
 
 

     
  

LLÄÄRRAARRUUTTBBIILLDDNNIINNGGEENN    EExxaammeennssaarrbbeettee,,  1155  hhpp  

                  

  

 

 

 

 

 

  BBaarrnnss  mmööjjlliigghheett  ttiillll  lleekk    

En studie om organisationens betydelse för barns lek i förskolan. 

 

  

  

  

  

  

  

AAnnssvvaarriigg  iinnssttiittuuttiioonn:: Institutionen för pedagogik, psykologi                     Författare / författarna 

 och idrottsvetenskap                        Annika Andersson 

                                                                                                                             Clasina Leijen  

HHaannddlleeddaarree::  Birgitta Söderlund-Wijk    

KKuurrss::  GGOO  22996633 

ÅÅrr  oocchh  tteerrmmiinn::  22001111  SSoommmmaarr   



 
 

 

SAMMANFATTNING 

Annika Andersson & Clasina Leijen 

Barns möjlighet till lek 

En studie om organisationens betydelse för barns lek i förskolan 

Engelsk titel 

Children´s opportunity to play 

A study of the organization´s impact on children´s playing in kindergarten          Antal sidor: 31 

Att utforma en pedagogisk miljö på en förskola är viktigt. Det är i denna miljö som barnen 

tillbringar sin största tid på dagen. Här ställs stora krav på pedagogens förmåga att organisera 

verksamhetens innemiljö för att barnen ska få möjlighet till lek. Examensarbetets syfte är att 

skapa en fördjupad förståelse av vilken betydelse förskolans organisation i tid och rum har för 

barns möjlighet att leka och lära. 

Undersökningen är en kvalitativ studie bestående av observationer, foto och enkäter. Två 

förskolors innemiljö studerades genom en enkät till pedagoger med öppna frågor samt genom 

observation av innemiljön med hjälp av fotodokumentation. Sex av åtta pedagoger svarade på 

enkäten. 

Resultatet visar att förskolans organisation har betydelse för barns möjlighet till lek, det vill 

säga hur pedagogerna i undersökningen utformar miljön, disponerar tiden på dagen, ger barnen 

möjlighet att använda material och utrymme har stor betydelse. När barnen får tillgång till 

material och då de kan användas i sammanhang där de ”behöver” i leken och i vilka rum, så 

skapas goda förutsättningar för barns möjlighet att leka och lära. Av detta har vi kommit fram i 

vårt resultat att förskolans organisation har betydelse för barns möjlighet till lek. 
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1. Inledning  
 

 

 

En förmiddag på förskolan, två pedagoger samtalar: 

- Varför leker inte barnen? Dom tar inte fram några leksaker 

och startar en lek, varken själva eller tillsammans med någon 

kompis, de springer bara runt. 

 

En liten stund senare: 

- Nu alla barn är det dags att städa, vi ska ha samling och 

temaarbete! 

 

 

Denna händelse är påhittad, men skulle mycket väl kunna ha hörts på en förskola idag. Detta 

citat ger en inblick i hur förskolans organisation kan påverkar barns möjlighet att finna ro i att 

leka. Här ser vi två pedagoger som för ett samtal där de funderar på varför barnen på deras 

förskola inte tar sig an en lek. Pedagogerna har inte reflekterat över att det är deras 

organisation som kan påverka barnens möjlighet till lek. 

Vi är två verksamma barnskötare som har lång erfarenhet inom förskoleverksamhet. Under 

vår studietid har vi fått en djupare kunskap om barns lek vilket har öppnat för frågor om hur 

förskolans organisation påverkar barns möjlighet till lek. Barn har en ständig lust till att leka. 

När barn leker sker det mycket inom dem, de upplever sin omgivning med alla sina sinnen. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006) menar att barn erövrar sin omvärld när de leker 

genom att bearbeta sina intryck och erfarenheter, men även då de kommunicerar med andra. 

Vidare menar de att barn genom leken upptäcker sina intressen och förmågor. För att barn ska 

få möjlighet till detta behöver pedagoger samtala och reflektera över hur de organiserar dagen 

på förskolan och hur det påverkar barns lek. 

I förskolans läroplan står att:  

Verksamheten ska 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.9 reviderad 2010). 

 

Får barnen tillgång till en verksamhet där de får möjlighet att utveckla sina erfarenheter, 

upplevelser och intressen genom bland annat lekar, aktiviteter med andra barn och vuxna, kan 

leken enligt Johansson & Pramling Samuelsson (2007) bli en källa till lärande. När barn leker 

sker ett samspel och de får möjlighet att möta varandra där de kan utmanas. I dessa samspel 

med varandra möter barnen andras tankar, de måste ta hänsyn och lyssna på varandra. Här får 

de även erfarenheter av vad andra barn och vuxna har med sig och de får möjlighet att prova 

på nya saker utan att det ställs krav på dem. Att lära genom leken skapar på så vis ett kravlöst 

handlande som gör att barnen vågar prova på och utforska nya upplevelser.  

 

 Vi har under våra verksamma år kunnat följa utvecklingen mot allt större barngrupper. Vi har 

ofta reflekterat över hur förskolor kan organiserar sig i tid och rum så att barns möjligheter till 

lek främjas. Sedan två år har vi båda arbetat i en verksamhet som benämns som storarbetslag. 
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Detta innebär att vi är 6 pedagoger som samarbetar med ca.38 barn. Vår förskola är helt ny 

och byggd efter detta arbetssätt. Med hänsyn taget till barngruppens storlek, förekommer 

ingen skillnad när det gäller antalet rum i jämförelse med en ”traditionell” förskola, där ca 20 

barn och tre pedagoger samarbetar. Det som skiljer är att rummen hos storarbetslaget har 

större yta i rummen än de traditionella förskolorna. Detta innebär att det är fler barn som 

måste vistas i samma rum under leken, och det kan förekomma flera olika lekar vid samma 

tillfälle.  

 

Idag har vi sett tendenser till att allt fler kommuner bygger liknande förskolor eller slår ihop 

två befintliga avdelningar till storarbetslag. Kommuner menar att barnen ska få tillgång till 

fler utrymmen och fler kompetenser eftersom de i storarbetslag kommer att möta fler 

pedagoger. Mot bakgrund av denna diskussion ställer vi oss frågan om förskolans 

organisation och hur den påverkar barns möjlighet till lek. Dessutom är vi intresserade av att 

undersöka hur pedagoger utformar miljön, disponerar tiden på dagen, ger barnen möjlighet att 

använda material och utrymme. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att fördjupad förståelsen av vilken betydelse förskolans 

organisation i tid och rum har för barns möjlighet att leka och lära. Mer specifikt avser vi att 

undersöka hur pedagogerna utformar miljön, disponerar tid på dagen, ge barn möjlighet att 

använda material och utrymme. För att nå syftet avser vi att besvara följande frågeställningar. 

 

Frågeställningar 

 Hur påverkar organisationen barns möjlighet till inflytande över leken? 

 

 Hur utformar pedagogerna verksamheten i tid och rum i syfte att främja barns lek? 

 

 Vilka möjligheter respektive hinder för barns lek utgör organisationen? 

 

1.2 Begreppsdefinition  
Organisation – När vi använder organisation syftar vi på hur pedagogerna planerar 

aktiviteter, hur pedagoger finns tillgängliga för barnen, planerar dagsrutiner/schema och 

placerar material. Barn på förskolan präglas allt mer, var i tid och rum de har möjlighet att 

befinna sig mellan olika aktiviteter. Här befinner de sig i olika miljöer där aktiviteter har sin 

bestämda plats och vilket material som de möter (Nordin-Hultman 2004). 

Förskola – Detta begrepp innefattar alla avdelningar på respektive besökt förskola. Vi har 

inte valt att definiera varje avdelning för sig, då det inte har betydelse för vårt resultat i vår 

undersökning. 

Pedagog – I vår undersökning har vi lämnat enkätfrågor till både förskollärare och 

barnskötare som samarbetar i de två olika arbetslagen. Vi har valt att benämna dem under 

begreppet pedagoger för att de ska kunna behålla sin anonymitet i undersökningen. 
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Fri lek – Innebär lek där barnen inte är styrda av en planerad aktivitet från pedagog. Här får 

barnen till stor del själva välja var och vad de vill leka med. Genom leken utvecklar barn sina 

tankar där de vill upptäcka värden, antingen själva eller tillsammans med andra (Pramling 

Samuelsson& Sheridan 2006).  

Tid och rum – I detta arbete avser vi innemiljön där tid innefattar när och hur länge på dagen 

barnen har möjlighet att leka. Rum innefattar när och var på förskolan barnen har möjlighet 

att leka. Vi är medvetna om att detta även kan innefatta utemiljön men har valt innemiljön. 

 

 

 

 

2. Litteraturgenomgång  
 Vi har valt att utgå från nyckelord som: Institution, organisation, schema, miljö, material, lek, 

lärande och läroplanen. Utifrån dessa nyckelord tar vi upp tidigare forskning hur den 

pedagogiska innemiljön kan påverka barns möjlighet till lek. Dessa nyckelord kopplas även 

till våra genomförda observationer och enkäter. 

2.1  Förskolan som institution 
Varje dag kommer barn med deras föräldrar till förskolan - den institution som samhället 

skapat till sina yngsta medborgare som enligt Markström (2007) blivit mer omfattande.   

Institutionen förskolan kännetecknas av de traditioner, föreställningar och sedvanor som 

skapats men också av de återkommande dagliga handlingarna såsom rutiner och regler. 

Markström (2007) skriver om Goffmans analys som syftar till att påvisa hur normer och 

regler strukturerar vardagen inom samhälliga institutioner såsom skola och förskola.  

Förskolan som institution har likheter med andra offentliga verksamheter i samhället där en 

viss grupp människor befinner sig och skapar handlingsmönster utifrån det sammanhang för 

deras agerande (Markström 2007).  

Sedan förskolans begynnelse har flera personer kommit att påverka förskolan och dess 

utveckling. Fröbel och Montessori är de, enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) som varit betydelsefylla. I Sverige har Myrdal och systrarna Moberg kommit att 

påverka den svenska förskolan (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 2003). Förskolan 

har sedan 1998 sin egen läroplan och tillhör nu utbildningsdepartementet. Förskolan ses som 

ett viktigt led i det livslånga lärandet och är en frivillig organisation till skillnad från skolan. 

2. 2 Förskolans organisation  
Inom förskolan styrs verksamheten upp av dess organisation vad gäller aktiviteter, rutiner 

dagliga scheman och dess ordning. Via de scheman som finns visas verksamhetens dags-, 

vecko- och års- schema upp men även schema över förskolan öppettider och personalens 

arbetstider innefattas, vilket synliggörs för föräldrar och därmed framhäver institutionens sina 

avsikter för verksamheten (Markström 2007). Utifrån de olika scheman, som kan liknas vid 

skolan, finns en starttid men ingen sluttid nedskriven då det är oklart hur länge en aktivitet 
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pågår. Mellan de olika aktiviteterna t.ex. gruppaktiviteter och temaarbete, finns tillfälle för 

barnen att sysselsätta sig med en fritt vald aktivitet och tillsammans med varandra skapa en 

lek. 

