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Abstract 
 

 

 

Title:  The effect of the physical environment on toddlers’ social interactions. 

Authors: Sophia Grafström & Sofia Åkermark         

Mentor: Karin Milles   

Term: Autumn 2014 

 

The aim of this study is to look at the environmental effect on toddlers’ social interactions 

during free play in two older and two newer preschools. Furthermore, we would like to 

investigate four preschool teachers’ thoughts about the indoor environment when it comes to 

toddlers’ interaction during free play. 

 

Qualitative methods containing interviews of the preschool teachers and observations of the 

children during their free playtime have been used to help us reach our conclusions. In 

addition, our theoretical conclusions have been derived from both the sociocultural 

perspective and the environmental psychology perspective.  

 

Our results have shown that variations in the preschool environment are of importance in the 

outcome of toddlers’ different social interactions. Teachers find the indoor environment of 

great importance and are working with it either with the preschool establishment or 

independently where time allows.  

 

The attitude and approach of preschool teachers on the indoor environment is also of great 

importance in encouraging positive social interaction in toddlers during free play. 

 

Keywords: toddlers, social interaction, free play, indoor environment, preschool. 

Nyckelord: ettåringar, samspel, fri lek, inomhusmiljön, förskola 
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Förord 

 
Vi vill tacka de fyra medverkande förskolorna och pedagogerna samt barnen för medverkan i 

vår undersökning. Vi vill även tacka vår handledare Karin Milles för konstruktiv kritik och 

stöd under arbetets gång. 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Miljön är av stor betydelse för barns sociala utveckling och kompetens, Annika Andrea 

Thelin uttrycker i förordet till rapporten Lärande och fysisk miljö; En kunskapsöversikt om 

samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola (2005) vikten av en väl 

planerad fysisk inomhusmiljö i följande citat; 

Lokaler diskuteras sällan vid planering och utvärdering av pedagogiskverksamhet, Det är 

sällan reglerat i skollag, läroplaner eller andra styrdokument. I bäst fall att lokalerna ska vara 

ändamålsenliga /…/ Vi behöver miljöer som inspirerar till verksamhet och handling. Den 

gamla skolbyggnaden tycks förlegad! (Björklid 2005, s.9) 

Under vår utbildning på förskollärarprogrammet har enligt oss fokus på de yngsta 

barnen många gånger hamnat i skymundan och likaså när det kommer till miljöns 

betydelse för den pedagogiska verksamheten. Då vi har ett gediget intresse för de 

yngre barnens sociala samspel i inomhusmiljön vill vi få en inblick i hur två äldre och 

två nyare förskolor jobbar med miljön och de små barnen (ett år) i samband med den 

fria leken. Vi har en vision om att den pedagogiska verksamheten är en viktig 

komponent i de yngsta barnens utveckling, därför anser vi att vi som blivande 

pedagoger har en viktig uppgift att forma en utvecklande och lärorik miljö där varje 

barn får en bra grund att stå på. Oavsett tidigare erfarenheter hos barnet ska de finna 

verksamheten stimulerande och berikande. Att den fysiska inomhusmiljön påverkar 

barns sociala utveckling tydliggörs i Läroplanen för förskolan (98/10) som säger att 

miljön bör vara varierande och inbjudande för att barnen ska känna inspiration till 

meningsskapande i verksamheten (Lpfö 98/10, s.9). 

 

Eftersom det sociala samspelet är avgörande för människans funktion i dagens 

samhälle anser vi att vi som blivande pedagoger i förskolan måste sträva efter att 

barnen skall få många och rika möjligheter att utveckla sin förmåga för social 

kompetens och sampel. Därför, menar vi, att vi måste vara medvetna om de 

möjligheter vi skapar för detta samspel i inomhusmiljön.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med undersökningen är att titta på den fysiska inomhusmiljöns betydelse för 

ettåringarnas sociala samspel i den fria leken på två nyare respektive två äldre förskolor. Vi 

vill också få en inblick i hur fyra pedagoger tänker kring den fysiska inomhusmiljön i barnens 

fria lek. 

