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Sammanfattning 

Genom denna uppsats har jag undersökt miljöns organisering i barns lekrum, vad och hur de 
väljer att leka med material samt hur detta kan påverka barns subjektskapande i den fria leken. 
Syftet med studien har varit att visa hur miljön och materialets organisering kan påverka några 
barns subjektskapande i den fria leken. Detta har undersökts genom observationer av 
lekrummens miljö samt barns fria lek på två förskolor, genom ett 
konstruktionistiskt/postmodernt perspektiv. Det resultat jag fick fram var att miljöns 
organisering kan påverka barns subjektskapande på olika sätt, som hur det är möblerat, vilka 
material som finns tillgängliga, vad det finns för normer i rummen, styrning ifrån pedagoger 
samt samspelet med andra barn. Det som jag fann var viktigast för barn när de valde aktivitet 
var vad deras kamrater sysslade med för stunden. Jag fann även att miljön kan visa barn som 
positiva eller negativa utav vuxna genom deras interaktion med miljön, något som påverkar 
deras subjektskapande.  
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  
När jag började på lärarutbildningen vid Stockholms Universitet och läste Nordin-Hultmans 
avhandling Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande (2006) gick det upp för mig hur 
mycket man påverkas av olika miljöer och har blivit påverkad under hela uppväxten. Jag känner 
igen att man kan få en känsla när man kliver in i ett rum att man förväntas vara på ett speciellt 
sätt, något som Nordin-Hultman (2006) skriver. Jag minns även från när jag var barn och gick i 
skolan att vissa rum kunde ge en känsla av trygghet samt att man blev inspirerad på olika sätt 
till görande. Samtidigt som andra rum kunde ge en känsla av nervositet, där man inte kände sig 
bekväm, vilket ofta påverkade ens lust och görande. Detta hade jag tidigare inte tänkt på, hur 
mycket man påverkas av miljö, rum och material, vilket gick upp för mig när jag började på 
lärarutbildningen att det var en självklarhet. Därför valde jag att skriva om miljön i mitt 
självständiga arbete, något som det även är brist på forskning om (Sandberg, 2008), vilket 
motiverade mig även mer att välja detta ämne. Jag minns även från när jag var liten hur roligt 
det kunde vara att leka och att man levde sig in i en annan värld i leken. Detta var även något 
som jag fick konstaterat när jag började på lärarutbildningen att leken var en oerhört viktig del i 
barns utveckling. Mitt val blev då att undersöka och skriva om hur miljö och material kan 
påverka barns lek och i sin tur barns subjektskapande. Min undersökning utgår ifrån ett 
konstruktionistiskt/postmodernt synsätt eftersom detta synsätt tror på att personer konstitueras i 
och med görandet och att det är i rörelse och förändring med hjälp av aktiviteter, relationer och 
material som subjekt skapas samt att barn blir i relationer till de möjligheter som miljön 
erbjuder (Norin-Hultman, 2006), och metoden som använts i studien är observationer på två 
olika förskolor. 
 

Styrdokument/riktlinjer/policydokument 

I förskolans styrdokument (Lpfö98) står det att miljön i förskolan skall vara en trygg plats som 
lockar barnen till lek och aktiviteter samt att barnen ska inspireras till utforskande aktiviteter. 
Det är viktigt att barn får tid till lek, för genom lek stimuleras barns fantasi, inlevelse, 
kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande samt deras förmåga att samarbeta och lösa 
problem. Barn erövrar kunskap genom lek. Alla barn har olika förutsättningar och behov, 
förskolans uppdrag är att se till att detta bejakas genom utformningen av verksamheten. 
Förskolans uppdrag är även att ge barn en levande, social och kulturell miljö för att utveckla 
deras sociala kompetens och frammana till initiativtagande. Verksamheten skall främja leken 
genom att utformningen av miljön är öppen, innehållsrik och inbjudande. 
 
Skolverket beskriver de fem internationella fördrag och konventioner som Sverige har förbundit 
sig att verka för i alla utbildningssammanhang (Överenskommet! Fem internationella 
överenskommelser som ligger till grund för de nya läroplanerna, 1999). Det beskrivs att 
förskolan bör organiseras som en social miljö med sin egen natur där barn genom lekar och 
andra situationer blir medvetna om sina rättigheter, att kunna hålla på sin rätt samtidigt som de 
kan känna ett ansvar och lära sig att de tillhör allt större samhällen (ibid.). 
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Syfte och problem  
Syftet med studien är att visa hur miljön och materialets organisering kan påverka några barns 
subjektskapande i den fria leken. 
 

Forskningsfrågor  

1. Hur är miljön och materialet i barnens lekrum på två förskolor organiserat och vilka 
material finns tillgängliga? 

2. Vad och hur väljer barnen att leka med i den fria leken? 
3.   Hur kan detta ses i relation till barns subjektskapande? 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv 

Tidigare forskning 
För att hitta aktuell forskning inom området för studien har jag sökt igenom databaserna Google 
Scholar, Libris, Stockholms stadsbiblioteks sökmotor, Stockholms universitets biblioteks 
sökmotor. Jag har även letat efter relevanta avhandlingar för mitt område på www.skolporten.se 
samt att jag har sökt efter tidigare uppsatser i Diva inom mitt område för att även där hitta 
relevant forskning. De sökord jag använt mig av har varit, Pedagogisk miljö, lek, leksaker, 
subjektskapande, meningsskapande och postmodernt perspektiv. 
 
I kommande avsnitt presenterar jag den tidigare forskningen inom området samt det 
postmoderna/konstruktionistiska perspektiv som valts ut med utgångspunkt från mitt syfte och 
mina frågeställningar. 

Rum och miljö 

Carlgren skriver i boken Miljöer för lärande (1999) att ny forskning numera ser barns lärande i 
situation till de sammanhang och relationer som de befinner sig i, istället för tidigare där man 
såg lärandet i relation till individens utveckling och där det ansågs som ett kognitivt fenomen. 
 
Nordin-Hultman har i sin avhandling Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande (2006) 
gjort en jämförande studie genom observationer på sju svenska och fem engelska förskolors 
innemiljöer utifrån ett postmodernt och historiskt perspektiv. Hon vill med studien bidra med 
perspektiv på pedagogiska miljöer och barns identitets och subjektskapande. Jag ska med 
Nordin-Hultmans (2006) begrepp subjektskapande försöka få syn på hur det påverkas genom 
rum och material på barn. Med subjektskapande menas att människor är föränderliga varelser 
där vi blir till i varje ny situation. Vad har barn för möjligheter att skapa meningsfulla 
sammanhang och intressanta aktiviteter i rummen? (ibid.) 
 
Några utav de skillnader mellan de svenska och engelska förskolornas miljöer Nordin-Hultman 
(2006) kom fram till var att de engelska förskolornas miljö hade mer verkstadskaraktär, där 
rummet var indelade i flera vrår, med tillexempel bygghörna, sagohörna, hemhörna m.m. De 
svenska förskolorna hade flera rum där man exempelvis först kom in i tamburen för att sedan 
komma in i lek och matrummet och sedan lek och byggrummet. Hon fann även skillnader i att 
de engelska förskolorna placerade både rumsrent och smutsigt material tillgängligt för alla barn. 
De svenska förskolorna placerade de smutsiga materialen i periferin, dvs. att barnen inte kunde 
använda sig av materialet på eget initiativ, utan fick lov att ta hjälp ifrån någon vuxen. Med 
smutsigt (signalstarkt) material menas färg, lera, klister, vatten, sådant som är kladdigt och 
smutsar ned. Med rumsrent (neutralt) material menas papper, kritor, spel, pussel, dvs. sådant 
material som är lättstädat. Detta material brukar i de svenska förskolorna placeras i det centrala, 
dvs. att alla barn har tillgång till detta. Det smutsiga (signalstarka) materialet är sådant som 
lockar och suger åt sig barnen till handling (ibid.). Hon skriver även att stora mängder av 
samma material bidrar till att fånga barns uppmärksamhet och locka till handling. En annan 
skillnad som hon beskriver mellan de svenska och engelska förskolorna är att de svenska 
förskolorna ofta har en tom golvyta för möjliggörelse av barns rörelse. 

http://www.skolporten.se/�
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Nordin-Hultman (2006) skriver att barns möte och interaktion med miljöer kan framställa dem 
som kompetenta, initiativrika eller passiva och okoncentrerade, beroende på hur miljö och 
material är organiserat. Det är då pedagogers uppgift att organisera miljö och material på ett sätt 
som lockar barnen att skapa meningsfulla sammanhang. När barn ses som positiva utav vuxna 
och de integrerar med materialet så har de hittat något som är meningsfullt och intressant för 
dem och tvärt om, när de ses som negativa utav vuxna och de inte integrerar med materialet så 
kan de inte hitta något material som de finner meningsfullt (ibid.). Hon skriver vidare att miljön 
och materialet skapar möjligheter eller hinder för barns subjektskapande. Och hur barn ser på 
och förstår sig själva samt andra. Hon skriver vidare att med färre material finns färre 
möjligheter för barn att finna meningsfulla sammanhang och "ställa sig i en aktiv relation till 
omgivningen" (Nordin-Hultman, 2006, s.86). 
 
Skantze (1998) har forskat kring hur barnen upplever den fysiska miljön i skolan och vad den 
har för betydelse för barns utveckling. I boken Barnens rum (1998) skriver hon att barn skapar 
mening genom sitt sätt att relatera till både människor och fysisk miljö genom deras 
iakttagelser, uppfattningar och erfarenheter. Hon menar att man måste undersöka hur människor 
skapar mening med miljö för att kunna undersöka hur den påverkar människor. Skantze (1998) 
genomförde undersökningen genom att hon samlade in data om barns egna perspektiv om sin 
miljö på skolan, hon samlade in uppsatser från tre skolor där barnen hade skrivit om en vanlig 
dag på skolan, där hon betonade för barnen att det var deras egna upplevelser som var det 
betydelsefulla. Hon hade även intervjuer med dessa elever som ingick i studien. Det hon kom 
fram till var att de rum som tilltalade barnen var de rum som hade verktyg, material, böcker, 
färger m.m., där rummen signalerade; här gör vi någonting roligt, och där barnen kan uppleva 
med alla sina sinnen (ibid.). Barns möjlighetsrum är de rum som de kan relatera till och 
därigenom lära sig något nytt. Genom en sinnesrik miljö skapar barnen grunden för orientering 
och meningsskapande. Där de kan uppleva med sina sinnen och därigenom relatera till dem med 
rörelser och kropp (ibid.). Barn skall kunna upptäcka nytt, leka, att vara verksamma och 
utsträcka sina gränser (ibid.). Skantze (1998) skriver vidare att en rik miljö skall kunna erbjuda 
barnen möjligheter att samspela med deras intentioner och som är tillräckligt öppen för olika 
initiativ och intentioner, som har en balans mellan mångfald, oordning och ordning. Det 
viktigaste resultatet Skantze (1998) kom fram till för min studie och syfte är att barn behöver en 
sinnesrik miljö där de kan uppleva med alla sina sinnen för meningsskapande. 
 
Björklid har utifrån tidigare forskning i Lärande och fysisk miljö: En kunskapsöversikt om 
samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola (2005) dragit slutsatserna att 
lärandet äger rum överallt, hela tiden. Hon skriver att den fysiska miljön kan skapa både 
förutsättningar och hinder för leken och lärandet. Björklid (2005) menar, för att barnen skall 
vilja utforska och leka ska miljön vara tillgänglig, trygg och stimulerande. Lekrum som rum för 
lärande bör ha verkstadskaraktär med tydligt avgränsade hörn för olika områden (ibid.). Vidare 
skriver Björklid (2005) att miljön ska vara utformad på ett sådant sätt att barn kan leka på egen 
hand utan att behöva be om hjälp. Hon skriver att barn även skall ha tillgång till mycket löst 
material så att de kan ändra miljön till samspel med deras lek.  
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Lek 

Knutsdotter Olofsson har skrivit boken Varför leker inte barnen? (1991) Hon beskriver där att 
hon har gjort en undersökning om "leken som pedagogisk metod" (Knutsdotter Olofsson, 1991, 
s.9), där hon under en tid har undersökt, observerat och rapporterat ifrån ett daghem. 
Knutsdotter Olofsson (1991) gör en beskrivning av vad lek är utifrån tidigare forskning i sin 
studie. Där beskriver hon att lek är en inställning som man signalerar om, detta är en lek, det är 
ett förhållningssätt till verkligheten, där man signalerar till omgivningen med ö 
gon, mimik, röstläge, sätt att tala och bete sig att man leker. Denna signal hjälper andra att tolka 
att det är lek som försiggår. Knutsdotter Olofsson (1991) skriver vidare att denna leksignal 
ramar in det som sker och inom denna ram råder lekens logik. Lek är att kunna omvandla 
verklighet, tid, personer, handlingar, ting och rum till någonting annat, de inre föreställningarna 
råder över de yttre förutsättningarna. Knutsdotter Olofssons (1991) förklaring om vad lek är 
kommer jag att använda mig av i observationen av barnen på förskolorna.  
 