I organisationen av verksamheten behöver så väl individuella behov som 

gruppens/kollektivets behov tas hänsyn till (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2003). Med kollektiv avser författarna hur förskolans organisation görs kollektivt där alla 

deltar i de olika momenten som förekommer t.ex. gruppaktiviteter, samling och utelek m.m. 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2003) påpekar att i den kollektiva gemenskapen 

främjas inte bara den sociala kompetensen utan också att barnen lär av varandra. Markström 

(2007) menar på att den individuella tiden för barnen med en pedagog är tidigt på morgonen 

eller på sena eftermiddagen då få barn finns kvar på förskolan. Detta kan ses som ett dilemma 

i förskolans värld enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2003) hur man ska förhålla sig 

till det enskilda barnets behov gentemot kollektivets behov. Vidare skriver Johansson och 

Pramling Samuelsson (2003) att även om relationen mellan individuellt och kollektivet kan 

ses som ett dilemma, så är gruppens gemensamma lärande viktig för det enskilda barnet. 

”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande”( Lpfö98 rev 2010). Här ska barnen få 

känna den glädje och trygghet i av få vara en i gruppen. Där varje barn ska få känna att den 

får den omsorg och det välbefinnande den har behov av. Förskolan skall anpassas till alla barn 

och barnen ska få erfara den tillfredsställelse det är att göra framsteg och övervinna 

svårigheter. Omsorg om det enskilda barnet och hänsyn skall tas till barnens olika 

förutsättningar och behov samtidigt ska barngruppen ses som en tillgång till utveckling och 

lärande.( Lpfö-98 rev. 2010). 

2.2.1 Förskolans Schema 
I schemat synliggörs de fasta återkommande rutiner såsom måltiderna, gruppaktiviteterna, 

utevistelsen och vilan. Schemat ger en viss tidsangivelse för när de fasta rutinerna sker och 

kan inbringa en trygghet för barnen och föräldrarna. Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006) skriver att förskolan skall ha en avvägd struktur, i vilken barn och vuxna kan känna 

igen sig i. Vidare menar de att barn mår bra av att verksamheten har återkommande rutiner, 

ett igenkännande som skapar trygghet för barnen. Schemats struktur ligger till grund för 

förskolans vardag, eller som Nordin-Hultman (2004) säger utgör stommen i verksamheten 

med dess återkommande aktiviteter. Dock menar Nordin – Hultman (2004) att barnen är 

styrda till ett visst material och beroende på dess tillgänglighet i förhållandet till schemat och 

dess aktivitet. 

I läroplanen för förskolan, Lpfö-98, ges en beskrivning till hur förskolan ska på ett så 

balanserat sätt erbjuda barnen en väl avvägd dagsrytm och miljö där omvårdnad och omsorg 

som vila och andra aktiviteter ska vägas samman.  

I den pedagogiska verksamheten finns även de gruppaktiviteter som riktar sig mot en mindre 

grupp barn t.ex. 5-årgrupp, 4-årsgrupp eller efter en symbol (Markström2007). Här utgår 

personalen ifrån barnen ålder där de kan utvecklas eller lära sig olika saker. Denna planerade 

aktivitet pågår olika lång tid beroende av, vilken aktivitet det är och ålder på barnen. 

Aktiviteten följer ett visst planerat innehåll och har enligt personalen ett syfte att fylla t.ex. 

vistas i grupp, följa instruktioner och lära sig olika färdigheter. I förskolan arbetar många med 

ett tematiskt arbetssätt där ett innehåll blir mer synligt under en viss tid. Oftast styckas den 

pedagogiska verksamheten upp så att innehållet ligger fast på vissa dagar t.ex. måndag och 

tisdag arbetar man med temat mellan vissa klockslag. Ett tema bör genomsyra hela 

verksamheten skriver Pramling Samuelson och Sheridan (2006) och inte avgränsas till 

bestämda dagar och tider.  
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Utifrån de regler och rutiner och grupperingar som förskolan har, finns det som Markström 

(2007) benämner som mellanrum där barnen har möjlighet att själva välja vad de vill göra. I 

förskolesammanhang beskrivs den som fri lek. ”Lekens betydelse för barns utveckling och 

lärande har av tradition en central plats i förskolan och är en del av bilden av den goda 

barndomen” (Markström 2007 s.72). Här har barnen en möjlighet att aktivera sig eller leka 

med det material som förskolan erbjuder, material som utgår från den vuxnes föreställning om 

vad som är bra för barn att använda sig av och vad som anses vara utvecklande utifrån 

barngruppens ålder och behov.  

2.2.2  Miljö och material 
 Pedagogiska miljöer innebär att material och lokaler är anpassade så att barnens intresse och 

möjligheter till utveckling stimuleras. Här menar Nordin-Hultman (2004) att det måste finnas 

miljöer och material som är utmanande för barnet, finns inte detta har barnet svårare att finna 

motivation till aktivitet. 

Förskolan ska skapa förutsättningar för lek genom att barnen får uppleva miljöer som är 

intressanta. För att barnen ska bli intresserade att starta en lek måste förskolan erbjuda och 

presentera olika miljöer och upplevelser för barnen (Johansson & Pramling Samuelsson 

2007). Det går att skapa miljöer på många olika sätt men är det inte tilltalande och utmanande 

för barnen får de svårt att lockas till lek. Som pedagog bör man vara lyhörd, flexibel och 

bekräftande tillsammans med barnen så att det blir lustfyllt att leka. Det är viktigt att miljön 

kan vara föränderlig då barnens lek sker i den omgivning som finns. Med en föränderlig miljö 

krävs att pedagogerna ser till att miljön är uppbyggd och möblerad, vilket ger barnen större 

möjlighet att använda material och utrymmen utifrån den lek som de vill skapa. Miljön ska 

vara anpassat så att det är tillåtet för barnen att använda rummen och möblera utefter vad de 

vill skapa för lek. Materialet ska vara synligt och tillgängligt för att kunna inspirera och 

utveckla leken. Pedagogerna måste även vara lyhörda för vad barnen är intresserade av och 

kunna förändra miljöer och material till en utvecklande pedagogisk miljö. Om barnen inte får 

tillgång till material och kunna använda miljöer som barnet vill, kan leda till att leklusten hos 

barnet avtar. Det måste skapas pedagogiska miljöer där barnen har möjlighet att få utlopp för 

sin fantasi, utforska och upptäcka vilket bidrar till en utvecklande lek (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2007). 

Under barnens vistelse på förskolan sker det ett antal förflyttningar för dem mellan olika rum i 

förhållande till dagsschemat. Nordin-Hultman (2004) beskriver det som i kulturgeografin 

kallas för tidsgeografi och som används just i förhållandet mellan tid och rum. Begreppet 

”station” används för att belysa hur rummen planeras och disponeras för olika aktiviteter i 

förhållande till tid. Vidare menar hon att i barnens och pedagogernas dag finns många sådana 

stationer där tiden avgör vilket material och vilket rum som finns tillgängligt för barnen att 

vistas i. Björklid (2005) beskriver hur pedagoger planerar miljöer, som byggrum, hemmavrår 

och pysselrum mm efter hur aktiviteter är avsedda för det specifika rummet inom förskolan. 

Alla utrymmen går inte att ”fylla” upp vilket innefattar mellanrummen, och det är i dessa 

utrymmen som barn många gånger skapar sin egen lek, då dessa utrymmen är utmanande och 

spännande att utforska. Mellanrum kan ses som hallen, skrymslen och en tom vrå, vilket oftast 

används under barnens fria lek. Ger pedagoger möjlighet till barnen att utnyttja 

mellanrummen under den fria leken, innebär det att pedagogerna även ger utrymme för 

barnen att skapa spänning, äventyr och få ta ansvar (Björklid 2005). Dessa mellanrum ser 

många gånger pedagoger som onödiga utrymmen att vara i då de inte är tänkt att leka i. Ser vi 

ur ett barnsperspektiv behöver barnen dessa mellanrum, vilket gör att de hittar ett eget 

utrymme att utforska och utveckla sin lek i.  



11 
 

Att utforma miljön utifrån barnens behov är idag svårt i de växande barngrupperna som råder. 

Barn har svårare att finna ro och själva kunna välja vad och var de vill leka. Marjanna de Jong 

(Björklid 2005) har i sin studie om den fysiska innemiljön sett att förskolemiljön måste utgå 

från barnens utveckling och skapas där efter. I dagens förskolor ska fler barn samsas på 

samma yta vilket bidrar till att barn idag känner oro, stress och bidrar till fler konflikter. Detta 

bör enligt Nordin-Hultman (2004) finnas med i pedagogers tankar när innemiljön ska 

utformas, hur barnen har tillgång till material i de olika miljöer som barnet är i, så som att det 

finns att tillgå i olika rum eller vid olika tidpunkter. Idag när pedagoger planerar sin 

verksamhet och den pedagogiska miljön på förskolan utgår det från det dagsprogram och de 

aktiviteter som pedagogerna ser som viktiga. Utifrån dessa dagsprogram och de planerade 

aktiviteterna sker en begränsning för barnen i användandet av material eller till vilket rum de 

vill lek i (Nordin-Hultman 2004). Detta kan ses som att visst material enbart används under 

den planerade aktiviteten men inte är tillgänglig för barnen i den fria leken.  

Barns lek sker inte bara i en miljö utan i alla miljöer som de möter (Björklid 2005). Materialet 

på förskolorna är oftast utformade från det traditionella synsättet med basmaterial som bilar, 

pussel, spel, duplo, klossar, dockvråutrustning och konstruktionsmaterial. Här ingår även 

material som färger, lera, klister, verktyg, musikinstrument och pärlor. De sistnämnda ses som 

”smutsiga” material då de beskrivs som att det är kladdiga, högljuda eller att det kan spridas 

ut vilket gör att det kan bli merarbete för pedagogerna. Dessa smutsiga material är oftast inte 

tillgängliga för barnen i sin spontana lek eller skapande. Basmaterial ses som trygghet på 

förskolan och för vidare traditioner runt materialet (Nordin-Hultman 2004).  

 För att barn ska kunna utveckla sin fantasi och sina upplevelser genom leken måste det finnas 

förutsättningar till det (Tullgren 2003). Skapar pedagogerna förutsättningar genom att barnen 

får tillgång till utrymme och material vid den tid och i det rum där barnet har som avsikt att 

leka, kan leksaker inspirera barnen och de startar en lek. För barnet har leksaken en funktion, 

oftast omedveten och används av dem genom att utveckla leken. När barn leker bearbetar de 

sina upplevelser då leksaker kan bli ett hjälpmedel för dem att bearbeta och utrycka sig. När 

barn leker har de svårt att greppa verkligheten som den är, utan går in i sin fantasi och 

förhåller sig till leken “på låtsas” (Nelson & Svensson 2005). Leksaker kan ha flera 

funktioner, dels utifrån barnets intresse men även som ett nyttovärde där pedagogen ser 

leksakens funktion som ett bidrag till barns utveckling. När barn leker finns det inte alltid ett 

sammanhang i konstruktionen av leken. Den kan handla om vitt skilda saker, men här bidrar 

leksakerna till att leken knyts ihop och blir konstruerad. Vygotskij menar att leken utvecklar 

färdigheter och förmågor hos barnet (Nelson & Svensson 2005). Leksaker har alltid spelat en 

stor roll för barn i alla tider, men under den senaste tiden har det bidragit till ett pedagogiskt 

verktyg för förskolan, där pedagogen ser leksakens betydelse ur ett observationssyfte där hon 

tydligt kan följa och reflektera runt barnets utveckling. 