 

- Hur yttrar sig ettåringarnas sociala samspel i den fria leken i inomhusmiljön? 

- Vilken betydelse anser pedagogerna att den fysiska inomhusmiljön har för ettåringarnas 

sociala samspel i den fria leken? 
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2. Tidigare forskning och litteraturöversikt 
 

Nedan kommer vi att redogöra för den tidigare forskning som vi finner relevant för vår 

studie. 

 

 

2.1 Tidigare forskning 

Vår tidigare forskning bygger på Pia Björklids (2005) forsknings rapport om miljön, 

Elisabeth Nordin-Hultmans (2004) avhandling om pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande samt Elin Michélsens (2004) avhandling om småbarns samspel. 

 

 

2.1.1 Lokalernas utformning 

Att känna sig välkommen eller inte i en miljö beror mycket på den fysiska inomhusmiljön 

man befinner sig i. Välbefinnandet i en miljö har många inverkande element så som det 

estetiska kvalitéerna, proportionerna i byggnaden, material val, färgsättning och kulörval 

samt ljussättningen som är några av de inverkande delarna i välbehaget skriver Pia Björklid i 

kunskapsöversikten Lärande och fysisk miljö- En kunskapsöversikt om samspelet mellan 

lärande och fysisk miljö i förskola och skola (2005). Pia Björklid som är innehavare av 

professur i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm bedriver också forskning kring 

miljöpsykologi, där hon forskar kring barns miljö i samband med lek och lärande.   

 

I kunskapsöversikten refererar Björklid (2005) till betydande studier som påpekar att dagens 

vetenskapliga arbete kring förskolans fysiska inomhusmiljö är åsidosatt. Dagens lokaler är 

inte anpassade för den pedagogiska verksamhet som bedrivs där idag och framförallt inte 

efter det som eftersträvas i Läroplanen för förskolan 98/10. Björklid trycker på att förskolorna 

är i behov av miljöer som uppmuntrar till aktivitet och handling. I barns tillvaro går det inte 

att särskilja lärande och lek. Att låta barnen leka och få utveckla sin lekfullhet är av stor 

relevans när det kommer till lärande samt att den fysiska inomhusmiljön behöver tillåta de 

yngsta barnen till sinnlig och fysisk utforskning (Björklid 2005, s.9. 11). 

 

Björklid (2005) refererar till Marjanna de Jong som hävdar att miljöerna som barnen vistas i 

måste vara anpassade efter barnens behov, där barnens utveckling sätts i fokus. Utformningen 
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på miljön kan ge en mängd olika möjligheter som valfrihet, ostördhet, kontroll över 

leksituationen. Vidare kan utformningen på miljön ge en möjlighet att kunna välja hur leken 

ska utföras, som exempelvis aktiv i grupp och högljudd eller i minder konstellationer där 

olika former av socialt samspel kan uppstå. Att vistas i trånga miljöer är allt vanligare i 

dagens förskolor vilket kan leda till stressade barn där det sociala samspelet hämmas. 

Björklid menar att trånga miljöer kan ge ypperliga inlärningsmöjligheter när det kommer till 

barnens hänsynstagande men kan också vara en riskfaktor när det kommer till konflikter 

(Björklid 2005, s.38).   

 

 

2.1.2 Miljö 

I avhandlingen Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande (2004) ämnar Elisabeth 

Nordin- Hultman som är barnpsykolog och var universitetsadjunkt vid dåvarande 

lärarhögskola i Stockholm, att undersöka hur miljön inverkar på hur barn agerar och skapas 

som subjekt i olika omgivningar. I undersökningen har hon tittat på förskolor och skolor i 

både Sverige och England. Nordin- Hultman ställer sig kritisk till diskursen om hur barn 

agerar som baserar sig på utvecklingspsykologi. Hon beskriver därför hur miljön och 

pedagogiken blir viktig då diskussioner om barnen förs, annars förklarar hon hur det är barnet 

som ofta tillskrivs egenskaper genom dess aktioner.  