Knutsdotter Olofsson (1991) skriver att om barn uppfattar leksignalen är den meningsfull och 
full av betydelser för dem. Och för att barn lättare skall kunna omvandla ting från verklighet till 
lek underlättas det om de kan känna igen likheter eller associationer till dessa. Hon skriver 
vidare, för att lek ska bli varierad och mer komplex krävs det en lekvänlig miljö, där leken blir 
bejakad och stimulerad. Hon beskriver vidare att personal kan stimulera barn att leka genom att 
själv ta fram och syssla med material eller att ordna om i olika hörnor i lekrummet för 
bondgård, lekhörna med mera. Nelson & Svensson skriver i sin forskning Barn och barns 
leksaker i lek och lärande (2005) att genom lek kan barn "experimentera, skaffa nya 
erfarenheter, få stimulans, göra självständiga val, utveckla initiativförmåga, få självförtroende, 
öka sin skaparlust, träna kommunikation, balans, motorik och koncentration" (Nelson & 
Svensson, 2005, s.75). 
 
Knutsdotter Olofsson (1991) fann i sin undersökning på daghemmet att det inte fanns mycket 
material tillgängligt för barnen att förvandla i leken. Det var många hyllor nedtill i rummet som 
var tomma. I förrådet fanns det mycket material men det var dock alltid låst.  
 
Knutsdotter Olofsson (1991) skriver vad små och större barn behöver i deras lek. De små 
barnen behöver kopior på vad de möter i verkligheten för att stimuleras till lek, samtidigt som 
större barn behöver material med mångsidig användbarhet för att kunna leka allt möjligt. Hon 
beskriver vidare att barn ofta söker sig till hörn eller vrår i lek, där de kan leka ifred utan att bli 
störd. Enligt Knutsdotter Olofsson (1991) ska man försöka inta ett barnperspektiv där man ser 
på verksamheten, lokalerna, materialet och reglerna med barnens ögon. Knutsdotter Olofsson 
(1991) beskriver att personalen på förskolan i studien verkar vara omedvetna om att man måste 
skapa en miljö där det är en självklarhet att man leker. Hon skriver vidare att fri lek styrs och 
begränsas av materialet som finns tillgängligt. Med Knutsdotter Olofssons resultat om hur miljö 
kan stimulera barn till lek är viktigt i relation till mitt syfte och frågeställning. Sandberg vill 
genom boken Miljöer för lek, lärande och samspel (2008) öka förståelsen för betydelsen av 
detta, vilket det idag är brist på forskning om. Sandberg & Vuorinen (2008) skriver att genom 
lek inhämtar barn erfarenheter, känslor och miljöer, och i alla dessa miljöer utvecklar barn 
färdigheter och beteenden samt att de formas genom ting, sociala relationer och den fysiska 
miljön. Sandberg & Vuorinen (2008) skriver vidare för att lek skall stimuleras så bör miljön 
locka till lek, den riskerar annars att hämmas. Detta beskriver även Almqvist i sin bok Barn och 
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leksaker (1991) utifrån hennes forskning om just barn och leksaker. Barn ägnar i genomsnitt sju 
timmar per dag till att leka och det kan därför vara av stor vikt att barn får tillgång till de 
leksaker som gynnar varje barns utveckling (ibid.). Detta beskriver Almqvist (1991) är beroende 
av det specifika barnet, beroende på barnets utforskarlust eller fantasiförmåga. Hon beskriver 
vidare att låtsat att en ko är en grankotte inte är lätt men att låtsas att en grankotte är en ko kan 
vara mycket lättare. Hon beskriver vidare att somliga barn inte har den fantasin att låtsas att en 
grankotte är en ko, därför kan det vara av stor vikt att barn får tillgång till kon för att kunna 
komma igång med leken. 
 
Trageton (1996) har gjort observationer av barns konstruktionslek som var avsedd för 
undervisning i pedagogik, metodik, bild, form och slöjd inom förskollärarutbildningen. 
Trageton skriver i boken Lek med material (1996) för att barns inlärning skall kunna ske är lek 
en förutsättning. Men lek i många förskolor hindras på grund av brister i miljön. Han skriver 
vidare att pedagoger bör planera om den fysiska miljön till en förbättring för att förstärka 
inlärningen genom material och tid. Han beskriver att förskolor har en förmåga att övermöblera, 
något som resulterar i att den rörliga leken försummas. Rummen bör indelas i flera rum med 
hyllor som avgränsning så barn kan koncentrera sig på sin lek utan att bli störd. Samt att det 
skall finnas lättillgängligt material som är allsidigt och formbart (ibid.). Det materialutbud som 
skall finnas i lekmiljön är de fem skapandemedia som teckning/målning, familjevrå och musik-
/röresleutrymme (ibid.). Trageton (1996) beskriver att det är de ostrukturerade materialen som 
man ska prioritera, för att barn skall kunna förvandla materialet till vad som helst. Med 
strukturerat material menar han något som är avbildat att vara något speciellt som tillexempel 
dockor, bilar m.m.  
 
Nelson & Svensson (2005) skriver att barn medverkar i flera olika sammanhang under en dag. 
Dessa sammanhang kan vara förskolan, familjen, hos en kamrat eller i någon förening och i alla 
dessa sammanhang kan barnet ha olika förväntningar på sig hur man ska vara. Barn skapar sin 
identitet i alla dessa sammanhang och barns leksaker är en medverkan i barns konstruktion av 
tillhörighet (ibid.). Nelson & Svensson (2005) skriver att de vuxna i t.ex. förskolor har 
möjlighet att påverka vilka leksaker som barn skall ha tillgång till och genom detta val väljer vi 
att rikta uppmärksamheten mot vissa saker i den verkliga världen. De skriver vidare att på vilket 
sätt vuxna utformar miljöer visar om de vill se barn som aktörer i en meningsfull verksamhet. 
De skriver vidare att det är viktigt att vuxna utformar miljöer som ger förutsättningar för barns 
lek på barns villkor och inte bara på de vuxnas villkor. 

Teoretisk ansats 
Ett konstruktionistiskt/postmodernt synsätt 
 
Jag utgår ifrån det konstruktionistiska/postmoderna perspektivet i mitt arbete. Det postmoderna 
synsättet uppkom i och igenom att man började ifrågasätta det moderna synsättet. Jag förklarar 
därmed både modernismen och det postmoderna perspektivet i följande text. 
 
Utgångspunkten jag har i min studie är det socialkonstruktionistiska perspektivet som John. R. 
Searle förklarar i sin bok Konstruktionen av den sociala verkligheten (1999). Searle (1999) 
skriver att hela verkligheten är någonting som vi människor har skapat. Den fakta som finns, 
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finns för att vi människor har skapat den så. Han menar att människor skapar den sociala 
verkligheten utifrån deras syften. Searle (1999) beskriver kollektiv intentionalitet, med det 
menar han att vi människor gör saker och ting omedvetet för att få göra någonting tillsammans 
med andra människor, dvs. ingå i ett socialt sammanhang. Han beskriver t.ex. att om någon i en 
fotbollsmatch slår ett inlägg så gör personen det för sin egen skull men även för de andra i laget 
(kollektivet), dvs. för att få ingå i ett kollektiv. Searle (1999) beskriver vidare att när man gör 
saker för sig själv så kallas det individuell intentionalitet, detta gör man för sin egen vinnings 
skull. Searle (1999) beskriver även begreppet socialt skapad, normativ komponent, med det 
menar han att samhället och institutioner består av regler och dessa regler följer vi människor 
ofta omedvetet. Han tar som exempel att om någon spelar baseboll och får bollen slagen mot sig 
och denna person äter upp bollen istället för att skjuta så följer man inte normen utan man ses 
som avvikande. Han menar att det finns en socialt skapad, normativ komponent för hur man 
skall vara. Detta är meningsfullt för mig och min studie för att jag kommer att använda mig av 
Searles (1999) begrepp i analysdelen för att se hur barn väljer material och aktivitet. 
 
Dahlberg, Moss och Pence förklarar i sin bok Från kvalitet till meningsskapande (2001) om det 
paradigmskifte som sker, från ett modernistiskt synsätt till ett postmodernt synsätt. Där 
modernismen "strävat efter ordning, uniformitet enkelhet och säkerhet" (Dahlberg, Moss & 
Pence, 2001, s. översättarnas förord). Och där postmoderniteten bekräftar "mångfalden, 
komplexiteten, den `provisoriska´ sanningen och den ofrånkomliga osäkerhet som finns 
inbäddat i allt mänskligt liv" (Dahlberg, Moss & Pence, 2001, s. översättarnas förord). Detta 
beskriver även Nordin-Hultman i Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande (2006) att 
med det modernistiska synsättet sågs subjektet som ett stabilt ”jag” med sin typiska identitet, 
där subjektet är statiskt och givet. Med det nya postmoderna synsättet så konstitueras personen i 
och med görandet, det är i rörelse och förändring med hjälp av aktiviteter, relationer och 
material som subjektet skapas. Genom det modernistiska synsättet har världen setts som "en på 
förhand mänsklig natur som existerar oberoende av sammanhang och relationer" (Dahlberg, 
Moss & Pence 2001, s.30). Detta beskriver Nordin-Hultman (2006) att den postmoderna 
kunskapssynen ifrågasätter, den moderna synen om den sanna människan. Dahlberg m.fl. 
(2001) skriver att det nya postmoderna synsättet stod för det som modernismen inte trodde på, 
som ovisshet, komplexitet, skiljaktighet och det icke linjära. Dahlberg m.fl. (2001) menar att 
utifrån ett postmodernt synsätt ser man att världen och människors kunskap är socialt 
konstruerade, där alla deltar i denna konstruktionsprocess för att skapa mening. Nordin-Hultman 
(2006) beskriver detta med att barn är föränderliga varelser. Barns identiteter och förmågor 
beror på de relationer, miljöer och material som barn befinner sig i och har interaktion med. 
Barn konstruerar sig beroende av de diskurser och praktiker de möter. Nordin-Hultman (2006) 
beskriver vidare att med det nya postmoderna synsättet så är inte barn på ett speciellt sätt utan 
att de blir i relation till de möjligheter som miljön erbjuder och de normer som finns.   
 
Dahlberg m.fl. (2001) beskriver att modernismen hade en föreställning om att mänskligheten är 
en linjär framåtskridande process som rör sig mot något förutbestämt, där man såg individers 
”jag” som statiska och inneboende, där postmoderniteten istället tror på ett skiftande ”jag”. 
Nordin-Hultman (2006) förklarar även detta med att man i det moderna tänkandet såg på barns 
liv som en framåt och uppåtpekande linje och stadiebaserad, där det ena stadiet är en 
förutsättning för det andra i utvecklingen och med hjälp utav dessa stadier skall man kunna se 
utifrån barnets ålder om de följer normalkurvan. Med det postmoderna perspektivet finns ingen 
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sådan förbestämd ordning hur barn skall vara eller vad man skall kunna i en viss ålder utan 
barns handlingar skapas i relation till materialets möjligheter. Dahlberg m.fl. (2001) beskriver 
att postmodernismen ifrågasätter modernismens idé om kunskap som objektiv sanning. I 
postmodernismen ser man på kunskaper som innefattade i maktrelationer, dvs. att kunskap är en 
effekt av makt (Ibid.). Där man ser på kunskap som meningsskapande istället för modernismens 
tro om kunskapens sanning (ibid.). 
 
Dahlberg m.fl. (2001) skriver att med det postmoderna perspektivet ses barnet utifrån en helhet 
där de existerar genom sina relationer och den miljö de vistas i. Barnet ses som medkonstruktör 
av sin kunskap, kultur och identitet. Kunskap är inget oföränderligt och absolut utan man tar 
ansvar för sitt eget lärande och meningsskapande (ibid.). När barn får integrera med miljö lär de 
sig att skapa relationer med människor, världen, saker och händelser med mera (ibid.).  
 
Lenz Taguchi skriver i sin bok In på bara benet. (2004) att vi människor alltid är lärande 
subjekt genom de möten med ting, miljö, material, möblering och sammanhang vi gör. Hon 
skriver vidare att vi lär oss göra våran subjektivitet och att vara ett subjekt beroende på dessa 
sammanhang. Med det menar hon att gör oss till ett subjekt i familjen, ett i skolan, ett med 
vänner med mera. Människor handlar utifrån de möjligheter som ges i olika sammanhang och 
därigenom ”blir vi” beroende på dessa. Hon beskriver att det pedagogiska rummets arkitektur, 
organisation av tid och rum, materialet m.m. kan påverka och producera människors subjekt och 
identitet. Lenz Taguchi (2004) beskriver vidare att ”vi blir” genom att vi identifierar oss som 
subjekt i relation till de föreställningar som sociala institutioner som till exempel förskolor 
förmedlar. Pedagoger ska inte se problemen i barn när det inte fungerar utan pedagoger måste 
kritiskt granska hur de förhåller sig till barn/barnen och hur iscensättningen av den pedagogiska 
situationen ser ut (ibid.).  
 