Hos många pedagoger ses förskolans basmaterial som mer pedagogiskt riktigt där barnen 

själva kan skapa och utforma sin lek. Det finns en uppfattning bland pedagoger att färdiga 

materialet, som Barbie och Pokemon, oftast inte ses som riktiga leksaker. Ur en pedagogisk 

synvinkel menar dessa pedagoger att de inte inspirerar till fantasi och kreativitet. Nelson & 

Svensson (2005) har en motsatt uppfattning att de färdiga leksakerna bidra till så mycket mer i 

barnens utveckling då leksakerna som redan är färdigskapade kan utveckla fantasin på andra 

vis, vilket kommer mycket från barnets intresse för själva leksaken. Har barnet motivation att 

leka med en leksak utvecklas leken oftast till en djupare lek, vilket sker även tillsammans med 

andra barn. Detta bidrar även till sociala samspel och leksaken kan få andra betydelser för 

barnen. Det är i samspel med andra som leksaker och andra redskap för lek och lärande får sin 

betydelse.  
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2.3 Lek och lärande  
Lek är en aktivitet som utförs för nöjes skull från barnens sida, men kan ses som en social 

eller intellektuell träning där barnen har möjlighet att utvecklas. När barn leker själva eller 

tillsammans med någon blir leken social, då det genom barnets fantasi finns medskapare. Barn 

föreställer sig saker och bygger och konstruera vilket gör att de får en förståelse för 

grundläggande funktioner, som hur de måste bygga för att tornet ska hålla (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2006). I dessa självupplevelser i leken skapar barnen erfarenheter. 

När barnen leker har de ett mål, en tanke med sin lek vilket kan förändras under processen. 

Därför är det processen i leken som är viktigare för barnet i sitt lärande än vad själva slutmålet 

i leken är.  

Den fria leken har barnen tillgång till under den tid då verksamheten inte har något specifikt 

inplanerat, som samling, skapande, måltider mm. Mellan dessa tider får barnen möjlighet att 

själva bestämma innehållet i leken och med vem de vill leka. Under denna form av lek får de 

möjlighet att lära genom att iaktta, lyssna, delta och kommunicera (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2007). Definitionen av den fria leken kan se olika ut vilket gör att den kan 

innehålla olika former av lekar. I den fria leken kan bygglek vara en del, vilket barnen 

fortfarande gör mellan aktiviteter men här är leken koncentrerad till bygg och 

konstruktionslek. Övriga lekar kan vara rollekar där barnen i sin fria lek medvetet delar ut en 

roll för varje barn, t.ex. mamma, pappa och barn lek. När barn leker rollek har de lättare att 

utveckla sin fantasi, detta gör de eftersom de lättare kan ta efter andra personer eller ett väsen 

då de fritt kan fantisera och gå utanför den verkliga världen (Hagtvet 2004).   

I förskolan har leken alltid haft en viktig roll där barnets sociala utveckling lyfts fram framför 

det intellektuella. Med detta anser Lindqvist (1996) att förskolan vill framhäva lekens 

betydelse mot skolans inlärningsinriktning. Samtidigt visar det att leken är otydlig i förskolan 

där de vuxna många gånger ser den fria leken som ett tillfälle där barnen klarar sig själva, 

istället för att delta och utmana barnen till en lekfull aktivitet. Detta framhäver Birgitta 

Knutsdotter Olofsson (Lindqvist 1996) i en av sina rapporter där hon frågar sig “Varför leker 

inte barn på daghem”? Hon såg att de vuxna tyckte att leken var viktig i förskolans 

verksamhet där deras deltagande hade stor betydelse. I studien framkom tvärtom att de såg till 

att det fanns material till leken men ett vuxet deltagande inte var så stort.  

Lek och lärande har ett samband i förskolan. Dessa två begrepp har olika innebörd då lek som 

vi tidigare beskrivit är en aktivitet som utförs för nöjes skull. Lärande ses som en utveckling 

eller en mognad (Johansson & Pramling Samuelsson 2007). Det finns ändå likheter mellan 

dessa begrepp där lust, kreativitet och ett meningsskapande är viktiga förutsättningar. När 

barn leker tränas fantasin, samspel, motorik, språk och kreativiteten.  Pedagogerna ska ge 

förutsättningar för barnet att utveckla ett lärande där barnen upplever att det är roligt och 

meningsfullt i det som de gör. När verksamheten organiseras ska dessa förutsättningar 

tillgodoses vilket innebär att det ska ges förutsättningar för barnen att få en verksamhet där 

leken och lärandet får ett samspel utifrån barnens behov.  

För att barn ska kunna ta till sig kunskap behöver de få möjlighet att uppleva, vilket barn gör 

bäst när de själva får skapa sina situationer genom leken. Blir denna upplevelse dessutom 

tillsammans med andra barn skapas även utmaningar till barnet att bearbeta och omvandla 

upplevelserna till kunskap. Är barnet intresserat av något sker ett lärande där barnet har lättare 

att ta till sig och kan utvecklas som individ. Johansson & Pramling Samuelsson (2007) anser 

att leken är en viktig del för barnet till att skaffa sig kunskap. 

I förskolan ses leken som en funktion i lärprocessen och det går nästan inte att skilja på lek 

och lärande. Inom förskolans sätt att tala om (diskurs) benämns den fria leken där barnen 
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själva får möjlighet att välja lek. Men som pedagog finns det en pedagogisk funktion i leken 

där barnets utveckling och inlärning betonas, där med har leksituationer indirekt blivit 

lärsituationer, eller en pedagogisk lek. Pedagogisk lek innebär att barnen möter en pedagog 

som medvetet utformar en verksamhet där miljö, material och ett medvetet förhållningssätt 

hos pedagogen utmanar barnen till samtal, reflektion och socialkontakt (Pramling Samuelsson 

& Sheridan 2006). Här utmanar pedagogen medvetet barnen till ett lärande och en utveckling 

och pedagogen kan se leken utveckla barns kognitiva och motoriska färdigheter. Barn kan 

experimentera, få stimulans, göra självständiga val, utveckla initiativförmågan, få 

självförtroende, öka sin skaparlust, träna kommunikation, balans, motorik och koncentration 

(Nelson & Svensson 2005).  Barn själva ser inte det nyttiga som leken innehåller eller kan 

bidra till, det är enbart de vuxna som ser leken utifrån det pedagogiska nytta som den ger.  

Leken används för att stödja barns utveckling inom ramen för en målstyrd verksamhet t.ex. i 

förskolan. 

I pedagogernas sätt att tala (diskurs) innefattar leken två olika begrepp, fri och styrd lek. Den 

fria leken är som vi tidigare beskrivit en aktivitet som förekommer mellan olika aktiviteter. 

Här kan barnen fritt få välja innehållet och material där barnen kan leva sig in i fantasivärlden. 

Det kan vara frivilligheten i den fria leken som gör att barnen känner extra lust och glädje att 

använda denna lekform (Hagtvet 2004).  Den styrda leken är en planerad aktivitet eller lek där 

pedagogen har ett förbestämt syfte. Här finns en presentation av vad barnen ska göra och 

oftast även vilket material som finns att tillgå. I den styrda leken kan barnen känna trygghet 

då pedagogen skapar regler för den givna aktiviteten (Hagtvet 2004).  

När barn leker ges det tillfälle för barnet att själva skapa sina krav, för dem finns inga gränser 

för vad som är fantasi och verklighet. Barn känner en befrielse när de får utlopp för sina 

fantasier där inga krav ställs på dem (Nelson & Svensson 2005). Får barn möjlighet till att 

utforska fantasins värd genom leken krävs att miljön är rolig och lustfylld, men även att 

barnen ges utrymme i vardagen att spontant och frivilligt kunna leka. När den styrda 

aktiviteten pågår har pedagogen en tanke, ett mål med det som är planerat. Här har pedagogen 

skapat begränsningar i vad som ska användas i material och vilken plats som aktiviteten 

utspelas på, vilket innebär att denna situation inte är en lärande situation. Framställs 

aktiviteten som intressant och lustfyllt för barnet innebär det att barnet blir intresserat och de 

får möjlighet att prova sina tankar och utforska vilket kan utveckla nya färdigheter hos barnet. 

I den fria leken krävs andra regler och ordningar som barnen skapar själva. Här väljer barnet 

själv vad det vill leka med, och vem de vill leka med, vilket gör leken lustfyllt på ett annat sätt 

än den styrda situationen. Att leka ska vara lustfyllt för barnet vilket bidrar till ett lärande för 

dem (Nelson & Svensson 2005).  

Läroplanen lägger stor vikt vid att leken ska beaktas i förskolans verksamhet vilket visar att 

samhället tycker leken är viktig i barns utveckling (Nelson & Svensson 2005).  

                       

          

              Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken 

              för att främja barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 

              förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras 

              fantasi, inlevelse, kommunikation och förmågan till symboliskt tänkande 

              samt förmåga att samarbeta och lösa problem. 

                                                                                                (Lpfö-98, 2010, s.6). 
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Förskolan ska utgå från läroplanen när verksamheten ska planeras och med detta ska 

processen vara det som är det viktiga.  ”Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna 

planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande” (Lpfö-98 2010 s.7). Under tiden som barnen 

utvecklar sin lek, får barnen möjlighet att kommunicera, utveckla sina sociala färdigheter, 

fantisera och omvandla sina upplevelser och erfarenheter till kunskaper.  Det är i processen 

som barnen utvecklar sin fantasi och skapar sig kunskaper. Enligt Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2006) är även samspelet mellan barnen och omvärlden viktig för att kunna 

omvandla det som de upplever till kunskap. Läroplanen betonar att förskolan ska lyfta fram 

barnets erfarenhet, intressen och motivation där de ska utvecklas till självständiga individer 

(Lindqvist 1996). När dessa samspelar hos barnet får barnet en förståelse för det den gör och 

skapar ett sammanhang och en mening med det. Verksamheten i förskolan är ämnesfri vilket 

ska bidra till en flexibel verksamhet där det som är inplanerat ska kunna avstås för barnens 

behov.  
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3. Metod 
I följande kapitel tar vi upp vårt val av metod och hur vi gjorde vårt urval av förskolor, där vi 

genomförde våra observationer och enkäter. Vidare tar vi även upp hur vi bearbetat och 

analyserat vårt insamlande material och hur vi etiskt tagit detta i beaktning. Sist beskriver vi 

studiens trovärdighet och tillförlitlighet där vi avslutar med en metodkritik. 

3.1 Val av metod 
 I vår studie har vi inventerat och dokumenterat två förskolors innemiljöer och genomfört en 

enkät. Utifrån det insamlade materialet tolkade och analyserade vi det material vi samlade in 

under våra besök på förskolorna. Vi har valt en kvalitativ metod för vår undersökning. Den 

kvalitativa metoden innebär att forskaren tolkar omgivningen utifrån sin verklighet och 

förförståelse. Genom språket kan forskaren tolkar människors tankar och handlingar med 

hjälp av den kunskap forskaren själv har med sig (Patel & Davidsson 2003).  

Den kvalitativa metoden bygger  på ett tolkningsperspektiv. I detta perspektiv kan det uppstå 

brister då enkäter och observationer tolkas och analyseras. Med en enkät finns en brist att 

följdfrågor inte kan ställas, samt att frågorna kan misstolkas av respondenten och forskaren 

(Bryman 2002). Om det finns möjlighet att återkomma till respondenten i en 

enkätundersökning ges möjlighet att få ett fördjupat svar, vilket kan ge ny förståelsen av 

enkätsvaren.  

