förmedlade rummet mer spring och röjlek på grund av 

att rummet hade lite material och inventarier. Det var en liten lekhall som bara var till för 

spring- och röjlek. Det är lekar som barnen faktiskt gillar men lekhallen kanske inte var ut-

vecklingsbar för andra typer av lekar. 

 

Nordin Hultman (2005) påpekar just att barnen bör ses som handlande varelser och att mil-

jön behöver vara utformad med mycket material att barnen har möjligheter att konstruera 

och bygga. Just olika material och pedagogernas medverkan i leken utvecklar barnens rolle-

kar såsom Gmitrova Podhajecka och Gmitrov poängterar. Något som vi har reflekterat över 

är att barnen kanske skulle erbjudits mer material vilket bara har gjorts till en viss del. Till-

sammans med barnen gjordes kronor, käpphästar och svärd som skulle tillföra rummet mer 

material. Det här är något som vi eller pedagogerna skulle kunna utveckla mera och tillverka 

mer material efter barnens önskemål. Materialet blir en del i miljön vilket medför  att  rolle-

ken i Sagans värld kan utvecklas ännu mer hos barnen.  
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Används hela rummet efter förändringen eller bara en del? 

 

Resultatet av våra schematiska observationer visar inte någon stor förändring av antalet barn 

som vistades i rummet. Det på grund av att pedagogerna har begränsat antalet barn och att 

barnen inte har fått bestämma hur många som ska leka inne i rummet. Det finns en viss för-

ståelse till varför pedagogerna begränsar antalet barn i rummet men vår förhoppning var att 

barnen skulle kunna komma och gå som de ville. Resultatet får inte en rättvis bild av hur 

leken och användningen av rummet har förändrats.  Gruppkonstellationerna kanske skulle 

blivit annorlunda genom att barnen själva fick välja vem de ville leka med och i en större 

grupp kan rollerna utvecklas mer.  

 

Birgit och Maria beskrev att leken behövde avbrytas för att andra barn skulle få chansen att 

komma in i rummet och leka. Barnen kom på att de kunde använda äggklockan för att ta 

tiden på hur länge de fick vara i rummet. Björklid (2005) beskriver olika resultat vilket visar 

på att barn behöver leka ostört och ha god tid på sig att fortsätta leken. Det här är något som 

vi känner att barnen inte riktigt får chans till att göra. Förhoppningsvis kommer pedagoger-

nas begränsning att  minska efter att intresset för rummet svalnar. Det blir troligtvis inte nå-

got problem i framtiden och barnen får själva välja var de vill leka och med vem. 

 

De löpande observationerna som utfördes före och efter förändringen visar däremot att hela 

rummet används mer efter förändringen. Lekarna i rummet innan förändringen var mer upp-

delade  i olika delar av rummet. Rutschkanan var den som användes mest och den stod i ett 

hörn i det blå rummet. I samma hörn står nu riddarborgen men även om den är central i bar-

nens lek används också andra sidan av rummet till lek. Barnen berättar i sina intervjuer att 

de använder sig av myshörnan till sina rollekar. Enligt Pramling – Samuelsson & Sheridan 

(2006) är det viktigt med variation i miljön och där behövs en plats där barnen kan hitta ro. 

Sagorum är något författarna nämner där fantasin kan inspirera barnen till lek vilket vi tror 

att rummet förmedlar efter förändringen.  

 

Uppfattar pedagogerna någon förändring i barnens lek i rummet? 

 

Intervjuerna med pedagogerna tar upp hur de uppfattade barnens lek innan förändringen. 

Pedagogerna beskrev leken i rummet som mycket röjlek. Denna röjlek innebar mycket 

spring och skrik enligt pedagogerna. Nordin – Hultman(2005) menar att miljön och hur den 

är utformad berättar vilken typ av lek som ska lekas. Rummet som det var innan lockade till 

spring och röjlek eftersom rummet var kalt och inte hade mycket material förutom rutschka-

nan. Pedagogerna fick aldrig riktigt till rummet för leken eller några andra aktiviteter.  

 

När vi gjorde omändringen märkte pedagogerna en förändring i barnens lek i rummet. Jo-

hanna berättade att barnen lekte lekar som de aldrig hade gjort innan. Rollekarna har utveck-

lats enligt alla pedagogerna och barnen använder sig av mycket material i sina kojbyggen. 

Barnen ser mer möjligheter att göra saker i rummet vilket Johanna påpekade under inter-

vjun. 