Lenz Taguchi (2004) förklarar att man kan få en känsla när man stiger in i ett rum att man ska 
vara på ett visst sätt, detta brukar förklaras med att ”det sitter i väggarna” men att det i själva 
verket sitter i huvudet och kroppen, man intar en position som man tror förväntas av en som 
tillexempel ”elev” i detta rum. Nordin-Hultman (2006) beskriver att barn konstituerar sig utifrån 
de föreställningar om barnet som finns i specifika sammanhang. Hon förklarar detta med att 
barn positionerar sig på det sätt som på något sätt ”förväntas” av dem eller som är normen. Men 
hon beskriver att barn inte bara positioneras utan att de även positionerar sig själva. 
 
Nordin-Hultman (2006) beskriver att barn är olika beroende av vilken situation, sammanhang 
eller miljö den befinner sig i, barn är föränderliga i relation till de möjligheter eller hinder till 
möjligheter som miljön erbjuder. Barn uppstår med ett nytt sätt att vara i varje ny situation. Det 
beskrivs vidare att barns subjektskapande pågår hela tiden, där miljö och material har en stor 
betydelse för detta (ibid.). Detta beskriver Dahlberg m.fl. (2001) ställer krav på den pedagogiska 
processen. Där rummen skall tillhandahållas som gör det möjligt för barn att utforska, arbeta 
kreativt, konstruera kunskaper och förverkliga möjligheter samt att skapa identiteter. 
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Centrala begrepp  

- Subjektskapande  
Nordin-Hultman (2006) beskriver subjektskapande som att människors personlighet inte är 
bestämd utan är föränderlig där man ”blir till” i varje ny situation. Beroende på 
sammanhang, miljö och relationer ”blir vi till”. Som exempel är en flicka inte stökig utan 
hon blir stökig beroende på kontexten.  
 
- Positionering  
Detta beskriver Lenz Taguchi (2004) och Nordin-Hultman (2006) att man intar en roll som 
man tror förväntas av en eller som är normen som tillexempel elev i detta sammanhang. 
Nordin-Hultman (2006) beskriver att barn även positionerar sig själva, de blir inte bara 
positionerade. 
 
- Kollektiv intentionalitet   
Searle (1999) beskriver detta begrepp med att vi människor gör saker omedvetet för att få 
ingå i ett kollektiv, dvs. ingå i ett socialt sammanhang. 
 

  -     Individuell intentionalitet  
Searle (1999) beskriver individuell intentionalitet som att vi gör saker för våran egen 
vinnings skull. 
 
- Socialt skapad, normativ komponent 
Detta beskriver Searle (1999) med att samhället består av regler som vi människor ofta 
följer omedvetet och att det finns normer för hur man skall vara och om någon gör 
någonting som bryter mot dessa normer så ses man som avvikande 
 
- Styrning  
Nordin-Hultman (2006) skriver att barn styrs av tid och rum i stor utsträckning i 
förskolorna. Med detta menar hon att både tid, rum och material är starkt reglerad utav 
pedagogerna. Där tiden är planerad efter de dagliga rutinerna och aktiviteterna och även 
rummen och materialet är planerad efter tiden. Nordin-Hultman (2006) beskriver att 
materialen ofta har sin bestämda plats som barn kanske inte ens har tillgång till pga. 
placeringen eller att detta inte får flyttas och användas tillsammans med andra material. 

 
- Centralt  
Med centralt menar Nordin-Hultman (2006) om material som är avsett till barns aktiviteter 
är placerat centralt, det vill säga där barn rör sig och där barn själv kan plocka fram 
materialet utan att behöva be om hjälp av en vuxen. 
 
- Periferin 
Med periferin menar Nordin-Hultman (2006) när materialet som är avsett till barns 
aktiviteter är placerat i periferin, det vill säga där barnen sällan befinner sig eller där barnen 
själva inte kan plocka fram materialet utan måste be om hjälp från någon vuxen. 
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- Signalstarkt material 
Detta material beskriver Nordin-Hultman (2006) är sådant som ofta lockar barn till handling 
som t.ex. Målarfärg, lera, pärlor, dvs. sådant material som smutsar ned. Detta material 
skriver Nordin-Hultman (2006) bör finnas centralt för barnen, där de uppehåller sig. 

 
-     Neutralt material 
Detta material beskriver Nordin-Hultman (2006) är sådant som inte smutsar ned som 
pennor, kritor, papper m.m. 
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Kapitel 3 Metod 

I min studie har jag valt att ha observation av första ordningen som metod för att samla in data. 
Med detta menar Bjørndal (2005) att man har observation som primär och enda uppgift, vilket 
bidrar till en högre kvalitet då observatören inte behöver uppmärksamma flera olika händelser 
samtidigt. Bjørndal (2005, s.26) talar om att observation inom pedagogiken är en "uppmärksam 
iakttagelse", där man koncentrerat observerar något av pedagogisk betydelse. Repstad (2007) 
skriver att observation är den bästa metoden när frågeställningen är begränsad och finns inom 
ett tillgängligt geografiskt område. Jag ska observera på två förskolor och därigenom har jag 
valt att göra en kvalitativ undersökning, där jag går mer in på djupet i undersökningen, där jag 
studerar endast ett fåtal miljöer med dess helhet och alla dess konkreta nyanser (Repstad, 2007). 
Bjørndal (2005) skriver att man genom en kvalitativ undersökning får en djupare förståelse av 
det man undersöker. Jag kommer att observera barns interaktion med miljö och material och för 
att samla in data kommer jag att föra fältanteckningar som Kullberg (2004) skriver ska ske 
sytematiskt och noggrannt genom att man observerar och lyssnar på det som händer. Bjørndal 
(2005) skriver för att få med det mesta som händer ska man koncentrera sig på förkortningar 
och stödord där man prioriterar verb och substantiv, det gör det sedan lättare att återskapa 
meningen eller avsnittet. Wehner-Godée (2000) skriver att man kan använda sig av kamera som 
komplement till observation, jag kommer därav att fotografera som ett extra minne till mina 
anteckningar. 
 
Det negativa med observation skriver Bjørndal (2005) är att det finns en del fallgropar som man 
kan falla i under observation. Men om man är medveten om dessa gropar är det lättare att 
undvika dem, som tillexempel att personliga faktorer kan spela in hur man uppfattar saker och 
ting eller att man som observatör kan påverka de personer man observerar. Bjørndal (2005) 
menar att dessa faktorer kan påverka våra observationer i subjektiv riktning. Observationen 
genomfördes med en låg grad av struktur och med ett brett fokus, med detta menar Bjørndal 
(2005) att man kan vara uppmärksam på det mesta som händer under observationstiden och att 
man sedan kan finna intressanta saker som man tidigare inte hade tänkt på. Bjørndal (2005) 
skriver vidare att nackdelen med detta är att det blir väldigt mycket att observera, vilket inte 
observatören har möjlighet till. Nackdelen är även att bearbetningen av datan blir mer 
tidskrävande, vilket kan leda till att den blir mindre noggrann. Positivt med en låg grad av 
struktur är att man kan se samband i det som observeras. Jag finner trots de negativa aspekterna 
att denna metod är den som är mest lämplig för mig pga. att jag inte tittar på något specifikt utan 
på hela den fria leken för att kunna svara på mitt syfte och frågeställning som är relativt öppna 
för att därigenom kunna se samband i observationen. Backman (2008) skriver att om man vill 
veta något om verkligheten så ska man gå ut och observera den, därför har jag valt observation 
som metod för min studie. 

Urval 
Jag kontaktade två förskolor för att boka tid för observation av miljö och barn för att kunna 
möjliggöra studien. Båda förskolorna ligger i en kommun norr om Stockholm. Jag valde dessa 
förskolor pga. att jag är bosatt i denna kommun och har haft kontakt med dessa tidigare under 
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min utbildning, samt att de är Reggio Emiliainspirerade. Jag finner det intressant för att miljön 
är en viktig del av Reggio Emiliapedagogiken (Nutbrown & Abbott, 2005). Reggio 
Emiliapedagogiken kommer ifrån den norditalienska staden Reggio Emilia. Staden är känd för 
deras tilltro till barns inneboende möjligheter och barns hundra språk (Nutbrown & Abbott, 
2005). De skriver vidare att miljön ska skapa en känsla av välmående och trygghet samt att det 
ska vara en motiverande och inspirerande kraft, både känslomässigt och kunskapsmässigt 
(ibid.). Abbott (2005) skriver att förutsättningen för barns lärande är dess interaktion med 
miljön, hon beskriver tre viktiga faktorer som barns lek är beroende av, det första är rummets 
utformning, det andra tiden och det tredje materialet. Jag fann det därför extra intressant att 
observera på förskolor vars pedagogik säger att barns lek och lärande är beroende av miljön 
eftersom det är detta som min studie handlar om. 
Jag valde att observera på de avdelningar på förskolorna som jag inte har haft kontakt med 
tidigare för att i möjligaste mån undvika att ha förutbestämda uppfattningar om hur det kommer 
att vara, för att det ska bli en så rättvis studie som möjligt. Den första avdelningen som jag 
observerade på var det 18 barn mellan 1-5 år och på den andra avdelningen fanns det även där 
18 barn inskrivna i åldern 1-4 år. Men under tiden som jag var på plats så var det tio av dessa 
barn på båda avdelningarna i de rum som jag observerade. Den ena förskolan kontaktades via 
telefon och besök på plats och den andra via mejl och telefon för att boka in tider som passade 
för både mig och dem att genomföra observationen.   

Uppläggning och genomförande 
Jag har valt att observera miljöns organisering i barnens lekrum, barns interaktion och 
användning av rummet. Jag valde att först observera och fotografera lekrummet när det var 
tomt, för att noggrant få med miljöns organisering och vad det finns för material. För att sedan 
övergå till att observera barnen i den fria leken i samma rum för att få syn på hur de använder 
sig av rummet och materialet. Jag valde att observera barnen i den fria leken i en och en halv 
timme åt gången på grund av att förskolorna har fasta rutiner, därav finns det inte någon längre 
tid som barnen har fri lek inomhus. 

Materialbearbetning 

Beskrivningsprocessen 
Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar valde jag observation som metod för att undersöka 
detta. När jag observerade barnen valde jag att sätta mig i ett hörn och anteckna allt som barnen 
gjorde och vad som skedde i rummet. Jag valde att placera mig i hörnet för att försöka att inte 
störa barnen och göra de nyfikna på mig, för att de skulle bete sig så naturligt som möjligt. När 
jag sedan var klar med observationen började jag snarast med transkriberingen av texten för att 
mitt minne skulle vara så färskt som möjligt. När jag sedan hade transkriberat klart texten valde 
jag ut de avsnitt som var visentliga för min studie, som finns beskrivna i resultatdelen. Jag 
fotograferade även miljön och materialet som ett extra minne till anteckningarna samt för att 
läsaren skulle kunna få en bild av hur det såg ut. Jag valde ut de kort som jag tyckte visade hur 
rummen såg ut och hur materialet var placerat.  
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Analyseringsprocessen 
I denna del läste jag noggrant igenom texten från observationsdelen för att kunna hitta mönster i 
hur barn valde material och aktivitet utifrån de centrala begreppen som jag fann passade min 
undersökning som jag har valt ut utifrån det teoretiska perspektiv som studien har sin 
utgångspunkt i. 
 
Diskussion och tolkningsprocessen 
I denna del utgick jag ifrån mina observationer och tidigare forskning för att få syn på och 
diskutera hur miljö och material kunde påverka barns subjektskapande.  

Tillförlitlighetsfrågor 

Under denna rubrik lyfter jag fram studiens validitet och reliabilitet. Med validitet menas att jag 
studerar det som jag ämnade undersöka och med reliabilitet menas om undersökningen är 
pålitlig (Kullberg, 2004). Min undersökning anser jag håller en hög reliabilitet då jag noggrant 
har antecknat det som skett under observationen, vilket därigenom har gjort analysen mer 
trovärdig (Kullberg, 2004). Att jag även har beskrivit tillvägagångssättet gör det möjligt för 
andra att göra om samma studie. Om studien skulle göras igen på en annan förskola med andra 
barn och pedagoger kan man inte säkerställa att det skulle bli samma resultat som jag har fått i 
min studie. Jag anser att studien har en hög validitet då jag studerat det som var syftet och där 
jag återkopplat till detta under alla moment i uppsatsen (Kullberg, 2004). 

Etiska aspekter  

Som forskare är man skyldig att följa fyra forskningsetiska krav som vetenskapsrådet har 
formulerat. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Jag har informerat berörda om detta genom telefon, mejl, brev samt 
personligen på de båda förskolorna. 
 