3.1.2 Urval  
I vår studie har vi utgått från förskolors innemiljöer där vi kan observera och finna svar 

utifrån våra forskningsfrågor. Detta ser Bryman (2002) som ett målstyrt urval. I vår studie 

ingår två förskolor, förskolan Katten med 7 avdelningar som är indelad efter barnens ålder i 

åldersspannet 1-5 år. På varje avdelning arbetar tre pedagoger. Förskolan Grodan är en 3 

avdelningsförskola där barngruppen är indelad i två yngre barns grupper där åldern är 1-3 år 

och en äldrebarnsgrupp 3-5 år. Avdelningar för yngre barn kan med hjälp av en skjutdörr 

delas in i två avdelningar eller öppnas till en storavdelning där pedagoger och barn 

samarbetar. På avdelningen för de yngre barnen arbetar 3 pedagoger på varje avdelning 

tillsammans 6 pedagoger och på äldre grupps avdelning 4 pedagoger.  

Dagen då vi skulle besöka förskolorna för vår studie fick vi återbud av förskolan Paprikan, 

varpå vi vände oss till förskolan Grodan. På grund av detta utgår vår studie från förskolorna 

Grodan och Katten. 

När vi gjorde vårt urval utgick vi från förskolor som arbetar med storarbetslag, det innebär för 

oss, sex pedagoger som ansvarar för en barngrupp på ca 38 barn i åldern 1-5 år.  I ett målstyrt 

urval ska även forskningen utgå från fler sätt att studera objektet på (Bryman 2002). När vi 

valde förskola för vår studie var vårt syfte att studera våra frågor med hjälp av, observationer, 

enkäter och foto. Tanken med foton var att vi skulle kunna minnas och återkomma till 

förskolornas miljöer, samt som ett komplement till observationerna. Vi utgår från 

ålderspannet 1-5 år då vi ville få med hela åldersspannet som finns inom förskolans 

organisation. Enkäter delades ut till 4 pedagoger på respektive förskola.  

3.2 Datainsamlingsmetod  
Vi besökte förskolorna Katten och Grodan under en och samma dag. Vi blev visade runt av en 

pedagog på varje förskola som samtidigt berättade om deras verksamhet och organisation. Vi 

delade upp arbetet mellan oss då en fotograferade och den andre gjorde anteckningar. Foton 

och anteckningar gjordes för att vi skulle kunna minnas och återkomma till dem när vi 
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sammanställde vårt insamlande material. Vi observerade genom våra tre observationsfrågor, 

schema, material och tillgänglighet. Enligt Patel & Davidsson (2003) är observationer 

användbara för att samla information i områden som berör beteenden och händelser i naturliga 

situationer. Efter det att pedagogen visat oss runt under besöket gick vi även själva runt på 

avdelningen då vi observerade och inventerade. Vi utgick från hur materialet var tillgängligt 

och synligt för barnen, men också hur miljön var organiserad för att främja barnens lek. Vi 

observerade miljön och materialet utifrån ett barns nivå och vad barnen kan tänkas få se om 

vilka erbjudande det finns för lek.  

Under våra rundvisningar med pedagogerna på förskolan Katten och Grodan gav det oss 

möjlighet att ställa frågor till pedagogen som också ingick i vår observation. Vi utgick från 

vår intervjuguide där följdfrågor och andra frågor om intresse för vår studie kunde ställas.  

Från början var det tänkt att vi skulle intervjua pedagoger på förskolorna Katten och Grodan. 

På grund av personalfrånvaro på båda förskolorna valde vi att lämna vår intervjuguide till 

dem och bad dem svara skriftligt. Vår intervjuguide kom då att bli en enkät med öppna 

frågeställningar (Bilaga 1). I användandet av enkäter ges respondenten möjlighet att besvara 

enkäten då respondenten själv har tid att svara (Bryman 2002). Svårigheter kan vara att få in 

svar från alla tillfrågade, även om påminnelse görs. Efter en vecka gjordes en påminnelse då 

vi sammanlagt fick in sex av åtta svar. 

3.3 Etiska ställningstaganden  
Enligt Bryman (2002) rör de etiska frågorna i en undersökning att personer som deltar ska 

informeras då medverkan ska vara frivillig, personens integritet ska beaktas och att 

undersökningen är konfidentiell eller anonym. 

I vår undersökning har vi följt vetenskapsrådets (www.vr.se 110709) grundläggande krav på 

individskydd inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning för de medverkande där 

informationskravet beaktades. Vi informerade vår kontakt om oss och vårt intresse att 

genomföra en undersökning för vårt examensarbete på Linneuniversitetet. Vi presenterade 

vårt syfte med undersökningen, vilket är att öka kunskapen om vilken betydelse förskolans 

organisation i tid och rum har för barns möjlighet att leka och lära. Vidare informerade vi att 

under vårt besök ville vi intervjua fyra pedagoger på respektiver förskola, observera och 

dokumentera miljön, material och hur organisationen är upplagd. För att tydliggöra syftet med 

vårt besök skickade vi ett informationsbrev (Bilaga 2) till varje rektor. 

Enligt samtyckeskravet var vi noga i vår information att inga barn skulle observeras eller 

dokumenteras. Eftersom inga barn var delaktiga i vår undersökning krävdes inget 

godkännande av vårdnadshavare. Pedagogernas deltagande var frivilligt vilket innebär att det 

var frivilligt att delta och när det så önskade hade rätt att hoppa av deltagandet. Enligt Bryman 

(2002) ska varje deltagare vid varje skede i undersökningen få information och på så vis 

kunna ta ställning om det vill avbryta deltagandet utan att uppge varför. Inför varje moment i 

vår studie informerades pedagogerna muntligt vad nästa skede är. 

I vår beaktning av Konfidentialitetskravet gav vi information att allt material som inhämtas 

vid intervjuer, observationer och dokumentation kommer att behandlas konfidentiellt. De 

pedagoger som deltog kommer inte att nämnas vid namn och förskolorna benämner vi med 

fiktiva namn i vår text. Enligt Bryman (2002) ska personers identitet, vem som sagt vad hållas 

konfidentiellt, allt för att säkra de medverkandes anonymitet. För att vi ska uppfylla dessa 

krav har vi under arbetets gång förvarat alla uppgifter för oss själva och när vår forskning är 

avslutat kommer alla uppgifter att kasseras för att säkra det konfidentiella.  

http://www.vr.se/
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Enligt nyttjandekravet får det insamlade materialet endast användas för den aktuella studien 

(Bryman 20020). Vi har enbart använt oss av vårt insamlade material i syfte att studera det i 

relation till vår undersökning och att det inte sprids vidare.  

3.4 Bearbetning och analys    
Efter våra besök på respektive förskola sammanställde vi våra intryck och reflektioner. De 

anteckningar som gjordes i samband med pedagogernas beskrivning av verksamheten och 

organisationen, samt vad som framkom när vi observerade lokalerna utifrån miljö och 

material. Bryman (2002) menar att en sammanställning av observationer och intryck är 

viktiga tätt inpå besöket för att minnas så mycket som möjligt. Detta gjorde vi tätt inpå våra 

besök för att vi skulle få med så mycket intryck och reflektioner som vi kunde. Dessa 

anteckningar och de fotografier som vi dokumenterade under våra besök har hjälpt oss att 

återkoppla till förskolornas miljöer när vi gått igenom och sammanställt vårt material.  

När vi fått in våra enkätsvar läste vi igenom dem för att skapa oss en helhetsbild av det 

pedagogerna hade berättat i enkäten, samt för att kunna genomföra en analys på respektive 

område. Vi bearbetade vårt material genom att strukturera och tydliggöra vilka svar vi fått 

utifrån våra frågeställningar: Hur påverkar organisationen barns möjlighet till inflytande över 

leken? Hur utformar pedagogerna verksamheten i tid och rum i syfte att främja barns lek? 

Vilka möjligheter respektive hinder för barns lek utgör organisationen? 

Därefter jämförde vi de olika förskolorna och försökte se likheter och skillnader i enkätsvaren 

och observationerna som vi gjort, i syfte att skapa förståelse för vad som utgör möjlighet och 

hinder för barns lek. Utifrån frågeställningen sammanställde vi det som var intressant för vår 

studie och tog medvetet bort det som inte var relevant, detta för att underlätta 

analysförfarandet. I vår analys av det insamlade materialet valde vi att bearbetat materialet 

utifrån gemensamma begrepp som utgick från våra frågeställningar.  

 3.5 Trovärdighet och tillförlitlighet   
Trovärdigheten i en studie beror på om det som observerats är den verklighet som det brukar 

vara, visas och berättas det om miljön så som det brukligt är. Det som vi har sett kan se helt 

annorlunda ut i andras ögon. Detta medför att sättet som vi har beskrivit resultatet avgör om 

det är trovärdigt hos andra (Bryman 2002). Utifrån enkäten, observationerna och den litteratur 

som använts är studien sammanställd utifrån vår erfarenhet och kunskap, vilket kan göra att 

resultatet kan se annorlunda ut om någon annan gjort studien. Utifrån dessa tankar är vår 

studie inte en generell syn på förskolors organisation påverkar barns möjlighet till lek och 

lärande. Under våra observationer har pedagogerna fått möjlighet att beskriva vad de har för 

avsikt i sitt utformande av verksamheten. Genom denna beskrivning har vi kunnat koppla 

pedagogens avsikt till våra observationer och enkäter och därigenom skapat ett sammanhang. 

Att observera i en social miljö och skapa ett sammanhang genom t.ex. en organisation, gör att 

forskaren kan skapa sig en bild av miljön (Bryman 2002). Den beskrivning som vi fick av 

pedagogen är ett tänkt förhållningssätt som de menat att arbeta utifrån. Men då vi inte sett 

organisationen användas aktivt där barnen deltar utgår vi från den tänkta och planerade 

organisationen och dess funktion.  

För att tillförlitligheten ska öka ges det bättre förutsättningar då flera personer observerar vid 

samma tillfälle. Forskarna ska anta ett granskande synsätt så att det skapas en fullständig 

redogörelse av forskningsprocessen (Bryman 2002). Detta medför att forskarna ser och 

upplever det som observeras under samma tillfälle, vilket är en fördel vid senare genomgång 

av material. En fördel är även att dokumentera med foto eller videokamera, då det har lagrats 

för att kunna återvända till det observationer som är gjorda för att öka tillförlitligheten. När en 
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enkätundersökning görs krävs att de svarande är väl förtrogna med frågorna och att de har 

uppfattat de som vi har tänkt oss. Då vi fick lämna våra intervjufrågor som enkäter kan det 

finnas möjlighet att frågorna har misstolkats. 
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4 Resultat 
I detta kapitel sammanfattar vi det som vi har samlat in under vår inventering av 

observationer, foto och enkät. I resultatsammanställningen har vi utgått från våra 

forskningsfrågor som är: Hur påverkar organisationen barns möjlighet till inflytande över 

leken? Hur utformar pedagogerna verksamheten i tid och rum i syfte att främja barns lek? 

Vilka möjligheter respektive hinder för barns lek utgör organisationen? 

4.1 Pedagogernas organisation i tid och rum för att främja lek. 
Utifrån enkätsvaren framgår att pedagogerna på de båda förskolorna medvetet arbetar för att 

organisera verksamheten så att leken främjas. Från förskolornas dagsschema kan vi utläsa att 

de genomför de planerade aktiviteterna i samband med de fasta rutinerna. På förskolan 

Grodan ser pedagogerna leken som en viktig del av barnens utveckling. De har få upp 

planerade aktiviteter som bryter barnens lek.  

På förskolan Katten resonerar pedagogerna på följande sätt ”På avdelningen så kan alla välja 

vilket rum man vill vara i och alla får vara med. Men vi väljer mer valen efter VAD vi vill 

göra, inte med VEM” (Pedagog).  Här har barnen även möjlighet till att få avsluta sin lek. Det 

innebär att de avslutar det de håller på med just nu, för att sen komma att äta.  