 

Nordin- Hultman utgår från ett postmodern/konstruktionistisk teori då hon genomför sin 

studie. Hon förklarar hur det genom denna teori blir viktigt för oss människor att använda de 

verktyg vi har för att skapa mening. Ett viktigt verktyg hävdar hon är vårt språk. Vidare  

klargör Nordin- Hultman hur vi skapar oss en begriplig värld genom de olika diskurserna och  

kategoriseringarna vi gör, därför konstruerar vi vår värld förklarar hon (Nordin-Hultman 

2004, s.12-40). De diskurser som blir viktiga i hennes avhandling och lika så i vår 

undersökning är hemdiskursen och verksamhetsdiskursen inom förskolan som vi kommer att 

beskriva mer i följande stycken. 

 

Nordin- Hultman berättar om de två olika diskurserna då det kommer till hur förskolorna är 

inredda. Hon upplyser att hemdiskursen som har levat under hela 1900 talet och som 

fortfarande lever kvar är diskursen om att förskolan skall likna hemmet för att barnen då skall 

känna trygghet.  Med en utgångspunkt i hemdiskursen blir det av vikt att förskolan ofta inreds 
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med attiraljer som gardiner och krukväxter förklarar Nordin- Hultman. Möblemanget blir i 

denna diskurs även likt den i hemmet, varvid den inte blir barnanpassad. En förskolemiljö där 

det råder en hemdiskurs innefattar även leksaker som är vanligt förekommande i hemmen, 

som exempelvis lego, bilar och dockor förklarar hon vidare (Nordin-Hultman 2004, s.111-

112, 116-119). 

 

Verksamhetsdiskursen beskriver Nordin-Hultman å andra sidan i många aspekter som det 

motsatta till hemdiskursen. Den började formas under 70-talet och har i vissa förskolor fått 

stor genomslagskraft. Inom verksamhetsdiskursen råder antaganden om att barnet mår bra i 

en miljö som är aktivitetsinriktat och rikt på material för barnen att leka med. Inom detta 

synsätt blir det även viktigt att barnen får tillgång till utforskande och sinnliga materia som 

vatten och sand att leka med. Vidare belyser Nordin- Hultman att pedagogiska leksaker blir 

av vikt här (Nordin- Hultman 2004, s.112-113, 122-126).  

 

Miljön och materialet en förskola använder sig av kan vara avgörande för hur skapandet av 

barnens identitet samt möjligheten att finna meningsfulla aktiviteter uppstår förklarar Nordin- 

Hultman. Miljön blir därför diskursiv, pedagogerna bestämmer vad som blir viktigt och 

således förstärks även maktrelationen mellan pedagoger och barn.  (Nordin-Hultman 2004, 

s.42-43). 

 

Nordin- Hultmans empiri avser att titta på tre aspekter av miljön som kan ha betydelse för hur 

barn finner mening i sin vardag. Den första aspekten är vilket material som finns tillgängligt 

för barnen samt hur det är placerat. Den andra är hur strukturen av avdelningen ser ut och hur 

inredningen framställs. Det sista perspektivet hon tittar på är hur fördelningen av tiden för 

barnens vistelse ser ut och därmed hur barnen kan använda de olika rummen. Rummens 

fördelning och struktur har också en stor inverkan på verksamheten och små barns samspel. 

Nordin-Hultmans beskriver hur disponeringen av rummen följer ett generellt mönster på 

förskolan, vilket kan leda till en begränsning av vissa rum. Exempelvis förklarar hon att rum 

där barnen kan utforska det hon kallar smutsigt material och vatten ofta hålls avskilt från 

övriga verksamheten (Nordin-Hultman 2004, s.62-63, s.136-137). 