Informationskravet 
Man är skyldig att lämna information om forskningens syfte till berörda personer och att dessa 
kan välja om de vill vara med i studien eller inte. Jag har informerat personalen på förskolan 
samt barnens föräldrar om mitt syfte med undersökningen, att jag skall observera främst miljö 
och material i och sedan barns interaktion med miljön och materialet i den fria leken. Jag har 
informerat föräldrarna genom att personalen på avdelningen har skickat hem ett brev till dem 
där jag förklarar mina avsikter med undersökningen och att jag inte är intresserad av enskilda 
barn, men där de har valmöjligheten att jag ska ta bort deras barn från undersökningen. 
 
Samtyckeskravet 
Man är skyldig att hämta samtycke från personerna som skall vara med i studien, om det är barn 
under femton så skall man hämta samtycke från vårdnadshavare. Jag har fått samtycke från 
personalen på förskolan att genomföra studien. Personalen har i sin tur informerat föräldrarna 
med mitt skriftliga brev till dem där jag informerar om mitt syfte och där de får ge sitt samtycke 
att jag får använda mig av mina anteckningar och fotografier som inte kan identifiera deras barn 
i analysen av arbetet. 
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Konfidentialitetskravet 
Uppgifterna man får fram om enskilda personer i undersökningen skall förvaras på ett sådant 
sätt att andra inte kan använda sig av det, samt att man har tystnadsplikt. 
Jag har informerat och lovat förskolorna och berörda personer i undersökningen att inte lämna 
ut personliga uppgifter som namn på förskolorna, personalen eller barnen. När jag nämner namn 
är de fingerade. 
 
Nyttjandekravet 
De insamlade uppgifter som kommer fram i undersökningen får endast användas i dess syfte. 
Uppgifterna jag samlar in till studien genom observationerna kommer endast användas i mitt 
självständiga arbete. De anteckningar och fotografier som jag inte kommer att använda av någon 
anledning kommer jag att förstöra, vilket jag har informerat de berörda om. 
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Kapitel 4 Resultat  

Jag kommer i detta kapitel att noggrant beskriva hur miljön och materialet är organiserat i 
lekrummet på de två olika förskolorna och sedan att analysera dessa rum. För att sedan övergå 
till att beskriva hur barn integrerar med denna miljö och material och sedan övergå till att 
analysera hur barnen använder sig av rummen med utgångspunkt i de centrala begreppen. Jag 
utgår vid varje beskrivning och analysering ifrån de data som jag har fått fram från mina 
observationer utifrån mina forskningsfrågor.  

Beskrivning av data/empiri  

Hur är miljön och materialet i barnens lekrum på två förskolor 
organiserat och vilka material finns tillgängliga? 

Förskolan Stjärnan 

Dessa lekrum är för barnen på avdelningen nyckelpigan, där barnen är mellan 1-5 år. 
 
Rum 1, Förskolan Stjärnan 
Det första rummet man kommer in i efter hallen är mat/pysselrummet. Rummet är av 
rektangulär form med fönster längs hela kortsidan mitt emot ingången. Rummet är upplyst med 
två lysrör i taket. I detta rum finns det signalstarka materialet och neutrala materialet. Målarfärg, 
penslar, pennor, kritor och papper finns beläget på en hurts som de äldsta barnen på avdelningen 
kan nå och använda på egen hand. De yngre barnen kan inte nå detta material. Pärlor med mera 
finns på de tre översta hyllorna i en bokhylla. Detta kan ingen utav barnen nå på egen hand. 
Möbleringen som består av två bord med tillhörande stolar är även dessa i vuxenstorlek.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rum 2, Förskolan Stjärnan 
Det så kallade lekrummet ligger längst in på avdelningen i anslutning till mat/pysselrummet. 
Även detta rum har en rektangulär form med två fönster på långsidan av väggen mittemot 
ingången till rummet. Det finns även en till dörr i rummet som finns på den vänstra kortsidan i 
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rummet. Denna dörr går in till ett mindre rum som avdelningen även använder som lekrum. 
Rummet är upplyst med två lysrör som befinner sig i taket. På mitten av golvet ligger det en stor 
rund matta, som tar upp hela mittenpartiet av rummet där det är stor rörelseyta för barnen. Till 
vänster om ingången på långsidan står det en bokhylla som går från golvet till taket. Den består 
av fem stycken hyllor varav barnen kan nå de tre hyllorna längst ned. På den första (nedersta) 
hyllan till vänster finns det cirka femton stycken sittdynor i olika färger och till höger två 
stycken huvudkuddar. Den andra hyllan är helt tom på material. På den tredje hyllan finns det 
två stycken gosedjur. På den fjärde hyllan, som barnen inte kan nå finns det en cd-spelare med 
tillhörande cd-skivor samt en liten låda med kort på olika föremål. Den femte (översta) hyllan 
finns det instrument av olika slag som trummor och liknande samt flera ”gömmepåsar”. Till 
vänster om bokhyllan finns ett stort skåp som tar upp resten av långsidan. Det stora skåpet är 
uppdelat i fyra mindre skåp, med tillhörande dörr. Alla dörrar på skåpen går att öppna. I det 
första skåpet finns det sex stycken hyllor. Barnen kan nå till och med hylla fyra. På den första 
(nedersta) hyllan finns det en pärm samt kort i A4 storlek med geometriska figurer. På den 
andra hyllan ligger det en låda med ett kortspel i. På hylla tre, fyra, fem och sex finns det endast 
informationspärmar. I skåp två finns barnen madrasser som de använder på vilan. I skåp tre 
finns barnens madrasser, vilket även finns i skåp fyra. Ovanpå skåpet där barnen inte kan nå 
finns det fyra stycken pallar i barns storlek med olika färger, en leksaksborg samt en leksak för 
mindre barn där man ska putta olika geometriska former på en ståltråd upp, ned och runt. På den 
vänstra kortsidan med dörren in till det mindre lekrummet står det tre ensamma stolar i barns 
storlek bakom varandra vid väggen. På väggen sitter det dokumentation i barnens läshöjd. På 
den andra långsidan med fönstrerna sitter det en spegel längst till vänster på väggen i höjd för 
att barnen skall kunna använda den och under spegeln finns det två stycken sittkuddar. Till 
höger om spegeln sitter det en tavla nästan nere vid golvet med porträtt av hundar samt ett 
fotografi på några utav barnen på avdelningen som leker att de äter mat. Bredvid fotografiet 
sitter det en tavla med bild på månaden augusti. Bredvid tavlan finns det ett fotografi av barnen 
på avdelningen när de vilar. På mitten av väggen, högre upp där barnen inte kan nå mellan 
fönstrena sitter det en lampa som ser ut som en stjärna och där hänger det även mindre 
fotbollslampor. Ovanför fönstrena vid taket hänger det en skapelse av en mån- och 
stjärnhimmel. På den högra fönsterbrädan står det ett leksakståg i plast. På den högra kortsidan 
hänger det en väggfast hylla i barnens höjd. På hyllan står det fyra stycken backar med 
duplolego sorterade i färgerna röd, grön, blå och gul. Bredvid duplobackarna finns en back med 
fem stycken småbilar i. Till höger om bilarna finns en back med leksaksdjur, några dinosaurier, 
grisar och kossor. Bredvid backen med djuren finns ett garage i trä och sedan ett likadant hus. 
Under den väggfasta hyllan längst till vänster finns det en back med liten mängd tågbana med 
tillhörande tåg. Till höger om denna finns en back med tre stycken mindre dockor med ett 
docktäcke och en Barbie. Till höger om dockorna finns en back med stor mängd kaplastavar 
samt byggklossar i olika former. Bredvid kaplastavarna finns en back med mjuka byggklossar i 
olika former och färger. Till höger om denna finns det en back med leksaker för de lite mindre 
barnen som bilar, snigel, och båtar i plast. På väggen ovanför den väggfasta hyllan finns 
fotografier på barnen när de leker med detta material. I hörnet mellan kort- och långsidan av 
väggen har de gjort som en dock/hemvrå med en avskiljande vägg med dörr och fönster med 
gardiner. Bakom denna vägg finns ett bord och en byrå med lådor i. På väggen i dock/hemvrån 
hänger det teckningar som barnen har gjort samt två stora hjärtan målade i blått och rött på 
väggen ovanför teckningarna. 
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Rum 3 (mindre), Förskolan Stjärnan 
Detta rum ligger i anslutning till det större lekrummet. Rummet var låst med barnsäkert handtag 
när jag skulle observera. Även detta rum är av rektangulär form fast åt det andra hållet, samt att 
det är ungefär en femtedel av det större rummet. Rummet är upplyst av ett lysrör i taket samt att 
det finns ett fönster på den högra kortsidan som är till höger av ingången. Även detta rum har en 
till dörr som finns på den vänstra kortsidan och denna går ut till hallen på avdelningen. Mitt på 
golvet ligger tre stycken av barnens madrasser som de har på vilan. Till vänster i hörnet om 
ingångsdörren från det stora lekrummet finns ett lågt bord i barns höjd med 12 stycken sittdynor 
i färgerna röd och grön ovanpå bordet. Vid bordet finns även en tillhörande stol. Bredvid bordet 
finns två stycken dockvagnar med två dockor. Till vänster på den långsidiga väggen mittemot 
ingången från det stora lekrummet sitter det en spegel där barnen kan spegla hela sin kropp. Till 
höger om spegeln högre upp som bara de äldre barnen kan nå hänger det krokar med fem 
stycken mindre handväskor. Till höger om handväskorna nere vid golvet hänger det sex stycken 
bilder på troll i olika miljöer. På den högra kortsidan på sidan av fönstret, på båda sidor hänger 
det en hjärtlampa som barnen inte kan nå. På fönsterbrädan står det en cd-spelare som de större 
barnen kan nå. På långsidan med dörren in till det stora lekrummet hänger det två stora 
teckningar, ej i barnhöjd.  
 
Båda lekrummen gav ett välstädat intryck. 

Analys av data/empiri  
Rum, Förskolan Stjärnan 
 
Placerat centralt 
I mat/Pysselrummet var borden och stolarna det som var mest centralt placerad och tog upp 
större delen av rummet. Det mesta av det signalstarka och neutrala materialet fanns även 
placerad centralt för de större barnen. Det som var placerat mest centralt i lekrummet var den 
stora runda gröna mattan som låg på golvet, där det fanns mycket rörelseyta för barnen. All 
annan möblering och material var placerad längs väggarna i rummet, vilket även det var placerat 
centralt då alla barn kunde använda sig av det materialet. Detta material var allt 
konstruktionsmaterial, dockor, bilar samt djur, detta var placerat längs en vägg i ett utav hörnen 
på en låg hylla samt under hyllan på golvet i olika backar beroende på materialets form och färg. 
Sittdynor och kuddar var även centralt placerad på den nedersta hyllan i bokhyllan, dvs. 
tillgänglig för alla barn. Stolar i barns nivå fanns även centralt placerad vid en utav kortsidorna i 
rummet. Den avskiljande väggen i ett utav hörnet som skall föreställa en dock/hemvrå finns 
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även centralt placerad med en hurts och litet bord bakom. Viss pedagogisk dokumentation fanns 
även centralt placerad i barnens nivå.  
 
I det mindre lekrummet var det barnens vilomadrasser som var mest centralt placerad i rummet, 
dessa låg i mitten av rummet på golvet och tog upp större delen av golvytan. Även i detta rum 
var alla möbler och material placerad längs kanterna i rummet. Det som även fanns centralt 
placerad i rummet, tillgänglig för barns användning var sittdynor som var placerad på ett lågt 
bord. Dockvagnar och dockor fanns även centralt placerad. En spegel samt några tavlor fanns 
även i barnens nivå. 
 
Placerat i periferin 
Det som var placerat i periferin i mat/pysselrummet var pärlor och liknande. Dessa fanns 
placerade på en bokhylla på de tre översta hyllorna som inga barn kunde nå. Det signalstarka 
och neutrala materialet var placerat i periferin för de mindre barnen då de inte kunde nå detta. 
Det som var placerat i periferin för barnen i lekrummet var cd-spelare med cd-skivor, samt 
instrument av olika slag. Dessa material fanns placerade på de högre hyllorna i bokhyllan. I ett 
utav skåpen med dörr på i rummet fanns det kortspel, detta var då även placerat i periferin. 
Pallar och andra leksaker var upplagd ovanpå skåpen i rummet, dessa material kunde barnen 
inte använda sig av. Vägglampor finns även placerad utom räckhåll för barn, dvs. i periferin.  
 
Hela det mindre lekrummet var egentligen placerad i periferin när jag observerade materialet i 
rummet eftersom det var låst med ett handtag lägst uppe vid dörrkarmen. Det material som var 
placerat i periferin för de mindre barnen var handväskor, dessa var placerade ganska högt upp 
på väggen på krokar, dvs. bara de äldre barnen kunde nå dessa. Även en cd-spelare var 
tillgänglig bara för de äldre barnen, denna var placerad på fönsterbrädan i rummet. 
 
Neutralt material 
Det neutrala materialet fanns i mat/pysselrummet. Det mesta av detta material fanns placerat så 
att bara äldre barn kunde nå detta utan hjälp ifrån någon vuxen. Papper var undantaget det 
kunde alla barn nå.  
 