På förskolan Katten har barnen möjlighet att få leka färdigt, pedagogerna anser inte det viktigt 

att alla sitter ner samtidigt utan ser det som en förmån att få möjlighet att avsluta sin lek. 

”Naturligtvis finns det hållpunkter på dagen som barnen inte kan styra över t.ex. när vi ska äta 

mat. Däremot försöker vi ge möjlighet till att göra färdigt och avsluta innan man kommer och 

sätter sig.” (Pedagog). På förskolan Grodan arbetar de utifrån en tanke att alla äter, vilar och 

går ut samtidigt. 

4.1.1Förskolans schema  
För att främja sin verksamhet observerar pedagogerna barnen och är lyhörda och närvarade i 

barnens lek. I organisationen har pedagogerna på de båda förskolorna tid avsatt för att 

reflektera över sin verksamhet, som på förskolan Katten kallas för ROP, reflektionstid. Under 

denna tid hjälps förskolan åt med att ta ansvar för varandras barn. Då har pedagogerna 

möjlighet att reflektera och diskutera med sina kollegor om verksamheten, barnens miljö- om 

vad som fungerar bra eller mindre bra och om det är något som behöver utvecklas eller tas 

bort av materialet.  

På alla förskolor finns det någon form av dagsschema där liknande rutiner upprepar sig från 

dag till dag. Dessa rutiner innefattar olika aktiviteter där barnen på olika sätt får tillgång eller 

blir begränsade till rummen. Denna ordning innefattar vad barnen har för möjlighet att 

använda i material, vilket rum och vilken aktivitet till deras lek. 

 Under vårt besök på förskolan Katten kunde vi inte se att det inte fanns något dagsschema 

framme som tydliggjorde de olika aktiviteterna. Pedagogerna berättade under vårt besök att de 

har skapat en verksamhet där barnen ska möta få avbrott, för att gynna leken. Utifrån 

enkätsvaren från förskolan Katten framkommer det att barnen får välja vilken station de vill 

leka med. ”Barnen väljer vart de vill vara, de kan byta lek/aktivitet när de vill” (Pedagog). 

Anledningen till att Kattens verksamhet inte innefattar något dagsschema är att pedagogerna 

vill främja barnens möjlighet till att utveckla leken. Med få avbrott får barnen större möjlighet 

att slutföra sin lek. Då det förekommer uteverksamhet varje dag kan barnen få välja att stanna 

inne på förmiddagen, men pedagogerna försöker även möta barnens intresse utomhus. På så 

sätt finns det möjlighet att även fortsätta leken både inne och ute.  
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Under vårt besök på förskolan Grodan kunde vi observera ett schema för pedagogerna. Här 

framkom det vilka tider pedagogerna skulle förbereda en aktivitet, som att duka bord eller 

hålla i en samling. Det som framgick i schemat var att alla avbrott som påverkade barnens lek 

var inplanerade, då det ändå skulle ske någon form av aktivitet som t.ex. före en måltid. Även 

om pedagogerna har som avsikt att begränsa avbrotten för barnen, innebär det att rutiner styr 

mycket av barnens lek. De tillfällen där organisationen ger hinder för lek i alla rum på 

förskolan Grodan är under barnens vila och måltider. ”Barnen leker i de rum som är 

tillgängliga” (Pedagog). Dessa tillfällen är under en begränsad tid av förskolans dag, vilket 

gör att större delen av dagen finns de flesta rum tillgängliga.  

4.2 Tillgänglighet av rum och material 
På de båda förskolorna har man samarbete mellan avdelningarna som ser lite olika ut. På 

förskolan Katten hjälps man åt morgon och kväll, här är organisationen sådan att man samlas 

på en avdelning som antingen öppnar eller stänger. Pedagogerna turas då om att öppna 

respektive stänga. På förskolan Katten kunde vi inte finna några beskrivningar för hur dagen 

ser ut, utöver att barnen samlas för morgonmöte varje dag kl. 9,00. Morgonmötet är ett forum 

då tillfälle erbjuds för barnen att berätta för varandra vad som t.ex. hänt i pågående projekt. 

Barnen kan under morgonmötet välja vilken aktivitet de vill delta i. Pedagogerna kan också 

informera om det har tillkommit något nytt material att leka med eller någon ny station 

På förmiddagen är det fler pedagoger närvarande än på eftermiddagen så de styrda 

aktiviteterna ligger oftast på förmiddagen. På morgonmötet gör barnen sina olika val för 

förmiddagen, här har barnen möjlighet att även välja med att vara inne eller ute. Hur länge 

man arbetar i sina projekt är beroende på vilket projekt som är igång och på hur många 

pedagoger det finns att tillgå. En pedagog från Katten skriver ”Materialet har sin bestämda 

plats så vill man använda ett särskilt material eller genomföra en speciell aktivitet så är man i 

det rummet där materialet finns. Däremot så kan vi som pedagoger säga stopp om vi 

exempelvis ser att det är för många barn för att det ska bli en så bra lek som möjligt”. 

På förskolan Grodan samarbetar man med den närmaste avdelningen. På denna förskola har 

pedagogerna genom en skjutdörr möjlighet till att öppna upp hela avdelningen till en stor eller 

stänga och bli två mindre avdelningar. Pedagogerna har även sitt eget rutinschema av vilka 

sysslor de ska genomföra under sin dag på förskolan. På förskolan Grodan har barnen 

möjlighet till att lek fritt då pedagogerna menar att de vill främja barnens lek och ser leken 

som en viktig del av verksamheten. Barnen har möjlighet att flytta materialet runt till olika 

rum men till en viss begräsning. Där av har de lagt de planerade vuxen styrda aktiviteterna till 

de avbrott som kommer naturligt under dagen. T.ex. så ska alla barnen på Grodan gå ut på 

förmiddagen något som kan ske individuellt på Katten då barnen själva väljer om de vill 

stanna inne eller gå ut, men däremot måste barnen gå ut en stund på eftermiddagen. Utifrån 

det vi sett kan det ses som på Katten är barnen mer fria att välja utifrån sig själva VAD det 

vill göra, även på Grodan har barnen möjlighet till att välja fritt vad de vill göra men blir mer 

styrda av organisationen då alla ska t.ex. gå ut eller äta lunch.  

På Katten och Grodan har barnen på olika sätt inflytande och möjlighet till delaktighet. Detta 

framkom när vi besökte dessa förskolor där vi observerade innemiljön. Vi utgick från hur 

materialet var placerat och hur det synliggjordes för barnen. Pedagogerna beskrev även hur 

materialet var tänkt att användas. Vi kunde se att allt materialet på förskolan Katten fanns i 

barnens höjd vilket gjorde att det mesta av materialet var tillgängligt för dem 

På förskolan Katten fanns även material som förvarades i slutna lådor, dessa var även de fritt 

för barnen att använda men eftersom det låg dolt var det inte lika självklart för barnen att ta in 
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dessa material i sin lek eller sitt skapande. Utanpå dessa lådor stod det med text vad de 

innehöll vilket gjorde att det var synliggjort för läskunniga. 

På förskolan Grodan är tillgängligheten till materialet olika. Med detta menar vi att mycket 

står framme och är synligt av basmaterialet som duplo, serviser och tågbana mm, men även 

här fanns det dolt material som att bilarna låg i en låda med lock bredvid bilbanan. Vi kunde 

se att det mesta av det skapande materialet, som kritor, papper, pärlor mm. stod synligt för 

barnen men det kunde inte själva plocka fram det. På förskolan Katten var allt material 

framtaget i barnens höjd. ”Material som finns är tillgängligt för barnen” (Pedagog). Med allt 

material menar vi både basmaterialet och material som färg, klister, pärlor mm. 

Under vårt besök på förskolan Grodan beskrev de att de har få saker framme av varje 

material. Detta dels för att de ansåg att om barnen möttes av mycket leksaker kunde det skapa 

en förvirring hos barnen vilket gör att barnen kan ha svårt att komma igång med leken. Ser 

pedagogerna att det krävs mer material under en specifik lek så tillför de det material som 

saknas. Tillgängligheten av bas och det smutsiga materialet skiljde sig också åt på förskolan 

Grodan. Här fanns det mesta basmaterialet framme i barnens höjd materialet som färg, klister 

och pärlor mm var placerat på höga hyllor eller i skåp.  

4.2.1 Rummens tillgänglighet för lek 

På förskolan Grodan har de verksamhet tillsammans med avdelningen bredvid vilket gör att 

det har en verksamhet som storarbetslag. Denna förskola är ca 5 år gammal vilket gör att 

lokaler och inredning är nytt. På förskolan Katten arbetar de åldersindelat vilket gör att de har 

anpassat lokalerna efter ålder på barnen. Denna förskola är ca 25 år vilket gör att rummen är 

små och med äldre inredning. 

På förskolan Katten har alla barnen tillgång till alla rum under dagens verksamhet. Det fanns 

sammanlagt 4 rum, en hall och ett hygienrum. Lokalerna har ett förbestämt syfte för vilken 

användning som förekommer i dem. Barnen har själva fått döpa rummen efter vad som går att 

göra i dem. ”Rummen är namngivna efter vad som leks där, för att barnen ska få en 

fingervisning av vad de kan leka, men det påverkar inte leken” (Pedagog).  

På förskolan Grodan fanns det 4 rum, en hall, ett hygienrum och en ateljé. Här har barnen 

tillgång till de rum som är lediga för lek, vilket innebär hur många barn det är i rummet. Det 

kan även innebära att verksamheten inte tillåter att lek förekommer i rummet, då det förbereds 

annan aktivitet. Pedagogerna har satt namn på rummen för att underlätta för barnen vad de 

kan göra i respektive rum, men det tänker på att inte värdera eller könsrelatera namnen. ”Vi 

kan se att det finns en betydelse av att ha någon form av namn på rummen, för att underlätta 

för barnen vilket rum man kan göra vad i, men det är något som är föränderligt” (Pedagog).  

4.2.2 Pedagogiska miljön 

Utifrån enkätsvaren från förskolan Katten framkommer det att de arbetar aktivt med den 

pedagogiska miljön. Pedagogerna på förskolan Katten har utformat olika stationer i rummen 

med aktiviteter där barnen kan leka. Vid dessa stationer finns ett förbestämt tema som barnen 

får utgå från i sin lek. ”Barnen är med och samlar material till de ”stationer” som de visat 

intresse för” (Pedagog). Det framkom även i enkäten att det material som har tillförts 

stationen inte får flyttas till någon annan station.  

När vi besökte förskolan Grodan beskrev pedagogerna hur de skapat de olika rummen utifrån 

att barnen både ska få möjlighet att utnyttja stora ytor med social lek, men även ha möjlighet 

att komma undan och få vara ifred. På förskolan Grodan är det tillåtet att flytta materialet 
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mellan rummen. Detta gör att barnen kan ta med t.ex. bilar till ett enskilt utrymme. Här kan de 

välja att få vara ifred men samtidigt leka med det som de är intresserade av. 

 Pedagogerna på förskolan Grodan kan se att vissa lekar leks oftare i vissa rum på grund av 

materialets placering, detta framkom av enkätsvaren. Vidare beskrev pedagogerna att de ser 

leken som viktig och väderfull, där av ser de att leken kan vara flyttbar. I detta ska barnen få 

möjlighet att utveckla sin lek och sina intressen, genom de material och den tillgång till 

utrymme som finns på förskolan.  