 

Pedagogerna nämner att rollekarna har ökat i rummet och att borgen har blivit barnens hem 

och koja. Det gröna rummet var innan förändringen det rum där barnen lekte mamma, pap-

pa, barn vid dockvrån. Dockvrån har sin plats men den rolleken har även flyttats in i Sagan 

värld. Teater och sånguppträdanden är också något som barnen använder rummet till. Enligt 

pedagogerna har Sagans värld blivit ett populärt rum att vara i vilket det inte var i samma 

utsträckning innan. Det beror troligtvis på att rummet har fått en annan mening för barnen 

och miljön är mer lockande för dem. 
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Sammanfattningsvis anser vi att syftet har blivit besvarat utifrån undersökningen. Genom 

intervjuer, observation och samtal med barnen har vi fått ta del av deras uppfattningar och 

reaktioner om förändringen i barnens lekmiljö. Det mesta har varit positiva reaktioner där 

omändringen har varit ett lyft för rummet. Rummet används mer och barnen väljer gärna att 

leka i Sagans värld. 

 

Didaktiska konsekvenser 

 

I yrkesrollen som pedagog gäller det att förhålla sig till Läroplanen.  När vi reflekterade över 

vad vi ville göra med rummet tog vi fasta på texten om att miljön ska vara inbjudande och 

fantasifull. Under intervjuerna och tidigare samtal med pedagogerna informerade de oss om 

problemet med rummet och att de hade svårt att göra det inbjudande till lek. Enligt oss be-

hövde rummet mer färg och kreativa inslag på väggarna för att göra det mer levande . Inspi-

rationen till färgsättning och material gavs när vi läste Pramling - Samuelsson & Sheridan 

(2006) som betonar vikten av att göra miljön kreativ med hjälp av tyger och färger samt be-

tydelsen av att barnen får känna att de kryper in i värld som är mystisk.  

 

Något som författarna poängterar är att pedagogerna inte får låsa sig i en miljö utan att det är 

viktigt att skapa variation. En konsekvens med vår förändring är att det är lätt att bli bekväm 

och att anse att arbetet är slutfört. Då blir det inte någon variation i miljön om inte någon 

annan kan ta vid och göra en ny förändring. Tanken med att förändra rummet är att inspirera 

pedagoger på förskolor att det faktiskt går att förändra miljön med hjälp av enkla medel. Det 

behöver inte vara dyrt att förändra utan med tyg, färg och fantasi kan det ske stora och små 

förändringar. 

 

Däremot något som vi har reflektera över är att ta in barnens tankar och idéer vid en ny för-

ändring. Då kan barnen få inflytande över sin egen lekmiljö. Läroplanen kräver av oss som 

pedagoger att vi ska vara lyhörda inför barnens önskemål och ge dem chans till inflytande. 

Vi kan med fördel ta tillvara på barnens intressen och inflytande för att skapa ett rum eller 

material tillsammans med barnen. Barnen hade älskat att få vara med att måla på väggarna 

eller att skapa träden tillsammans med oss. 

 

Angående anpassningen och regleringen av barnantalet i rummet bör barnen få vara med och 

bestämma reglerna. Då kan det i sin tur skapa ett mer ansvarstagande från barnens sida och 

att det inte blir några onödiga konflikter. En pedagogs närvaro i leken och i rummet kan bi-

dra till att barnantalet kan öka. Då finns det en vuxen som kan hjälpa barnen med exempel-

vis lekreglerna och få alla att känna sig trygga i sina roller såsom Knutsdotter (2003) nämner 

när hon beskriver rolleken. 

 

Pedagogerna använde sig av barns inflytande när barnen fick möjligheten att bestämma en 

regel då barnen ville använda sig av äggklockan för att bestämma hur länge de fick vara i 

rummet. Det här är något som skulle kunna utvecklas så att barnen kanske inte ens behövde 

ha en tidsaspekt för användningen av rummet. Något som är viktigt för leken är att barnen 

får leka ostört och ha tid till att fortsätta leken.  Pramling – Samuelsson & Sheridan(2006) 

påpekar vikten av att barnen inte blir störda i leken för att fantasin och leken ska utvecklas. 

Gmitrova, Podhajecka och Gmitrov (2009) menar att leken inte ska störas för att den ska 

utvecklas men författarna menar också att det är viktigt att pedagogerna är medverkande i 

leken och det tror vi kan påverka antalet barn i rummet.  