Signalstarkt material 
Även det signalstarka materialet fanns placerat i mat/pysselrummet som bara äldre barn kunde 
nå. Det signalstarka materialet var placerat på samma ställe som det neutrala materialet, beläget  
på en hurts ganska centralt i rummet. 

Beskrivning av data/empiri  

Hur är miljön och materialet i barnens lekrum på två förskolor 
organiserat och vilka material finns tillgängliga? 

Förskolan Hjärtat 

Dessa lekrum är för barnen på avdelningen igelkotten som har barn mellan 1-4 år.  
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Rum 1, Förskolan Hjärtat 
Mat/pusselrummet är det man kommer in först i efter hallen på avdelningen. Rummet är stort 
och femkantigt med fönster längs en hel vägg. Sju stycken lysrörsarmaturer i taket lyser upp 
rummet. Större delen av rummet är avsett för mat/pysselrum, men de har avskärmat en vrå i 
rummet med två stycken bokhyllor, där det är avsett för lek. Den del av rummet som används 
som mat/pysselrum finns det neutrala materialet som papper, kritor, pennor med mera. Detta 
material är placerat i en skänk. Här har de även deg placerat i ett skåp som inga utav barnen kan 
nå. Möbleringen som bord och stolar är i barnstorlek. 
 
Bokhyllorna som avskiljer vrån som är planerad för lek har tre hyllor var, där barnen kan nå 
första och andra hyllan men ej den tredje. På den översta hyllan som barnen inte kan nå står det 
en back med träklossar i olika former. På andra hyllan står en back med gosedjur. På golvet står 
det en back med liten mängd tågbana, en back med stor mängd storduplo, på väggen har de satt 
fast underläggen till storduplot så att barnen kan bygga vertikalt. På golvet finns en matta i 
mönstret bilbana, ett stort lågt bord i mitten av vrån samt ett annat lågt bord i vråns öppning. 
Resten av materialet ligger ostädat på golvet; kuber med bokstäver på, pussel, två stycken 
dockor samt några bilar. 
 

 
 
Rum 2, Förskolan Hjärtat 
Detta lekrum ligger längst in på avdelningen i anslutning till mat/pysselrummet. Det är ett stort 
femkantigt rum med högt till tak och mycket fönster. Fönstren befinner sig längs hela vägg tre 
samt längs hela vägg fem fast uppe vid taket. Rummet har fyra stycken dörrar med dörren som 
man kommer in genom inräknat. Dörrarna befinner sig på vägg ett, där man kommer in, vägg 
två där dörren leder ut till baksidan av förskolan, vägg fyra, denna dörr leder till avdelningen 
bredvid, vägg fem, denna dörr leder in till ateljén. Rummet är väl upplyst med sju stycken 
lysrörsarmaturer i taket. Mitt på golvet finns en stor tom rörelseyta för barnen. Till vänster i 
rummet sett från ingången vid vägg ett och två ligger barnens madrasser för vilan på golvet. 
Ovanför madrasserna på väggen hänger det dokumentation med barns målningar över hela 
väggen från golv till tak. Till vänster, vägg två är helt tom, förutom till höger om dörren ut till 
bakgården där hänger det dokumentation. På fönsterbrädan på vägg tre står det en cd-spelare 
med tillhörande cd-skivor som barnen inte kan nå från golvet, men det står ett litet lågt bord 
under cd-spelaren som barnen kan kliva upp på och därmed nå denna. På vägg fyra, väggen 
mittemot ingången hänger det ytterliggare dokumentation men denna gång för föräldrarna. 
Under dokumentationen står ett lågt bord, hylla/byrå med trappsteg som barnen kan klättra på 
eller gömma sig i, då innehållet är borttaget. Under det låga bordet står det en leksak för mindre 
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barn där man ska putta olika geometriska former på en ståltråd upp, ned och runt samt ett 
mindre tåg till tågbana. På hyllan/byrån på första trappsteget ligger det ett gosedjur och 
nedanför på golvet ligger det ett till gosedjur, en klänning som de har till utklädningskläder samt 
en tekanna med tillhörande köksateraljer. Framför dörren in till den andra avdelningen på vägg 
fyra ligger det tre stycken stora lurviga kuddar. I hörnet mellan vägg fyra och fem har de gjort 
en köks/dockhörna med en avskiljande vägg samt hylla från rummet. I denna vrå finns det 
tillhörande spis, diskho samt kökslådor stående mot vägg fyra. Mot vägg fem står det en 
docksäng. Mitt i vrån står det ett litet bord med tillhörande två stolar. På golvet ligger det fullt 
med alla sorters leksaker som inte är uppstädade. Det finns en stor lastbil, docktäcke, 
leksaksbilar och tåg, köksateraljer som tallrikar och liknande, en träkub, stort mjukt pussel samt 
en stor mjuk tärning.  På vägg fem hänger det en väggfast hylla som barnen inte kan nå med 
barnens sovprylar. Under denna hylla finns det ytterliggare en hylla nere vid golvet med en back 
gosedjur. Det hänger ned en gardin från översta hyllan ner till golvet och bakom gardinen står 
två små stolar. Till höger om hyllorna finns en ”riktig” diskho med skåp under, skåpet har 
dörrar som är barnsäkra. I skåpet finns det målarfärg och penslar. Framför diskhon står en 
soptunna. På vägg ett vid ingången till höger hänger det krokar i barnens höjd och nedanför 
dessa finns en back med mycket mängd utklädningskläder, skor och gosedjur. Ovanför krokarna 
hänger det tre stycken teckningar som barnen har gjort. Mitt på golvet ligger det åtta stycken 
stora kuddar i olika färger som visualiserar godissorten engelsk konfekt. Till höger i rummet sett 
från ingången står det ett stort lågt bord med tillhörande sju stolar i barnens nivå. Till vänster i 
rummet vid vägg tre finns ännu ett stor bord med sex stycken stolar i barnens nivå. 
 

 

Analys av data/empiri  
Rum, Förskolan Hjärtat 
 
Placerat centralt 
I mat/pysselrummet var bord, stolar, vrån med konstruktionsmaterial samt det neutrala 
materialet placerat centralt i rummet. 
 
Det material som var mest centralt placerad i lekrummet var de stora kuddarna som föreställde 
godiset engelsk konfekt, dessa var placerade i mitten av rummet på golvet. Även de två stora 
borden med stolar var placerade centralt i rummet. I detta rum var det mesta av materialet 
tillgängligt för barnen, dvs. placerat centralt. Det som finns placerat centralt är barnens 
vilomadrasser, dessa ligger på golvet längs en hel vägg. Möbler av olika slag som bord och 
hylla/byrå finns även placerade centralt i rummet längs en vägg. Det är sedan en avskiljande 
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vägg samt hylla som är placerad för dock/hemvrån. Detta är även centralt i rummet med dess 
tillhörande material i vrån, som köksmaterial och dockmaterial. Längs kanterna i rummet finns 
utklädningskläder och gosedjur placerade i backar på golvet, även dessa är placerade tillgängligt 
för barnen, dvs. centralt. 
 
Placerat i periferin 
Det som var placerat i periferin i mat/pysselrummet var viss signalstarkt material som deg samt 
vissa leksaker som klossar och dyligt. 
 
Det som var placerat i periferin i lekrummet var en cd-spelare som var placerad på 
fönsterbrädan, denna kunde inte barnen nå från golvet, men det stod ett lågt bord under denna 
som barnen lätt kunde kliva upp på och därigenom nå cd-spelaren. Barnens material som de har 
när de sover ligger på en hylla som barnen inte kan nå. Målarfärger och penslar var placerat i ett 
skåp med barnsäkert lås på, dvs. i periferin. Det fanns även en del dokumentation som var 
placerad i periferin, då de hängde för högt upp för att barnen skulle kunna ta del av den. 
 
Neutralt material 
Det neutrala materialet fanns i mat/pysselrummet. Där hade de gjort som en liten hörna 
avskärmat med hurtsar. I denna hörna fanns det neutrala materialet som papper, pennor, kritor 
med mera. Detta material fanns tillgängligt för alla barn där de kunde använda sig av materialet 
på eget initiativ utan hjälp ifrån någon vuxen person. 
 
Signalstarkt material 
Det signalstarka materialet jag kunde hitta när jag inventerade vad som fanns i rummen fanns 
inte tillgängligt för barnen utan detta fanns i periferin. De hade placerat detta material som 
målarfärg och penslar med mera i ett skåp som hade barnsäkert lås. Därav kunde barnen inte 
använda sig av detta material utan att materialet presenterades utav någon vuxen person.  

Beskrivning av data/empiri  

Vad och hur väljer barnen att leka med i den fria leken? 

Observation, Förskolan Stjärnan 

Barnen har precis blivit släppta från morgonsamlingen. En pedagog kommer in med en korg 
fullt med köksmaterial. Hon säger till mig att de brukar ställa undan denna men att barnen nu 
kan få ha dem. En utav pojkarna kommer och hämtar den. 
 
Tre utav flickorna har satt på sig utklädningskläder och hoppar runt som om de har gymnastik. 
En utav dem säger att ”jag är ledare”, de andra barnen härmar flickan med de rörelser som hon 
gör. Pojken som hämtade korgen med köksmaterialen och två till pojkar dukar fram med 
kuddar, filtar och köksmaterial. Pedagogen säger åt flickorna som har gymnastik att de kan gå in 
i andra rummet eftersom pojkarna har picknick. 
 
Två yngre pojkar står mitt i rummet med varsin stol och tittar på allt som händer. 
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En utav pojkarna på picknicken dukar upp med alla möjliga köksgrejer. De andra två pojkarna 
bygger ihop duplo och lägger på sittunderlägg, de lägger detta vid de andra köksgrejerna och 
säger till pedagogen att de har picknick. Pojkarna har hämtat cd-spelaren från det ”mindre” 
lekrummet och säger att de ska lyssna på musik, Michael Jackson, de sjunger och dansar. En 
utav pojkarna fortsätter med att röra i en kastrull och säger att han lagar soppa. En 1-åring 
kommer och springer in mitt i picknicken, fröken tar tag i barnet och går ut med henne eftersom 
hon stör picknicken enligt henne. En utav pojkarna tar fram fler sittunderlägg och säger att han 
vill sova bredvid en utav de andra pojkarna. Den tredje pojken har duplo på en tallrik och säger 
att det är hamburgare. Pojken säger ”här har vi barn fest, man måste vara festklädd och det ska 
bara vara killar”. Pojken rör vidare i soppan och provsmakar. ”Det får bara komma kompisar på 
festen som är killar”, säger pojken till pedagogen. Men nu ska pojkarna i vilket fall laga mat till 
den kvinnliga pedagogen. Pojken frågar om hon vill ha en röd tallrik. De tre pojkarna talar om 
för fröken vad de har lagat, pojke 1 har lagat kyckling, pojke 2 pizza, och pojke 3 hamburgare. 
På cd-spelaren låtsas de fortfarande att det är Michael Jackson. Pizzan är gjord av duplo. När 
pedagogen ska äta pizzan så får hon inte dela upp duplon i bitar för pojken. En utav pojkarna 
har fortsatt med att laga soppa, han frågar vad pedagogen vad hon vill ha för soppa. Han får 
svaret tomatsoppa. Senare kommer han med soppa och kaffe till pedagogen. 
 
En utav flickorna som är i det mindre rummet springer ut i det stora rummet och hämtar en 
leksak och går sedan tillbaka in i rummet. En annan flicka kommer in i stora rummet med en 
handväska och lägger den i dockvagnen, sedan går även hon tillbaka till det mindre rummet. 
 
En utav de yngre pojkarna har en liten genomskinlig hink som han studsar en boll i.  
 
I det mindre rummet håller några utav flickorna på att städar och säger åt den yngre pojken att 
han inte kan ha sin tröja på golvet. Två utav flickorna bygger torn på ett bord med kuddar och 
leksaksdjur. En utav flickorna som städar säger att handväskan inte ska ligga på golvet och 
hänger upp den på kroken. Hon fortsätter med att städa bort grejer och flytta på möbler. 
 
Den yngre pojken leker fortfarande med hinken och bollen, han säger att ”jag försöker att fånga 
en boll”. 
 
Flickan som städar tar isär allt duplomaterial och lägger det sedan i dockvagnen som hon säger 
att hon ska köra tillbaka där det ska vara.  
 
Två utav de andra flickorna kommer in i det lilla rummet och hämtar bord och stolar som de tar 
ut i det stora rummet. Samma flicka kommer sedan tillbaka med korgen med köksmaterialet och 
ställer på fönsterbrädan. Den andra flickan kommer in och frågar flickan var disken är. Flickan 
visar korgen och får till svar att det inte ska vara där eftersom köket är där ute (det stora 
rummet).  
 
Flickan som städar gör det fortfarande, hon hänger upp handväskor på krokarna. 
 
Två pojkar kastar sittunderlägg och en boll i det lilla rummet, de försöker kasta upp i taket talar 
de om. 
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I det stora rummet har flickorna ställt upp bordet och stolarna de hämtade och dukat det med 
dukar och köksmaterial. 
 