 4.3 Hinder och möjligheter  
 

4.3.1 Förskolans schema  

Enligt vår tolkning utifrån de enkätsvar som vi fått så arbetar de båda förskolorna för att 

främja barnens lek. Båda förskolorna har få avbrott under dagen för t.ex. planerad aktivitet. På 

förskolan Grodan läggs de planerade vuxen ledda aktiviteterna i samband med de fasta 

rutinerna. ”Vi har få planerade aktiviteter där vi behöver bryta barnens lek, de vuxen ledda 

aktiviteter planeras in vid redan bryt som t.ex. innan lunch eller in/efter in och utgång ” 

(Pedagog).  

På förskolan Katten styr morgonmötet som det enda avbrottet på förmiddagen, under 

morgonmötet gör barnen val av vad de vill göra på förmiddagen medans det på eftermiddagen 

är mer fritt till de olika stationerna. Barnen på Katten har även en möjlighet till att välja att gå 

ut på förmiddagen. När den styrda aktiviteten pågår har pedagogen ett syfte där förbestämt 

material ska användas och på vilken plats aktiviteten ska utspelas på. Hos Katten har barnen 

möjlighet att avsluta sin lek innan de går och äter lunch. En pedagog säger” Naturligtvis finns 

det hållpunkter på dagen som barnen inte kan styra över t.ex. när vi ska äta mat. Däremot 

försöker vi ge möjlighet till att göra färdig och avsluta innan man kommer och sätter sig.”. 

Hos förskolan Grodan ser pedagogerna att alla barn ska avsluta sina aktiviteter gemensamt då 

det ser att rutiner som mat och vila är en kollektiv aktivitet. 

4.3.1 Tillgänglighet av rum och material 
På de båda förskolorna har barnen tillgång till de rum som finns tillgängliga. Här finns 

möjligheten för barnen att fritt leka i de rum som finns, men kan begränsas t.ex. av att det 

pågår en styrd aktivitet eller rummet förbereds för vila. Förskolans schema är stommen i 

verksamheten med dess återkommande aktiviteter och rutiner. På Grodan har barnen 

möjlighet till att flytta leken till en viss mån, beroende på vilken lek som leks. ”Vi ser barnens 

lek som viktig och värdefull därigenom anser vi att leken är flyttbar, genom att låta lusten att 

leka styra, så anser vi att i vissa fall främjar en flyttbar lek. Men i vissa fall kan leken behövas 

hållas inom en viss yta för att kunna fortskrida” (Pedagog). Utifrån enkätsvaren kunde vi 

utläsa att förskolan Grodan tillåter att en viss lek tillåts vara flyttbar medans i annat fall inte få 

vara flyttbar.  

På de båda förskolorna har materialet sina bestämda platser men skiljer sig i hur vida 

materialet får flyttas runt på avdelningen. På Grodan menar pedagogerna på att viss sorts lek 

främjas men att det på Katten ses som om materialet flyttas så mister stationen sitt värde. 

Däremot har barnen möjlighet till att tillföra nytt material som anses behövas eller så 

observerar pedagogerna om något saknas och tillför därmed något material, eller så görs det i 

samspråk mellan barnen och pedagogerna.  

På båda förskolorna har de namn på varje rum vilket ger en beskrivning till vad de olika 

rummen innebär. Varje rum har ett förbestämt syfte som säger vad som kan lekas. På 
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förskolan Grodan kan barnen göra rummen föränderliga genom att material kan förflyttas.  

Detta kan inte göras på förskolan Katten då rummens syfte är förbestämda.  
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5. Analys och diskussion 
I detta kapitel gör vi en analys utifrån vårt resultat i kapitel 4. I det här kapitlet avser vi 

besvara våra frågeställningar och diskutera dessa. Avslutningsvis gör vi en metoddiskussion 

och en sammanfattning. 

5.1. Pedagogernas organisation i tid och rum för att främja lek. 
När vi utgår från resultatet kan vi se att förskolorna Katten och Grodan arbetar efter att 

organisera sin verksamhet för att främja barnens lek. I läroplanen kan vi läsa att ett medvetet 

bruk av leken främjar barnens utveckling och lärande.  När de organiserar hur de lägger sina 

aktiviteter väljer Grodan att utföra dem under tiden som de har en dagsrutin t.ex. innan lunch. 

Pedagogerna på Grodan ser det som en fördel då det blir färre avbrott för barnen i leken. Även 

på förskolan Katten kan barnen välja vad de vill göra men också välja i vilket rum man vill 

vara i. Här har barnen även möjlighet till att få avsluta sin lek. Det innebär att de avslutar med 

det de håller på med just nu, för att sen komma att äta. Det vi kan se här är att de båda 

förskolorna Grodan och Katten främjar barnens lek där organisation i tid och rum skapar 

utrymme för barnens lek med avbrott för de rutiner som ligger fast under dagen såsom 

måltider, vila och utevistelse.  Enligt Nordin- Hultman (2004) är det rutiner och aktiviteter 

som bestämmer var barnen har möjlighet att vara. Vidare menar hon att ett dagsprogram på 

förskolor innefattar kortare delar av dagen, vilka är stark styrda av rutiner. Vi menar att även 

om pedagoger har som avsikt att inte bryta barnens lek så finns det många tider under dagen 

där pedagogerna inte har någon valmöjlighet utan att avbryta barnen i leken.  

5.1.1 Förskolans schema   
När vi utgår från resultatet kan vi se att förskolorna Katten och Grodan arbetar efter att 

organisera sin verksamhet för att främja barnens lek. När de organiserar hur de lägger sina 

aktiviteter väljer Grodan att utföra dem under tiden som de har en dagsrutin. Pedagogerna på 

Grodan ser det som en fördel då det blir färre avbrott för barnen i leken. Vi kan se att detta 

uppfylls till en viss del. Med detta menar vi att vissa tillfällen som under måltider och vila är 

fasta aktiviteter som inte går att förändra. Här menar vi att en organisation som skulle kunna 

främjar leken är att låta barnen ha drop-in- måltider där barnen skulle kunna ha flexibel 

möjlighet i tid för att äta. Även om pedagogerna har som avsikt att begränsa avbrotten för 

barnen, innebär det att rutiner styr mycket av barnens lek. Nordin-Hultman (2004) menar att 

det är aktiviteter och rutiner som bestämmer var barnen får vara vid olika tidpunkter och 

vilket material som är tillgängligt. De tillfällen där organisationen ger hinder för lek i alla rum 

på förskolan Grodan är under barnens vila och måltider. ”Barnen leker i de rum som är 

tillgängliga” (Pedagog). Dessa tillfällen är under en begränsad tid av förskolans dag, vilket 

gör att större delen av dagen finns de flesta rum tillgängliga. Givetvis måste det finas 

begränsningar i tid även här då det kan påverka andra aktiviteter som främjar leken. Detta kan 

främst enligt oss, främjas under frukost och mellanmål. Vid andra tillfällen på förskolan 

Grodan anser pedagogerna att de främjar leken genom att lägga aktiviteter vid rutiner. Vad vi 

har kunnat se utifrån vår observation uppfyller pedagogerna detta, men det finns övriga 

tillfällen under dagen som ger avbrott. Vi kunde se att barnen gick ut samtidigt på Grodan 

vilket gjorde att det fanns barn som fick avbryta sin lek, men även då det inte fanns lika stor 

tillgång av pedagoger gjorde att de fick avgränsa tillgången till rummen. Även Nordin- 

Hultman (2004) fasthåller att det är rutiner och aktiviteter som bestämmer var barnen har 

möjlighet att leka. Vidare menar hon att ett dagsprogram på förskolor innefattar kortare delar 

av dagen, vilka är stark styrda av rutiner. Enligt vår tolkning har pedagogerna som avsikt att 

inte bryta barnens lek så finns det många tider under dagen där pedagogerna inte har någon 

valmöjlighet utan att avbryta barnen i leken. På alla förskolor finns det någon form av 

dagsschema där liknande rutiner upprepar sig från dag till dag. Dessa rutiner innefattar olika 

aktiviteter där barnen på olika sätt får tillgång eller blir begränsade till rummen. ”En aspekt av 
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dessa vardagliga pedagogiska regleringar är att de utgör en ordning” (Nordin-Hultman 2004 

s.89). Denna ordning innefattar vad barnen har för möjlighet att använda i material, vilket rum 

och vilken aktivitet till deras lek. 

Enligt vår tolkning ser vi att de båda förskolorna Grodan och Katten främja barnens lek där 

organisation i tid och rum skapar utrymme för barnens lek med avbrott för de rutiner som 

ligger fast under dagen såsom måltider, vila och utevistelse. I läroplanen för förskolan 

framkommer att verksamheten ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran 

och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska främja lärandet där barnets lust och förmåga 

till lek ska främjas (Lpfö-98 2010). Pedagogerna ska ge förutsättningar för barnet att utveckla 

ett lärande där barnen upplever att det är roligt och meningsfullt i det som de gör. När 

verksamheten organiseras ska dessa förutsättningar tillgodoses vilket innebär att det ska ges 

förutsättningar för barnen att få en verksamhet där leken och lärandet samspelar utifrån 

barnens behov.  

Även på förskolan Katten kunde vi se att deras vision inte var att bryta barnens lek. De ansåg 

att de inte begränsade barnen till vilken aktivitet eller rum de ville leka i. Här kan vi se 

svårigheter då fler barn vill leka i samma rum eller vid samma aktivitet än vad de ges 

möjlighet till i utrymme eller tillgång av material. Kan alla barn då få välja samma aktivitet 

och hur främjas leken då om det blir för många barn på samma yta. Vi kan se att begränsning 

av yta kan skapa konflikter mellan barnen viket gör att de inte kan koncentrera sig på leken 

och hur den ska utvecklas. För att barnen ska få möjlighet att föra leken framåt med ett 

händelseförlopp som de kommit överens om krävs att de får tid till sin lek utan avbrott från 

varken andra barn och pedagoger (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). Skulle 

pedagogerna begränsa antalet kan det göra att barnen får möjligheten att i lugn och ro få 

utveckla leken med dem som ingår vilket leder till ett lärande.  

Förskolan Katten har ett gemensamt morgonmöte tillsammans med barnen där pedagogerna 

informerar vad som kommer att händ under dagen, vilka barn och pedagoger som är på 

förskolan denna dag och vilka aktiviteter som barnen har möjlighet att välja mellan. På 

förmiddagarna har de så kallad projekttid där de arbetar tematiskt. I vår analys blir det tydligt 

att morgonmötet ger struktur för barnen vad de har att förhålla sig till i aktivitet, men barnen 

kan även få begränsningar utifrån dagens förutsättningar i vilka aktiviteter barnen har att välja 

på. Väljer pedagogerna en verksamhet där avbrotten är få, skapar det en möjlighet att följa 

barnen och stödja dem i deras intressen (Johansson 2005). Anledningen till att Kattens 

verksamhet inte innefattar något dagsschema är att pedagogerna vill främja barnens möjlighet 

till att utveckla leken. Med få avbrott får barnen större möjlighet att slutföra sin lek. Då det 

förekommer uteverksamhet varje dag kan barnen få välja att stanna inne på förmiddagen. 

5.2 Tillgänglighet av rum och material 
I resultatet kan vi se att de båda förskolorna samarbetar över avdelningarna, detta ser lite olika 

ut för de båda förskolorna. Samarbetet handlar om att öppna och stänga förskolan, något som 

kan göras gemensamt då det är färre barn på morgonen och kvällen. Här turas pedagogerna 

om att öppna och stänga förskolan.  