 

 



 33 

Sammanfattningsvis menar vi att en förändring på förskolan behöver inte avstyras på grund 

av dyra inredningar eller dyra materialkostnader. Lite färg och tyg kostar inte mycket och 

det går att återanvända material. Brädor, gamla gardiner, garn med mera går att fråga barn 

och föräldrar om det har något hemma som barnen kan ta med till förskolan. Här kan barnen 

få en möjlighet att engagera sig. Pedagoger på förskolorna behöver se möjligheter och förde-

larna med en variationsrik miljö och att inte hinder såsom tid och pengar stannar upp arbetet. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Något som skulle vara intresserant att fortsätta undersöka är hur en förändring skulle bli om 

vi hade kopplat in barnens inflytande. Det hade varit roligt att se om det hade gjort någon 

skillnad på hur utformningen av rummet hade blivit. Barnen kanske hade valt ett helt olikt 

tema för att förändra rummet. Forskningen skulle kunna fortgå genom att göra ett nytt för-

ändringsarbete där man inkluderar barnen. Här är aktionsforskningen ett naturligt val då 

Rönnerman (2004) menar att barnen hade kunnat ge synpunkter på det de skulle vilja för-

ändra.     

 

Tack 

Vi vill först och främst tacka alla pedagoger och barn på förskolan som har ställt upp med 

intervjuer och låtit sig observeras. Ett stort och innerligt tack för att vi fick använda oss av 

rummet i er förskola annars hade denna undersökning inte kunnat genomföras. 

Tack till våra familjer som har stått ut med oss under den här tiden. 

Sist men inte minst ett stort tack till vår handledare Mary Larner på Högskolan Borås för all 

hjälp och stöd du har gett oss på vägen. Du har hela tiden trott på vår idé och gett oss otroligt 

bra feedback. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Schematiskt protokoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observations

-tillfälle 

Antal barn 

på förskolan 

Barn i 

rummet 

Lek 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

Bilaga 2: Intervjuer med pedagogerna 

 

1. Kan du berätta lite om det blå rummet innan förändringen?  Vilka lekar lekte barnen? 

Användes rummet mycket? 

 

2. Hur anser du att förändringen blev? 

 

 

3. Känner du att leken har förändrats? På vilket sätt? Leker barnen mera?  

 

4. Blev det några konsekvenser pedagogiskt sätt? Mer regler? Behöver det vistas en pe-

dagog i rummet? Positiva konsekvenser? 

 

 

5. Nu när det gått ett tag har intresset att leka i rummet förändrats på något sätt? 

 

6. Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3: Intervjuer med barnen 

 

Före förändringen 

 

1. Kan du berätta för Linda om din förskola? 

2. Vad gör ni i de olika rummen? 

3. Vilket rum tycker du är roligast att  leka i? 

 

Efter förändringen 

 

1. Har det hänt något i rummen på förskolan sedan förra gången Linda var här? Kan du 

berätta om det? Hur tycker du att rummet blev? 

 

2. Är det ett rum som du ofta leker i? Varför väljer du att leka där? 

 

 

3. Leker ni många i rummet? 

 

4. Vad leker ni för lekar där?    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4: Missivbrev 

 

Informationsbrev till föräldrar med barn i förskolan 

 

Hej! 

Vi är två pedagoger, Linda och Tina, som läser vår sista termin som lärare med inriktning 

mot förskola och förskoleklass vid Högskolan i Borås och skriver just nu vårt examensarbete 

som handlar om barns lek och deras miljö. 

Vi är nyfikna på barns lek och hur barnen tänker kring sin lekmiljö och hur leken ser ut i 

olika rum på förskolan. Därför vill vi få möjlighet till att intervjua och observera era barns 

lek.  

Vi undrar därför om ni kan ge tillåtelse till att vi intervjuar och observerar ert barns lek inför 

vårt examensarbete. Då examensarbetet är offentlig handling så känner vi att det är viktigt 

att poängtera att vi tänker använda oss av fingerade namn på barn, personal och förskola. 

Vilken stad förskolan ligger kommer inte att framgå i rapporten. Att delta i denna undersök-

ning är självklart frivilligt och barnen kan när som helst avbryta sitt deltagande. När exa-

mens är godkänt kommer intervjuerna att raderas. Vi kommer att använda oss av intervjuer 

och vi kommer att skriva ner våra observationer på löpande protokoll vid flera olika tillfäl-

len. 

Vi lämnar ut en blankett där ni kan ge ert godkännande till att ert barn får delta eller inte i en 

intervju eller observation. Vi skulle uppskatta om ni kunde lämna in den snarast möjligt till 

ansvarig personal på förskolan. 

 

Föräldramedgivande 

 Ja jag/vi tillåter att mitt/vårt barn blir intervjuad/observerad i examensarbetet om lek 

och lekmiljö 

Barnets namn:………………………………………………………………………………… 

 Nej  jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn blir intervjuad/observerad i examensarbetet 

om lek och lekmiljö 

Underskrift…………………………………………………………………………………… 