Två pojkar springer runt på den gröna runda mattan som är i mitten utav det stora rummet. 
Dockvagnen står i mitten, denna springer de runt. De lägger upp kuddar som de ska ha som 
hinder, den ena pojken säger till den andra att man ska hoppa över.  
 
De två flickorna fortsätter att pyssla med köksmaterialet i hörnet. Flickan som städar gör detta 
fortfarande. De flickorna som är i ”köket” säger till flickan som städar att de städar, de leker 
inte. 
 
Pojkarna som springer runt på mattan har nu även mina ben som hinder eftersom jag sitter på 
golvet med benen mot mattan. 
 
En flicka går in i dockvrån och möblerar om. En flicka börjar springa med pojkarna på mattan. 
De lägger nu upp sittdynorna på mattan och säger att det är en bana och sedan kryper de runt 
denna bana. De övergår sedan till att springa runt banan och en utav pojkarna talar om att någon 
ska vara Gloria, flickan säger att hon vill vara Gloria. Pojken själv är Vellman. Flickan i 
dockvrån frågar om hon också får vara med. Flickan säger att hon också vill vara Gloria men får 
till svar av pojken att det inte kan vara två Gloria. 
 
Den 1-åriga flickan bäddar sin docka på golvet med ett täcke. Fröken säger; ”vad fint du 
bäddar”.  
 
1-årig pojke tar kaplastavar från hyllan och lägger de på golvet. Sedan tar han duplo och tittar på 
dem, tar sedan isär dem. 
 
2-årig pojke kör med en bil på elementet.  
 
Den 1-åriga flickan sitter och tittar på tavlan med hundarna och säger vovve.  
 
Barnen har nu slutat att springa på banan och en utav pojkarna slänger sittunderläggen, 
pedagogen säger att man inte får kasta dem. De lägger istället alla sittunderläggen i dockvrån. 
Flickan säger att ”här bor Gloria” och sedan att ”vi alla bor här”.  
 
En pojke börjar springa runt och 1-åringen hänger på. 
 
2-åring har satt sig vid en stol i ”köket” och låtsasäter. 
 
Pojken i dockvrån släcker lyset och säger att nu är det natt (jäspar) och går in i dockvrån. Sedan 
säger han att man måste borsta tänderna, frågar ”var är min tandborste”? Sedan går han och 
hämtar kaplastavar som han använder som tandborste. 
 
En liten flicka och en större flicka sitter i ”köket” och låtsasäter. Sedan tillkommer det en pojke. 
Två småpojkar har flyttat på lite utav köksmaterialet och sitter på eget ställe i rummet och äter. 
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Flickan som är gloria i dockvrån går och hämtar köksmaterial. Pojkarna i dockvrån borstar 
tänderna med kaplastavar. 
 
Den 1-åriga flickan går och hämtar den tomma korgen som köksmaterialet ska ligga i. 
 
Pojken i dockvrån har gått och lägger i kaplastavar i en väska. Pedagogen frågar vad han lägger 
i väskan. Det är mina smörgåsar svarar han. Ganska många, säger pedagogen. Pojken svarar 
med att han är hungrig. Flickan i dockvrån sätter en hink på huvudet och säger att det här är min 
babyhjälm. Pojken sätter sedan på sig hinken på huvudet och går till ”köket”, tar av sig hinken 
och lägger i ”mat” i den och går sedan tillbaka till dockvrån. Pojken springer sedan och hämtar 
handukarna som låg på bordet och säger att det är picknickfiltarna. Och sedan flyttar han på 
stolarna i ”köket” till ett led och talar om för kamraterna var de ska sitta i bilen och sedan sätter 
han på dem bälte. Pojken går och hämtar maten, lägger den i korgen som står på bordet längst 
fram i bilen. ”Nu är allt med va?”, frågar pojken. Den 1-åriga flickan lägger upp picknickfiltarna 
på golvet och säger ”titta”. Pojken kommer och hämtar filtarna och säger, ”nu förstörde hon 
flygplanet”.  
 
Pedagogen kommer med handdockor till 1-åringen. Flera utav de andra barnen blir då nyfikna 
och går till pedagogen. Efter en stund är alla barnen där. 
 
Sedan går tre utav barnen tillbaka till deras ”flygplan”. En flicka säger åt en pojke att lägga ut 
filtarna till picknicken, samtidigt som hon ska göra hamburgare. Flickan lägger i duplo i korgen, 
vilket ska föreställa hamburgare. Barnen dukar upp med porslin på filtarna. Pojken frågar 
”storasyster, vill du ha röd”? Flickan kommer ut med hamburgarna, som var duplot och sedan 
säger hon att hon ska gå och hämta sallad. Flickan kommer sedan tillbaka med en hink duplo, 
vilket ska föreställa sallad. Pojken tar ur kaplastavarna ur ryggsäcken och säger att det är 
smörgåsar och kött. En annan flicka kommer in i rummet och frågar om hon får vara med. 
Pojken säger att nu är picknicken slut och viker ihop filtarna. Flickan lägger ner porslinet i 
korgen. De sätter sig sedan i ”bilen/flygplanet” barnen som sitter i ”bilen” säger till flickan 
”mamma kom nu”. Flickan svarar jag är redan hemma, jag gick. 
 
 I mat/pysselrummet använder sig barnen av målarfärger och penslar först efter att pedagogen 
har presenterat det för dem. De väntar på instruktioner ifrån pedagogen hur de ska göra innan de 
börjar använda detta. Ett barn frågar om man får måla med blå färg, vilket hon får svaret ja på 
utav pedagogen. Barnen börjar måla och ser koncentrerade ut på vad de gör. En flicka säger att 
hon är klar till pedagogen, och sedan frågar någon annan vad de ska göra när de är klara. 

Analys av data/empiri  
Förskolan Stjärnan 
 
Kollektiv intentionalitet  
Under min observation av barnen i den fria leken så såg jag flera gånger att barn valde aktivitet 
utifrån vad deras kamrater gjorde.  
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I denna sekvens är det två pojkar som startar aktiviteten att springa runt i en cirkel sedan 
kommer det en flicka och börjar göra samma sak som pojkarna och efter en liten stund till 
kommer det ännu en flicka och frågar om hon får vara med. 
 

Två pojkar springer runt på den gröna runda mattan som är i mitten utav det stora rummet. 
Dockvagnen står i mitten, denna springer de runt. De lägger upp kuddar som de ska ha som hinder, 
den ena pojken säger till den andra att man ska hoppa över. En flicka börjar springa med pojkarna 
på mattan. De lägger nu upp sittdynorna på mattan och säger att det är en bana och sedan kryper de 
runt denna bana. De övergår sedan till att springa runt banan och en utav pojkarna talar om att 
någon ska vara Gloria, flickan säger att hon vill vara Gloria. Pojken själv är Vellman. Flickan i 
dockvrån frågar om hon också får vara med. Flickan säger att hon också vill vara Gloria men får 
till svar av pojken att det inte kan vara två Gloria. 

 
Även här ser ett barn vad någon kamrat gör och börjar göra samma sak. 
 

En pojke börjar springa runt och 1-åringen hänger på. 
 
I dockvrån visas det även att man ser på sina kamrater och gör likadant. 
 

Pojken i dockvrån släcker lyset och säger att nu är det natt (jäspar) och går in i dockvrån. Sedan 
säger han att man måste borsta tänderna, frågar ”var är min tandborste”? Sedan går han och hämtar 
kaplastavar som han använder som tandborste. 
Flickan som är gloria i dockvrån går och hämtar köksmaterial. Pojkarna i dockvrån borstar 
tänderna med kaplastavar. 

 
Flickan i dockvrån sätter en hink på huvudet och säger att det här är min babyhjälm. Pojken sätter 
sedan på sig hinken på huvudet och går till ”köket”, tar av sig hinken och lägger ”mat” i den och 
går sedan tillbaka till dockvrån. 

 
I denna sekvens väljer en pojke aktivitet efter vad några andra barn gör i rummet. 
 

En liten flicka och en större flicka sitter i ”köket” och låtsasäter. Sedan tillkommer det en pojke.  
 

Även här väljer ett barn aktivitet efter vad någon annan gör. 
 

Pojken tar ur kaplastavarna ur ryggsäcken och säger att det är smörgåsar och kött. En annan flicka 
kommer in i rummet och frågar om hon får vara med. 

 
Individuell intentionalitet 
Under min observation av barnen så kunde jag se tecken på att barn gjorde saker för sin egen 
skull för att därigenom att få ingå i ett kollektiv. 
 
I detta avsnitt går flickan in med förhoppningen av att få vara Gloria men detta accepteras inte 
av pojken i gruppen. Flickan får då gå med på att vara någon annan i leken, vilket skulle kunna 
bero på att hon gör detta för att få vara med i leken.  
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De övergår sedan till att springa runt banan och en utav pojkarna talar om att någon ska vara 
Gloria, flickan säger att hon vill vara Gloria. Pojken själv är Vellman. Flickan i dockvrån frågar 
om hon också får vara med. Flickan säger att hon också vill vara Gloria men får till svar av pojken 
att det inte kan vara två Gloria. Flickan går med på detta och får ett annat namn. 

 
Socialt skapad, normativ komponent 
Jag fick även syn på att barn valde aktivitet efter det som normen säger eller det outtalade i 
rummet.  
 
I denna sekvens hade barn lekt i det mindre rummet. Och när man har lekt klart och skall byta 
aktivitet ska de städa innan de börjar med nästa aktivitet. Alla flickorna i sekvensen börjar med 
att städa men två utav dem slutar efter en stund och börjar leka. Detta märker flickan som 
städar, vilket resulterar i att de andra två flickorna säger till henne att de faktiskt städar, de leker 
inte, kanske för att detta är normen.  
 

I det mindre rummet håller några utav flickorna på att städar och säger åt den yngre pojken att han 
inte kan ha sin tröja på golvet. Två utav flickorna bygger torn på ett bord med kuddar och 
leksaksdjur. En utav flickorna som städar säger att handväskan inte ska ligga på golvet och hänger 
upp den på kroken. Hon fortsätter med att städa bort grejer och flytta på möbler. 
Två utav flickorna fortsätter att pyssla med köksmaterialet i hörnet i det stora rummet. Flickan som 
städar gör detta fortfarande. De flickorna som är i ”köket” säger till flickan som städar att de 
städar, de leker inte.  

 
Här bryter den lilla flickan mot de outtalade reglerna och normen.  
 

En 1-åring kommer och springer in mitt i picknicken, fröken tar tag i barnet och går ut med henne 
eftersom hon stör picknicken enligt henne. 
 

 
Positionering 
Under observationen av barns lek så kunde jag se indikatorer på att en flicka valde aktivitet och 
positionerade sig på det sätt som hon kanske trodde förväntades av henne. Flickan visade sig 
”duktig” och städade under en väldigt lång stund undan alla leksaker samtidigt som hon kanske 
kände något slags ansvar att de andra flickorna också skulle hjälpa till att städa, något som hon 
tydligt visade för dessa. 
 

I det mindre rummet håller några utav flickorna på att städar och säger åt den yngre pojken att han 
inte kan ha sin tröja på golvet. Två utav flickorna bygger torn på ett bord med kuddar och 
leksaksdjur. En utav flickorna som städar säger att handväskan inte ska ligga på golvet och hänger 
upp den på kroken. Hon fortsätter med att städa bort grejer och flytta på möbler. 

 
Flickan som städar tar isär allt duplomaterial och lägger det sedan i dockvagnen som hon säger att 
hon ska köra tillbaka där det ska vara.  

 
Flickan som städar gör det fortfarande, hon hänger upp handväskor på krokarna. 
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De två flickorna fortsätter att pyssla med köksmaterialet i hörnet. Flickan som städar gör detta 
fortfarande. De flickorna som är i ”köket” säger till flickan som städar att de städar, de leker inte. 
 

Styrning 
Jag kunde se tydliga tecken på styrning av material från pedagogernas sida under observationen.  
 
I denna sekvens visar det tydligt att pedagogerna bestämmer när barnen får tillgång till visst 
material. 
 

Barnen har precis blivit släppta från morgonsamlingen. En pedagog kommer in med en korg fullt 
med köksmaterial. Hon säger till mig att de brukar ställa undan denna men att barnen nu kan få ha 
dem. En utav pojkarna kommer och hämtar den 

 
Centralt  
Vad jag kunde se utifrån observationen av barnen i den fria leken så valde barnen att leka med 
det som fanns centralt i rummet, förutom när någon pedagog presenterade något annat material 
för barnen. De yngre barnen valde endast det material som var mest centralt i rummet. 
 
Periferin 
De barn som befann sig på avdelningen där jag observerade använde inte material som befann 
sig i periferin om inte någon pedagog presenterade detta för barnen. De frågade heller inte efter 
något material som fanns i periferin under den tiden som jag observerade. 
 
Under detta skede presenterar en pedagog material som fanns i periferin. 
 