Förskolan Katten har ett gemensamt morgonmöte tillsammans med barnen där pedagogerna 

informerar vad som kommer att hända under dagen, vilka barn och pedagoger som är på 

förskolan denna dag och vilka aktiviteter som barnen har möjlighet att välja mellan. På 

förmiddagarna har de så kallad projekttid där de arbetar tematiskt. Vid denna tidpunkt på 

förmiddagen kan vi se att det är fler pedagoger närvarande än på eftermiddagen. Enligt vår 

tolkning är barnen fria till att välja fritt utifrån de olika projekt stationer av aktiviteter som 

finns men ser den begränsning som finns då det kanske blir många som väljer samma. 
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Markström (2007) menar på att som pedagoger kan vi hindra barnen till att vistas i ett visst 

rum till förmån för de som inte varit just i det rummet och där fler barn ska få tillgång till 

rummet. Pedagogerna erbjuder barnen till att välja aktivitet men visar samtidigt på den 

begränsning som det innebär att få välja. Markström (2007) menar på att detta är en del av 

den sociala ordningsskapande där vi via förhandlingar med begränsningar till de vuxnas 

användande av valfrihet och rättvisans retorik som argument.   

Förskolan Grodan har ett samarbete med närmaste avdelning. Via en skjutdörr har de 

möjlighet till att öppna upp hela avdelningen till en stor eller stänga så att det blir två mindre 

avdelningar. Pedagogerna på Grodan har ett rutinschema på de sysslor som de ska genomföra 

under dagen. De planerade vuxen styrda aktiviteterna sker i samband med de avbrott som 

förekommer under dagen vilket leder till vad vi kan se få avbrott i leken.  

Det vi även ser i resultatet är att förskolan Grodan tillskillnad från Katten är mer styrda till 

dagschemat och de rutiner vad gäller friheten till att få leka färdigt. Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (2003) ger en beskrivning av förskolan organisation som något ALLA gör 

gemensamt, kollektivet där alla deltar i de moment som förekommer. Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson (2003) menar på att i det kollektiva främjas inte bara den sociala 

kompetensen utan också av de lärande situationer som uppstår i förskolan och att barnen lär 

av varandra.   Det innebär vad vi kan se att t.ex. på Grodan går alla barnen  ut samtidig 

medans det på Katten sker mer individuellt då barnen själva väljer vilken aktivitet de vill göra 

på förmiddagen. 

Barnens inflytande och delaktighet på de båda förskolorna skilde sig på olika sätt. I våra 

observationer av förskolorna blev detta synligt då vi såg på hur materialet var synligt för 

barnen men också på vilket sätt barnen hade inflytande över vilket material som skulle finnas 

framme. Nordin- Hultman (2004) diskuterar material som finns tillgängligt och synligt för 

barnen, vilket gör att de blir sugna och lockade att använda materialet. I och med det kan 

barnen fritt använda materialet utefter som leken utvecklas för dem och detta bidrar till att det 

skapas en lust för barnen att leka. Utifrån resultatet från förskolan Katten kan vi se att de 

medvetet arbetar för att materialet ska ha en funktion i den lek som bedrivs. De har en strikt 

tradition att allt material har en fast plats i ett fast rum. Här ser vi att tanken är god där 

materialet ska kunna utveckla leken men vi anser att en verksamhet som är organiserad utefter 

att barnen ska utgå från materialets tillgång i sin lek kräver närvarande och observanta 

pedagoger. Bidrar pedagoger med att tillföra material och ger riktlinjer hur materialet kan 

användas bidrar det till att barnen fritt kan skapa och utveckla sin lek (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2007). Vi tycker att pedagogerna måste vara tillåtande att tillföra det material 

som de ser att barnen saknar i en lek. Med det medför att pedagogerna måste vara närvarande 

hos alla barnen på förskolan för att kunna bidra med material. I dagens förskola med många 

barn i grupperna kan det vara svårt att uppfylla möjligheten att bidra med mer material anser 

vi. Det förhållningssättet är även viktigt i en verksamhet som Grodan bedriver. På förskolan 

Grodan finns mycket av basmaterialet framme men det är inte så mycket av varje sak. Med 

det menar vi att även här måste pedagogerna vara närvarande hos barnen för att kunna 

observera om barnen vill ha mer material, eller att det inte räcker till alla barn.   

När vi besökte förskolan Katten kunde vi i våra observationer se att pedagogerna placerade 

materialet där alla barnen skulle kunna ha tillgång till det. Att materialet är i nivå med barnen 

innebär inte att det är ”tillgängligt”. Med det menar vi att även om materialet är i barnens nivå 

för att de ska kunna använda det fritt, så kan det ligga dolt i lådor. Barnen behöver få 

information var materialet är tillgängligt, för att kunna använda det, vilket kan påverka deras 

inflytande och val av aktivitet som de själva önskar vilket bl.a. (Johansson 2005) framhåller. 



27 
 

På det viset är inte materialet tillgängligt om inte barnen vet om att det finns där. Vi anser att 

om det finns bilder på lådor vilket material som finns där, ger det en tydligare tillgänglighet 

vilket kan bidra till att leken kan utvecklas. Det skulle kunna förtydliga barnens delaktighet i 

kattens organisation.  

Tillgängligheten av materialet skiljde sig även på förskolan Grodan. Här kunde vi se att det så 

kallade basmaterialet som duplo, bilar och konstruktionsmaterial fanns i barnens nivå vilket vi 

anser gynnar barnens lek. Ser vi till det smutsiga materialet som färg, kritor och pärlor var det 

till viss del synligt men inte tillgängligt. Pedagogerna på förskolan Grodan berätta även att 

visst material fanns i skåp som de tog fram när barnen ville ha det, som t.ex. pussel. Här kan 

pedagogerna se svårigheter i att inte ha det smutsiga materialet tillgängligt för barnen.  Då de 

har yngre barn i verksamheten så placeras det smutsiga materialet högt upp av säkerhetsskäl. 

Givetvis är säkerheten en viktig aspekt men vi kan tycka att det går att placera detta smutsiga 

material i ett rum så att säkerheten hålls för alla barn, men även gynnar till en utvecklande lek. 

Vi kan även tycka att de yngre barnen också ska få tillgång till smutsigt material vilket kan 

synliggöras genom att tydliggöra genom fotografier på material där barnen kan visa vad de 

vill leka med. Det material som finns synlig och tillgängligt för barnen kan skapa en spontan 

lek. Vi kunde se att det mesta av det skapande materialet, som kritor, papper, pärlor mm. stod 

synligt för barnen men det kunde inte själva plocka fram det. Detta kan vara ett hinder för 

barnens lek då de alltid måste få en pedagogs uppmärksamhet för att få tillgång till materialet. 

5.2.1 Rummens tillgänglighet för lek 

På de båda förskolorna har barnen tillgång, vad vi kan utläsa av enkäterna men också vid våra 

observationer, till de olika rummen på förskolorna.  Förskolan Grodan har tillgång till en 

ateljé som de använder med hela förskolan. Medans det på Katten finns ett rum avsatt till 

ateljé. Båda förskolorna har gett namn åt rummen, detta för att barnen ska kunna få reda på 

vilken lek som kan lekas där. På Katten har barnen fått vara med och namnge rummen 

tillskillnad från Grodan där det är pedagogerna som namngett rummen. När barnen kommer 

in i ett rum ska de där få information av vilket material som finns att leka med, då ett neutralt 

namn gör att barnen själva kan välja material och aktivitet som de själva önskar utifrån sitt 

intresse. På Grodan har rummet fått namn för att underlätta för barnen vad de kan göra i 

respektive rum men de försöker att använda neutrala namn för att inte värdera eller 

könsrelatera rummen. Enligt vår tolkning är rummen på Grodan mer föränderligare än på 

Katten där rummen och materialet har sin fasta station. Att arbeta medvetet som pedagog i 

utformningen av rummen och vara öppen för förändringar gör att barnens intresse väcks i 

leken. Förskolan ska kunna vara flexibel utifrån vilken verksamhet och vilka intressen barnen 

har. 

 5.2.2 Pedagogiska miljön 

I vårt resultat kan vi läsa att de båda förskolorna på olika sätt arbetar med sin pedagogiska 

miljö. På förskolan Katten arbetar man aktivt med sin miljö och där barnen blir delaktiga i de 

miljöer som skapas. Vi kan se att det stämmer överens med det Pramling Samuelsson & 

Sheridan (2006) skriver om att den pedagogiska miljön ska utformas så att barns lärande 

stimuleras och underlättas och där miljön innefattas av ett sammanhang där lek, kreativitet 

och skaparlust ska främja barnens lustfyllda lärande. Barnen på Katten är med och samlar 

material till stationen och det material som finns vid en station är inte flyttbart. Det kan 

innebära anser vi att en påbörjad lek som behöver tillföras något nytt material stannas av eller 

begränsas av att materialet inte får flyttas runt. Nordin – Hultmans(2004) diskussion ger oss 

stöd för vår analys att när de olika pedagogiska materialen hålls isär medför det en 

beskrivning av vad pedagoger ser är rätt sätt att använda materialet till. Även om materialet 

tillförs av barnen så utgör användandet av materialet en begränsning hur barnen får använda 



28 
 

det. Barnen får inte kontroll över användandet och hindras att kombinera olika material i olika 

rum.   

På förskolan Grodan arbetar pedagogerna också med sin miljö och ser den som föränderligt 

utifrån barnens utveckling. Här menar pedagogerna på att viss lek leks oftare än andra och de 

skapar möjligheter till att utveckla den leken. Vidare kan vi utläsa från resultatet att 

pedagogerna anser att leken är viktig och värdefull och därmed kan leken även bli flyttbar.   

Barnens ges även möjlighet till avskildhet om barnen så vill leka i mindre grupp eller utnyttja 

de stora ytorna som skapats i rummen. Björklid (2005) menar på att om pedagogerna utformar 

en miljö och respekterar barnens behov som individ gör det att barnen själva får möjlighet att 

välja och få kontroll över sina behov. Här kan vi se att Grodan strävar efter det Björklid 

(2005) menar på med att främjar barnens lekmiljö och deras möjlighet till att påverka sina 

behov. 

5.3 Hinder och möjligheter 

Förskolans schema är stommen i verksamheten med dess återkommande aktiviteter och 

rutiner. Nordin-Hultman (2004) menar att barnen är styrda till ett visst material och blir 

påverkade av schemats struktur för att få tillgänglighet till det material och den aktivitet som 

barnen önskar. På Grodan har barnen möjlighet till att flytta leken till en viss mån, beroende 

på vilken lek som leks. ”Vi ser barnens lek som viktig och värdefull därigenom anser vi att 

leken är flyttbar, genom att låta lusten att leka styra så anser vi att i vissa fall främjar en 

flyttbar lek. I vissa fall kan leken behöva hållas inom en viss yta för att kunna fortskrida” 

(Pedagog). Vad vi kan se utifrån de enkätsvar som vi fått, är att båda förskolorna främjar 

barnens möjlighet till lek. Detta ser dock olika ut på de båda förskolorna vilket kan bero på de 

olika åldrarna som är på de båda förskolorna. På Grodan har barnen möjlighet att få leka fritt 

samt möjlighet till att flytta sin lek men pedagogerna menar på att det inte är all lek som är 

flyttbar. Vilken lek som är flyttbar upplevs som något pedagogerna avgör och ser då till att 

den lek som inte är flyttbar förblir inom ett visst rum eller yta. Då vi hade enkäter har vi inte 

kunnat fullfölja deras tankar kring den flyttbara leken och på vilket sätt den flyttbara leken 

stimulerar barnens lek.   

På Katten har barnen möjlighet att under/efter morgonmötet bestämma sig för vad barnen vill 

göra under förmiddagen. Barnen väljer här från de olika stationer som finns. Hur pass fria är 

barnen att få välja sin lek/station? Styr pedagogerna trots att de menar på att barnen själva får 

vara delaktiga i sitt val av lek/station? Nelson och Svensson (2005) menar att om den styrda 

leken är tillräckligt intressant kan även den locka till vidare lek och intresse hos barnen. 

Markström (2007) skriver att i den fria leken har barnen en möjlighet att själva initiera sin lek 

med det material som förskolan har att erbjuda. I den fria leken krävs andra regler där barnet 

själv skapar ordningen, här väljer barnet själv med vem de ska leka och med vad de ska leka. 

Detta gör leken lustfylld på ett annat sätt än vid den styrda situationen (Nelson& Svensson 

2005).  Som pedagog medför det att vi behöver vara närvarande och delaktiga i barnens lek 

för att följa deras lek och för att kunna utveckla barnens lek på ett lustfyllt och intressant sätt. 

I vår enkät ser vi att pedagogerna har en god tanke med att kunna följa barnens behov av 

material och vara delaktiga. Ett hinder som vi ser i verksamheten är att räcka till som pedagog 

för att kunna tillfredställa dessa behov hos barnen. 

På de båda förskolorna har barnen tillgång till de utrymmen som finns. På Grodan har man en 

gemensam ateljé där avdelningarna turas om att var. Barnen har därmed inte fri tillgång till 

ateljén om inte en pedagog går med. Det medför att barnen inte fritt kan välja att gå dit utan 

får gå dit på en bestämd tid och tillsammans med en pedagog. I övrigt har barnen tillgång till 

de rum som inte är upptagna på något annat sätt, t.ex. förberedelse för vila. Det material som 
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finns är tillgängligt och till viss del synlig vad vi kunde se. En del material såsom pärlor och 

kritor och pappar fanns på en högre hylla, annat såsom bilar, rollek osv. fanns på golvet eller i 

plastlådor. Dessa var till viss del inte upp märkta med bilder, vilket kan vara svårt att 

upptäcka vad det finns för material i lådorna. Det fanns även få saker framme något som kan 

vara ett hinder då många barn vill leka med samma material fast i olika lekar. Pedagogerna 

menar på att de kan plocka fram mer om det skulle behövas. 

På Katten har barnen också tillgång till de utrymmens som finns och varje rum är indelat i 

olika stationer. Här kan barnen välja utifrån vad de vill göra, men det är samtidigt begränsade 

utifrån antalet barn som kan få tillgång till stationerna. Nelson och Svensson (2005) säger att 

när den styrda aktiviteten pågår har pedagogen en tanke, ett mål. Enligt pedagogerna främjas 

leken när det tilltänkta materialet behålls vid stationen. Detta medför att leken inte är flyttbar 

om den så kanske skulle behövas flyttas ur barnens perspektiv för att utvecklas. Barnen kan 

även hindras i sin lek då leken får avbrytas för att det saknas material. Däremot har barnen 

möjlighet till att tillföra nytt material för sin lek. Är inte pedagogerna medvetna och 

närvarande är det ett hinder för barnen då nytt material inte kan tillföras.  

5.4 Metoddiskussion  
Vi hade i början av vårt arbete tänkt genomföra enskilda intervjuer med sammanlagt åtta 

pedagoger. Då det uppstod tidsmässiga förhinder för pedagogerna att medverka enskilt, valde 

vi att lämna vår intervjuguide som enkäter. Att genomföra enkätfrågor kräver tydligare 

frågeställningar än vid intervjufrågor, då följdfrågor kan ge förtydligande vid intervjuer 

(Bryman 2002). Det kan även vara bra att genomföra en pilotundersökning vid 

enkätundersökning då eventuella missuppfattningar runt frågorna kan struktureras om. Vi 

hade inte möjlighet till en pilotundersökning då tiden blev knapp för oss att ändra våra 

intervjuer till enkätfrågor, vilket kan ha påverkat pedagogernas förståelse av frågorna och där 

igenom de svar som pedagogerna lämnade. Vid enkätundersökning kan det finnas hinder i 

insamlandet av material, då deltagarna enskilt svarar på frågorna och senare förmedlar dessa 

till oss. Även om vi skickat påminnelse till deltagarna efter en vecka om enkätsvar så inkom 

sex svar av åtta.  

Under våra observationer på respektive förskola fick vi möjlighet att ställa frågor till en 

pedagog, viket gjorde att vi fick presenterat deras tankar runt organisationen och barnens 

möjlighet till lek. Detta har hjälpt oss under vår genomgång av enkätfrågorna då det blivit 

tydligare för oss när vi sammanställt allt material som vi samlat in. Bryman (2002) menar att 

en fördel med enkäter är att respondenten har möjlighet att reflektera och besvara frågorna när 

de passar dem bäst. Då den kvalitativa insamlingsmetoden innefattar hur vi tolkar det material 

som vi samlat in, kan våra tolkningar skilja sig från pedagogernas tankar.  

Trotts vissa brister i enkätsvaren gör observationer och fotografier att vi kan sammanställa 

alla tre undersökningsdelarna av vår undersökning till en helhet. Utifrån dem ser vi ett 

gemensamt resultat som stämmer överens med den tolkning som vi gjort. 
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5.5 Avslutande diskussion 
Efter att ha arbetat med denna undersökning har vi fått en fördjupad förståelse av förskolans 

organisering i tid och rum har för barns möjlighet till lek. Med detta ser vi att förskolans 

schema och dess avbrott för barnen kan leda till att barnen inte får leka klart. Hade det funnits 

möjlighet för barnen att få längre stunder där fokus i verksamheten hade varit på leken, kunde 

det ha funnits större möjligheter för barnen att få leka tills barnen själva kände att leken är 

färdiglekt. I dagens förskola är schemat fast av rutiner vilket styr dagen, så att leken inte alltid 

blir gynnad. Vi kan se att det är viktigt att pedagogerna för samtal om hur de ser på leken och 

hur de kan organisera för att skapa förutsättningar för barnen att leka längre stunder. Vi har 

även sett att pedagogernas förhållningssätt har betydelse för barnens möjlighet till lek. 

Pedagoger har en stor makt anser vi där de kan styra materialets placering, tillgänglighet, 

tillåtande och synlighet, men även hur kollektivet ska ta hänsyn till det individuella och tvärt 

om. Får barnen tillgång till material och kunna använda det där de ”behöver” i leken och i 

vilka rum, skapar det en lust att leka och kunna utveckla leken. Finns även pedagogen med 

och observerar vad barnen kan tänkas sakna i sin lek skapar hon förutsättningar att stötta 

barnen genom att bidra med material mm. Pedagogen kan även med fördel vara delaktig i 

leken där hon tydligare kan stödja och utveckla barnens lek. Detta menar Tullgren (2003) vara 

ett bra pedagogiskt redskap där pedagogen kan skapa förutsättningar för utveckling och se en 

lärprocess. Även hur dagen planeras utifrån tid och rum, var och när barnen får möjlighet att 

leka har pedagogerna utifrån sitt förhållningssätt en makt att styra över, hur de väljer att se på 

barns möjlighet till lek. Av detta har vi kommit fram i vårt resultat att förskolans organisation 

har betydelse för barns möjlighet till lek. 

När vi startade vår diskussion om vår undersökning hade vi en tanke att det bör vara av 

betydelse hur pedagogerna organiserar verksamheten för att ge barnen möjlighet till lek. 

Genom studiens resultat har vi fått detta bekräftat att det förhåller sig så.  

Vår fokus har varit att utgå från en verksamhet som fått benämningen ”Storarbetslag”. I detta 

menar vi en förskola där det inte finns möjlighet att dela på gruppens storlek utan den har 

varit beständig med ca.40 barn i gruppen och sex pedagoger. När vi vände oss till våra 

förskolor fick vi information att de arbetade efter detta sätt. I det faktiska arbetade de utifrån 

en traditionell förskola, som har gjort en sammanslagning av två avdelningar. Detta innebar 

att de inte samarbetade under hela dagen på det sätt som vi i vårt examensarbete hade fokus 

på. På grund av detta fick vi inte det underlag för vår undersökning som vi tänkt. Genom att 

undersöka en förskola där de arbetar utifrån en verksamhet med vårt sätt att se på 

storarbetslag, vilket är där de inte har möjlighet att dela upp barnen till två mindre 

avdelningar. Trotts detta har vår undersökning gett oss mycket nya tankar och kunskaper. 

Med denna erfarenhet skulle vidare forskning om barns möjlighet till lek i just ”storarbetslag” 

vara intressant att undersöka, genom att se om det har någon annan betydelse hur 

organisationen är utformad. 

Det skulle även vara intressant att göra en liknande undersökning där fokus utgår från barnens 

delaktighet i lekmiljön. Att se barnen aktivt i sin lekmiljö skulle kunna förändra vårt resultat 

vilket hade varit intressant att undersöka. 
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Bilagor 
 

Enkät bilaga 1 
 

1. 

Vi är intresserade av hur ni tänker kring den fysiska miljön för att främja barns lek. 

 

Här tänker vi hur ni har gjort med den fysiska miljön. 

 

Hur ser dagsrutinerna ut för att främja leken. 

 

Hur tänker ni med personalens placering för att främja leken. Är det bestämda platser/rum. 

 

Vilka platser /rum har barnen tillgång till. 

 

Vad kallas rummen/platserna. Har det någon betydelse? 

 

Vilka lekar leks i rummen/platserna.  Får leken/leksaker flyttas till en annan plats. Främjar det leken. 

 

2. 

Hur arbetar ni som arbetslag för att främja barns lek. 

 

 

3. 

Vilka möjligheter till delaktighet och inflytande har barnen när det gäller leken. 

 

Var de leker 



 
 

 

När man leker (tid på dagen) 

 

Hur länge man får leka 

 

Med vem/vilka men får leka 

 

4. 

På vilket sätt anser du att förskolor som är organiserade som storarbetslag kan hindra barns lek. 

 

 

5. 

På vilket sätt anser du att förskolor som är organiserade som storarbetslag kan främja barns lek- 

 

 

Informationsbrev bilaga 2 
Informationsbrev 20110608 

 

Till förskolechef och förskolepedagoger 

 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet till förskollärare med 

inriktning till de yngre åldrarna. Vi ska nu skriva vårt examensarbete inom didaktik där vi vill 

undersöka vilken betydelse förskolans organisation har för barns möjlighet till lek. 

 

Skulle ni vilja hjälpa oss med det? 

 

Studien genomförs med en observation av er förskolemiljö, och intervju av 4 st. förskollärare 

där organisation och lek ligger i centrum. Inga barn kommer att delta i studien. Vi kommer 



 
 

att dokumentera med hjälp av digitalkamera, videoinspelning och noteringar. Materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt. Resultatet av studien kommer inte att kunna kopplas 

till enskilda förskolor. Namn på deltagande kommun eller förskola kommer inte att nämnas. 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom lärarutbildningen. 

 

Studien kommer att ske under Juni månad.  Vid frågor om studien kontakta oss gärna! 

Tack på förhand för er medverkan! 

 

Annika Andersson                                                                            Clasina Leijen 

Tel: xxxx-xxxxxx                                                                     Tel: xxxx-xxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxx                                                              E-mail: xxxxxxxxxxxx 

 

Handledare: Birgitta söderlund Wijk. 

 