Pedagogen kommer med handdockor till 1-åringen. Flera utav de andra barnen blir då nyfikna och 
går till pedagogen. Efter en stund är alla barnen där. 

 
 
Neutralt material 
Under min observation så använde sig inte barn av något neutralt material även fast detta fanns 
centralt placerad. 
 
Signalstarkt material 
Barn använde sig bara av signalstarkt material efter att en pedagog presenterat det för dem, även 
fast detta material fanns centralt placerad för barnen. 
 

Barnen använder sig av målarfärger och penslar efter att pedagogen har presenterat det för dem. De 
väntar på instruktioner ifrån pedagogen hur de ska göra innan de börjar använda detta. 
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Beskrivning av data/empiri  

Vad och hur väljer barnen att leka med i den fria leken? 

Observation, Förskolan Hjärtat 

Barnen har precis ätit klart mellanmålet, personalen bestämmer att några barn skall gå ut så att 
det inte ska bli så rörigt inne. De cirka tio barnen som är kvar inne släpps till att göra vad de vill. 
 
En pojke skakar och leker med en petflaska som de har gjort till en maracas. En flicka flyttar 
runt på en stol. Och en annan flicka skakar på en petflaska med färger i. 
 
Två pojkar och en flicka är i dockvrån. En utav pojkarna kastar en kudde i dockvrån. Och sedan 
går han ut från dockvrån med en boll och säger till de andra barnen därinne att ”vi måste spela 
boll”. Han får ingen respons på detta och går sedan tillbaka in i dockvrån igen. Han ställer sig på 
spisen. Flickan går ut ur dockvrån och hämtar en boll och petflaskor. Pojken på spisen står där 
fortfarande och trampar runt och skriker.  
 
En annan pojke kryper runt på golvet för sig själv och gungar på en gunghäst.  
 
Den andra pojken i dockvrån går ut och hämtar ett leksakshus och tallrikar, han säger ”nu 
kommer tallrik igen”, och sedan kastar han ut köksporslinet ur vrån igen. Flickan säger; ”vad 
gör du? Nehe!” Pojken säger, ”vi ska kasta ut dem”. Det rasar saker inne i vrån och flickan 
säger, ”aj!” och pojken säger, ”förlåt”.  Pojken står fortfarande på spisen, han skriker; ”fröken 
kommer”. Flickan drar igen hyllan ytterliggare som avskärmar vrån och säger, ”vi har stängt”. 
Pojke samlar på sig kuddar inne i vrån men då säger flickan att, ”dockan måste också ha”. 
 
En annan pojke kommer in i rummet och tar en docka som ligger på ett av borden och slänger 
ner den på golvet, han tar sedan en ny och försöker komma in i dockvrån men han blir inte 
insläppt där av flickan. Då kommer en av pedagogerna och hämtar honom för att byta blöja.  
 
En pojke som inte verkar ha någonting att göra pratar med mig om vad jag gör. Pedagogen 
säger till honom att du kan ju också skriva ett brev om du vill. Och sedan går de ut ur rummet, 
till mat/pysselrummet. Pojken kommer ganska snabbt tillbaka med en teckning som han har 
ritat.  
 
Flicka på 1,5 år gungar på gunghästen. En pojke kommer med en docksäng in i rummet.  
 
Pedagogen pratar med pojken som inte verkar ha någonting att göra, om varför jag är där.  
 
Flickan har gått ur dockvrån och har lagt två dockor på kuddar som hon torkar med en handduk.  
 
En pojke går runt med en traktor och går in i dockvrån. 
 
Det hänger en klädförvaring med hål i på en krok som flickan med dockan försöker få ner en 
handduk, i ett utav hålen.  
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En utav pojkarna i dockvrån håller i en tekanna och ropar, ”mat!” en flicka bäddar ner en docka 
i docksängen.  
 
Pojken som inte verkar ha någonting att göra går fortfarande bara runt. 
 
En pojke på 1,5 år har dukat upp köksmaterial på ett bord utanför dockvrån. Han har en 
petflaska som han låtsashäller vatten eller liknande i en tekanna som han sedan dricker ur och 
sedan fortsätter att hälla vatten i. En flicka kommer till bordet med duplo. 
 
En pojke leker i ett annat hörn att dockorna kräks och säger till pedagogen att alla dockorna har 
kräkts. ”ojdå, då måste du ta hand om dem”, säger pedagogen.  
 
Fyra stycken barn leker vid bordet med köksmaterialen. Pojken som stod på spisen, leker med 
dockor. Sedan säger han, ”nu vi spela boll”, men går och sätter sig på gunghästen. 
 
En flicka går och tar en bil men får ”nej” till svar av en pojke. Flickan börjar då gråta. Sedan tar 
samma flicka en petflaska och samma pojke tar petflaskan ifrån flickan. En annan flicka går då 
och tar tillbaka grejerna till flickan och då börjar pojken gråta och tar tillbaka grejerna igen. 
Pedagogen säger, ”Pelle, det här kan du leka med” och visar honom andra grejer. En utav de 
andra pojkarna vid bordet går in i dockvrån och en flicka säger, ”hejdå” till honom. Pedagogen 
kommer med mer köksmaterial till barnen. Ett barn börjar ropa och de andra barnen hänger på.  
 
En pojke klättrar på hyllan som ser ut som en trappa med en boll och sätter bollen högst upp där 
det är ett hål, och går sedan ner in under hyllan och försöker dra igenom bollen men lyckas inte. 
Han går iväg och hämtar en petflaska, klättrar sedan upp till bollen igen och försöker slå igenom 
bollen med flaskan men lyckas inte denna gång heller. Så han kliver ner igen. Sedan klättrar han 
upp igen med flaska och säger, ”jag har en hammare” och slår på bollen. Denna gång ramlar den 
igenom. Pojken ropar, ”jaa!” Han gör om samma sak igen och säger ”yes!”  
 
En flicka sätter på sig utklädningskläder och en pojke sätter på sig utklädningsskor. Pojken med 
bollen gör fortfarande samma sak. Pedagogen kommer in med ännu mera köksmaterial och 
frågar en utav flickorna om hon vill leka med dem. Flickan tar dem och går in i dockvrån. 
Pojken med bollen springer in till flickan i dockvrån och säger, ”jag har bankat, mamma”, vilket 
syftade på att han hade bankat på bollen. Sedan tar han lådorna som hör till köket inne i 
dockvrån och bär ut dem i rummet. Pedagogen säger då att han inte får göra så eftersom lådorna 
kan bli förstörda då.  
 
Pojke 1,5 år skjuter docksängen ut i andra rummet. Han försöker sedan komma tillbaka med 
sängen men det tar stopp i dörren på grund av tröskeln, pedagogen hjälper då honom.  
 
En flicka kastar boll med pedagogen. Sedan säger flickan att hon vill ha bollen där i hålet i 
klädförvararen. Pedagogen säger att hon inte tror att den går in där. Sedan går pedagogen 
därifrån. Flickan sätter sig i gosedjursbacken och en pojke lägger i en kudde i backen. Flickan 
tar då fram kudden och ställer sig på den. Hon kan då nå till klädförvararen, så hon stoppar 
kläder i den. Pojken säger, ”jag kan också, jag är stor”. Sedan hänger flickan i klädförvararen. 
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Flickan 1 år går runt med en lastbil, sitter på den och lyfter den. Sedan hämtar hon en bil och 
går ut ur rummet.  
 
Pedagogen kommer med målarfärg och ställer in i skåpet. 
 
Flickan vid klädförvaringen försöker nu att ta av en engelskkonfettikudde fodralet. Pojken 
hjälper till. De kämpar med detta och tillsist får de av den, de säger, ”yes, vi kunde!” En annan 
flicka hämtar köksmaterial i dockvrån och går till flickan och pojken med kudden och frågar om 
de vill ha. Flickan och pojken springer då ut ur rummet. Två andra barn som kör runt med 
småbilar springer nu också ut ur rummet. Pedagogen säger till flickan att hon inte får leka med 
kudden utan fodralet. Pojken stänger nu dörren till rummet. Jag är därmed helt själv kvar i 
rummet. Sedan öppnar pojken dörren igen och han och flickan kommer in. De försöker ta av 
kudden fodralet igen som pedagogen hade satt på igen.  
 
Pedagogen tar fram deg ur ett skåp till pojken som inte verkade ha någonting att göra. Pojken 
börjar pyssla med detta och efter en liten stund kommer det flera barn som även de börjar dega. 
 
I lekhörnan i mat/pusselrummet leker en flicka och pojke med duplo. En annan pojke har en 
liten pinne som han försöker ta isär duplobitarna med. En flicka med en flaska och ett glas som 
hon låtsatsdricker ur.  

Analys av data/empiri  
Förskolan, Hjärtat 
 
Kollektiv intentionalitet  
Även på denna förskola kunde jag se att barn valde aktivitet efter vad kamrater gjorde för 
stunden. 
 

Ett barn börjar ropa och de andra barnen hänger på. 
 

Samt att barn valde att göra saker tillsammans. 
Flickan vid klädförvaringen försöker nu att ta av en engelskkonfettikudde fodralet. Pojken hjälper 
till. De kämpar med detta och tillsist får de av den, de säger, ”yes, vi kunde!”  
 

Individuell intentionalitet 
I detta avsnitt kan jag se tecken på individuell intentionalitet hos flickan som tar tillbaka 
grejerna från pojken till den andra flickan. Detta kulle kunna bero på att hon gör detta för att det 
ska bli frid och fröjd i leken. 
 

En flicka går och tar en bil men får ”nej” till svar av en pojke. Flickan börjar då gråta. Sedan tar 
samma flicka en petflaska och samma pojke tar petflaskan ifrån flickan. En annan flicka går då och 
tar tillbaka grejerna till flickan.  
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Socialt skapad, normativ komponent 
I denna sekvens går pojken emot normen och de outtalade reglerna, vilket flickan inte verkar 
tycka är okej. 
 

Den andra pojken i dockvrån går ut och hämtar ett leksakshus och tallrikar, han säger ”nu kommer 
tallrik igen”. Och sedan kastar han ut köksporslinet ur vrån igen. Flickan säger ”vad gör du? 
Nehe!” Pojken säger, ”vi ska kasta ut dem”. Det rasar saker inne i vrån och flickan säger, ”aj!” och 
pojken säger, ”förlåt”.   

 
Positionering 
I detta fall ser jag indikatorer på att pojken valde aktivitet efter det som han kanske upplever 
förväntas av honom. Han positionerar sig eller blir positionerad som den bråkiga pojken. 
Pedagogen berättade för mig när jag började observera att denna pojke och en till pojke inte 
kunde vara inne samtidigt för att de bråkade så mycket då. Det kan då med stor sannolikhet ha 
blivit som en slags identitet för pojken att han förväntas vara på ett speciellt sätt. 
 

Pojken ställer sig på spisen. Flickan går ut ur dockvrån och hämtar en boll och petflaskor. Pojken 
på spisen står där fortfarande och trampar runt och skriker. 
 
Pojken står fortfarande på spisen han skriker, ”fröken kommer”. 

 
Styrning 
I denna situation är det pedagogen som bestämmer vart materialet ska vara, det har sin bestämda 
plats. 
 

Sedan tar han lådorna som hör till köket inne i dockvrån och bär ut dem i rummet. Pedagogen 
säger då att han inte får göra så eftersom lådorna kan bli förstörda då. 

 
Centralt  
Även på denna avdelning utifrån min observation valde barn att leka med det material som 
fanns i det centrala. 
 
 
 
Periferin 
Barnen lekte inte med det som fanns i periferin och de frågade heller inte efter det som barnen 
inte själv kunde ta fram under min observation. Men när någon pedagog plockade fram 
signalstarkt material ur ett skåp (periferin) så lekte några barn med detta. 
 
Signalstarkt material 
Barnen använde sig inte av det signalstarka materialet på eget initiativ. När pedagogen hade 
presenterat materialet använde sig barn av detta.  
 

Pedagogen tar fram deg ur ett skåp till pojken som inte verkade ha någonting att göra. Pojken 
börjar pyssla med detta och efter en liten stund kommer det flera barn som även de börjar dega. 
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Neutralt material 
Även här använde sig inte barnen av det neutrala materialet på eget initiativ men med förslag 
från pedagogen använde sig barn av det neutrala materialet. 
 

En pojke som inte verkar ha någonting att göra pratar med mig om vad jag gör. Pedagogen säger 
till honom att du kan ju också skriva ett brev om du vill. Och sedan går de ut ur rummet, till 
mat/pysselrummet. Pojken kommer ganska snabbt tillbaka med en teckning som han har ritat.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 

 34 

Kapitel 5 Diskussion 

Slutsatser 
 
Syftet med studien var att visa hur miljön och materialets organisering kan påverka några barns 
subjektskapande i den fria leken. Detta har jag undersökt genom att jag först har observerat 
rummens organisering på två förskolor och sedan hur barnen använder sig av rummen. Det jag 
kom fram till var att miljöns organisering kan påverka barns subjektskapande genom miljöns 
olika delar som hur materialet och möbler är placerat. En annan del i barns miljö på förskolan 
som jag kom fram till spelade stor roll för barn var vad deras kamrater gjorde samt hur 
pedagogerna styrde barn till att göra eller inte göra saker. 
Nedan presenterar jag en sammanfattning av mina två första forskningsfrågor i två jämförande 
tabeller för att sedan övergå till att diskutera min tredje forskningsfråga samt studiens syfte i 
relation till detta. 
 

Hur är miljön och materialet i barnens lekrum på två förskolor 
organiserat och vilka material finns tillgängliga? 

Jämförande tabell av de två förskolorna 
 
 
 

Förskolan Stjärnan Förskolan Hjärtat 

Centralt Leksaker, pussel, större pärlor, 
neutralt material för äldre barn, 
signalstarkt material för äldre barn. 

Leksaker, neutralt material. 

Periferin Signalstarkt material för yngre barn,  
neutralt material för yngre barn, pärlor, 
leksaker, cd-spelare och skivor. 

Leksaker, signalstarkt material. 

Signalstarkt 
material 

Placerat centralt för äldre barn. Placerat i periferin. 

Neutralt 
material 

Placerat centralt för äldre barn, papper 
finns placerat centralt för alla barn. 

Placerat centralt. 

Kaos/Ordning Välstädat. Rörigt. 
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Vad och hur väljer barnen att leka med i den fria leken? 

Jämförande tabell av de två förskolorna 
 
 Förskolan Stjärnan Förskolan Hjärtat 
Kollektiv 
intentionalitet 

Barn valde aktivitet efter vad 
kompisar gjorde eller tillsammans 
med kompisar. 

Barn valde aktivitet efter vad 
kompisar gjorde. 

Styrning Barn styrs av pedagoger till vissa 
material eller aktiviteter. 

Barn styrs av pedagoger till att ha 
materialen på bestämda platser. 

 

Hur kan detta ses i relation till barns subjektskapande? 

Sandberg (2008) skriver att barn formas genom ting, sociala relationer och miljöer i leken. 
Enligt Björklid (2005) och Trageton (1996) kan miljön skapa både hinder och möjligheter för 
barns lek och lärande och för att den skall öka möjligheterna för lärandet genom leken så bör 
rummen vara organiserade som verkstäder med avgränsade hörn. Även att det finns mycket löst 
material så att barn kan ändra miljön beroende på leken. Detta kunde jag se hade betydelse för 
barn både på Hjärtats och på Stjärnans förskola. På Hjärtats förskola var miljön till viss del 
organiserad i hörn med avgränsade hyllor. Där flera utav barnen valde att leka i mat/dockvrån 
som hade avskiljande vägg och hylla. Flera gånger under min observation flyttade några barn på 
hyllan för att stänga till vrån och öppna den igen. På förskolan Stjärnan var även där miljön till 
viss del organiserad i hörn och vrår. Materialet hade sin bestämda placering men barnen flyttade 
runt på detta för samspel med deras lek. Även väggen som skiljde av dockvrån flyttade barnen 
som de fann passade för deras lek. Detta skriver även Knutsdotter Olofsson (1991) att barn ofta 
söker sig till hörn eller vrår i lek för att kunna leka ifred utan att bli störd, något som jag märkte 
var värdefullt för barnen i min undersökning. Där flera barn lekte i hörn där de kunde skärma av 
sig från resten av rummet. Jag fick även syn på att det var värdefullt för barn att det fanns olika 
sorters material, som kopior på vad de möter i verkligheten och andra material med stor 
mångsidighet. Något som Knutsdotter Olofsson (1991) skriver är viktigt beroende på barnens 
ålder. Hon skriver att små barn behöver kopior på vad de möter i verkligheten för att kunna 
stimuleras till lek, samtidigt som större barn behöver material med stor mångsidighet för att 
kunna leka allt möjligt. Detta var viktigt på de förskolorna jag observerade på eftersom de hade 
barn i olika åldrar. Att tillexempel kunna leka att dockorna kräks eller att borsta tänderna med 
kaplastavar. Detta betonar även Almqvist (1991) att det är viktigt att barn får tillgång till 
leksaker som gynnar utvecklingen. Trageton (1996) skriver däremot att det är de ostrukturerade 
materialen som skall prioriteras för att barn skall kunna förvandla material till vad som helst i 
leken. 
 
Björklid (2005) skriver även att miljön ska vara utformad på ett sådant sätt att barn skall kunna 
leka på egen hand utan att behöva be någon vuxen om hjälp, något som även Nordin-Hultman 
(2006) betonar. På båda förskolorna fanns det mesta av materialet tillgängligt för de flesta av 
barnen och det jag fann var att barnen använde sig utav det mesta av materialet i leken som 
fanns tillgängligt. Även det signalstarka materialet fanns tillgängligt för de större barnen på 
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förskolan Stjärnan något som Nordin-Hultman (2006) beskriver ofta placeras i periferin på de 
svenska förskolorna, detta material menar hon lockar barn till handling. Under min observation 
var det ingen utav barnen som använde sig av detta material på eget initiativ fast detta var 
placerat centralt i rummet, något som kan bero på att det är normen i rummet eller att barnen har 
blivit positionerade till att inte använda detta utan en vuxens presentation av materialet (Lenz 
Taguchi, 2004 & Nordin-Hultman, 2006). 
 
Nordin-Hultman (2006) betonar även att stora mängder av samma material bidrar till att fånga 
barns uppmärksamhet och locka till handling, något som jag även kunde se under min 
observation på förskolan Stjärnan att en stor mängd av samma material drog till sig barn. 
Exempel på detta är när pedagogen tog fram en stor mängd av köksmaterial, något som många 
utav barnen lekte med under hela den tid som jag var där och observerade.  
 
Några utav barnen på förskolan Stjärnan hade rörliga aktiviteter på den stora tomma golvytan i 
mitten av rummet, detta uppfattade jag som att de verkade uppskatta och tycka var roligt 
eftersom de skrattade och höll på med denna aktivitet en längre stund. Detta skriver Nordin-
Hultman (2006) var något som skiljde de engelska och svenska förskolorna åt, där de svenska 
ofta har en tom golvyta för möjliggörelse av barns rörelse. 
 
Under min observation på förskolan Hjärtat var det en utav pojkarna som inte verkade hitta 
någon aktivitet till en början som var meningsfull för honom eftersom han inte integrerade med 
materialet och han sågs som negativ (Nordin-Hultman, 2006). Samtidigt som en utav flickorna 
direkt började leka, Nordin-Hultman (2006) menar då att flickan hittade något meningsfullt för 
henne och hon sågs som positiv. Med detta menar Nordin-Hultman (2006) att miljön skapar 
möjligheter eller hinder för barns subjektskapande. Pojkens och flickans interaktion med miljön 
visar pojken som passiv och okoncentrerad och flickan som kompetent och initiativrik (Nordin-
Hultman, 2006). Detta kan bero på att det finns för få material för att pojken ska finna 
meningsfulla sammanhang (Nordin-Hultman, 2006). 
 
Ett utav Skantzes (1998) resultat i sin forskning var att de rum som tilltalade barn var de rum 
som hade verktyg, material, böcker, färger m.m. där rummen kan upplevas med alla sinnen, 
vilket även ger barn möjligheter för orientering och meningsskapande. Hon skriver även att 
möjlighetsrum är rum som barn kan relatera till och därigenom erfara med rörelser och kropp. I 
min undersökning fick jag syn på att barn i stor utsträckning lekte sådant som de kunde relatera 
till från det vardagliga livet, något som de lekte med stor inlevelse och där de fick upptäcka med 
sina sinnen. Exempel på detta är när några barn på förskolan Stjärnan lagar mat, borstar 
tänderna och skall sova eller när några barn på förskolan hjärtat leker att dockorna kräks, då det 
går magsjuka på förskolan. Genom dessa lekar orienterar sig dessa barn och där detta är 
meningsfullt för dem. Detta beskriver Knutsdotter Olofsson (1991) när barn uppfattar 
leksignalen och miljön är lekvänlig då är leken meningsfull för barn, då de kan omvandla tid, 
rum, verklighet, personer och handlingar till något annat. Trageton (1996) skriver att lekmiljön 
skall innehålla de fem skapandemedia som teckning/målning, familjevrå och 
musik/rörelseutrymme. Detta fanns på båda förskolorna som ingår i min undersökning och det 
som jag fann var viktigast för barnen var familjevrån och rörelseutrymmet. 
Skantze (1998) skriver att det ska vara en rik miljö för barn där miljön samspelar med barn och 
deras intentioner. Detta beskriver även Knutsdotter Olofsson (1991) att det krävs en lekvänlig 
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miljö där leken blir stimulerad och för att den skall bli mer varierad och komplex. Det beskrivs 
även för att barn lättare skall kunna omvandla ting från verklighet till lek underlättas det om de 
kan känna igen likheter eller associationer till dessa (Knutsdotter Olofsson, 1991). Utifrån detta 
så kan en förklaring till att flera barn på förskolan Hjärtat inte verkade hitta något meningsfullt 
att göra, vara att det inte var en tillräckligt rik miljö på förskolan för dessa barn då den inte 
samspelade med deras intentioner och att de inte kunde relatera till miljön, något som även 
Skantze (1998) påpekar behövs för att människor skall kunna skapa mening och Knutsdotter 
Olofsson (1991) skriver att fri lek styrs och begränsas av materialet som finns tillgängligt. 
Knutsdotter Olofsson (1991) skriver även att personal på förskolan kan stimulera till lek genom 
att själv ta fram och syssla med material eller att ändra om i miljön. Pedagogen på förskolan 
Stjärnan var med och ändrade om miljön för att den skulle passa barnens lek under min 
observation samt att hon tog fram material och sysslade med detta, vilket resulterade i att alla 
barn i rummet blev intresserade.  
 
Nelson & Svensson (2005) skriver att barns leksaker är en medverkan i barns konstruktion av 
tillhörighet och att det är de vuxna som påverkar och väljer vad barnen ska rikta sin 
uppmärksamhet på. Utifrån min undersökning valde båda förskolorna att satsa på köks och 
byggmaterial. Men det är sedan viktigt att de utformar miljöer som är meningsfulla för alla barn. 
Utifrån min undersökning så hade personalen på förskolan Stjärnan hittat miljöer som var 
meningsfull för barnen på avdelningen samtidigt som förskolan Hjärtat hade lite brister i miljön 
eftersom alla barn inte verkade hitta meningsfulla aktiviteter. 
 
Utifrån min studie så valde barn i stor utsträckning aktivitet efter vad kamrater gjorde eller 
tillsammans med kamrater, som Searle (1999) kallar kollektiv intentionalitet, att vi människor 
gör saker för att få ingå i ett socialt sammanhang. Många utav barnen i studien konstruerade 
sina subjekt tillsammans med kamraterna i miljön eller med hjälp av andra. Det jag kom fram 
till var även att barn skapas eller skapar sina subjekt efter vilka normer som finns hur man skall 
vara (Nordin-Hultman, 2006), eller som Searle (1999) beskriver det med begreppet socialt 
skapad, normativ komponent. 
 
En övergripande slutsats för min studie är att förskolans miljö och material kan påverka barns 
subjektskapande i den fria leken på olika sätt. Barn skapas beroende på vilka miljöer, material 
och relationer som de befinner sig i (Nordin-Hultman, 2006). Detta kunde jag tydligt se under 
mina observationer att relationer och vilka material som fanns disponibla påverkade barns 
görande och därigenom även deras subjekt och subjektskapande. Som Nordin-Hultman (2006) 
skriver så skapas barn i relation till de möjligheter eller hinder som miljön erbjuder och det då 
av stor vikt för pedagogerna på förskolorna att se över vilka möjligheter som miljön erbjuder 
allra helst för de barn som har svårt att hitta meningsfulla aktiviteter. 

Reflektion över forskningsprocessen 
Studien har varit oerhört lärorikt, då jag lärt mig mycket om mitt framtida yrke, vilken stor 
betydelse miljöns utformning kan ha för barns utveckling. Jag har även lärt mig mycket om hur 
en forskningsprocess går till, att den kan ta olika vägar och att det inte alltid går efter ett rakt 
spår. Det har varit väldigt krävande och känts som hopplöst vissa stunder samtidigt som det 
känts ganska bra andra. Men så här efteråt har det varit roligt och all möda värd med tanke på 
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allt som jag har lärt mig och som jag kommer att ha stor användning av i min framtida roll som 
förskolelärare. 

Nya frågor/vidare forskning 

Efter att ha fått svar på hur förskolans innemiljö kan påverka barns subjektskapande skulle det 
vara intressant att även undersöka utemiljöns betydelse och då komplettera hela förskolans 
miljös betydelse för barns utveckling. För barn tillbringar även stor del av tiden på förskolan på 
gården, vilket även gör den oerhört viktig. Om jag skulle ha haft längre tid för studien skulle jag 
även tycka att det var intressant att intervju barnen i miljön för att få reda på hur de tänker och 
vad de finner viktigt.  
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