 

I hennes undersökning framkommer att svenska förskolor ofta består av tre rum som brukar 

användas som lek/matrum, byggrum samt en dockvrå. I de engelska förskolorna förklarar hon 

hur lokalerna ofta utgörs av ett stort rum som är indelat i många olika avdelningar med hjälp 
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av lägre möbler. I de engelska förskolorna fanns det en större variation av material, samt att 

barnen ofta fick använda allt material när de ville. I de svenska förskolorna var det som 

Nordin- Hultman benämner smutsigt material, alltså sand, vatten och till viss del pyssel och 

färger endast tillgängligt för barnen att använda ibland och då under ordnade aktiviteter. 

Svenska förskolor hade å andra sidan en inredning samt material som oftare stimulerade 

grovmotoriken, som exempelvis fler öppna ytor samt något slags rörelserum (Nordin-

Hultman 2004, s.71-88). 

 

 

2.1.3 Samspel 

I sin avhandling Kamratspel på småbarnsavdelningar (2004) undersöker författaren Elin 

Michélsen hur små barn i ett till tre års ålder samspelar. Vidare ämnar hon titta på hur barn 

kan influera på varandras självutveckling samt upplevelsen av hur de själva är som kompisar. 

 

I Michélsens (2004) resultat av undersökningen framkommer att längden på de små barnens 

samspel varierar från enbart några sekunder till att hålla på i flera minuter. Hon beskriver det 

som vanligast att samspelet håller på ett fåtal minuter. I de korta samspelen, förklarar hon att 

det kan hända väldigt mycket. Hennes resultat visar att samspel mellan två barn är betydligt 

vanligare än samspel där fler barn är inblandade (Michélsen 2004, s.63-65). 

 

I resultatet blev det tydligt att barnen ofta samspelade genom att imitera varandra. Samspelet 

genom imitation kunde dessutom bygga på att ett barn härmande ett annat eller genom att 

flera barn utförde olika handlingar där de turades om att imitera varandra. Likt imitationen 

visade det sig i hennes resultat att samspelet kan vara styrt av ett av barnen för att i andra fall 

bestå av interaktioner där båda barnen blir delaktiga i bestämmandet. (Michélsen 2004, s.71-

72). 

 

Ett annat sätt som barnen samspelade på involverade kroppen och innefattade stora rörelser 

som att springa och rulla, visade hennes resultat. Dessa samspel visade sig, krävde också ofta 

tillgång till öppnare ytor och tenderade att hålla i sig i mer än tjugo sekunder. Samspelet med 

rörelser visade sig i lika hög grad utspela sig mellan två barn som att innefatta ett större antal 

barn (Michélsen 2004, s.80-81). 
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Leksaker bidrog också ofta till att barnen samspelade, dock visade det sig i undersökningen 

att små leksaker, som bilar eller böcker hade benägenhet att bidra till att interaktionen blev 

kortlivad, oftast pågick det då under en minut mellan barnen. Vidare beskriver Michélsen hur 

deltagandet i samspelet som involverade små leksaker i högre grad bestod av två barn 

(Michélsen 2004, s.78-79). 

 

Ytterligare en samspelssituation som visade sig förekomma bland ettåringarna var situationer 

där varken leksaker eller större rörelser var inblandade, detta var däremot ovanligt. Ofta 

innefattade detta samspel att barnen tröstade varandra och i vissa fall slog varandra. Dock 

varade denna interaktion endast under ett fåtal sekunder och involverade i de flesta fall ett par 

barn beskriver författaren (Michélsen 2004, s.81-82). 

 

 

2.2 Litteraturöversikt 

Här kommer vi att redovisa övrig litteratur som vi finner relevant för vår uppsats då vi 

kommer till diskussion och resultatdelen. 

 

 

2.2.1 Fysiska inomhusmiljön på förskolan 

Planeringen av inomhusmiljön på en förskola beskriver Socialstyrelsen i Lokaler & Miljö i 

förskola och fritidshem (1990) bör formges så den medför att barnen får en gynnsam miljö att 

vistas i under sin dag på förskolan (Socialstyrelsen 1990, s.39). Likaså refererar Williams, 

Sheridan och Pramling Samuelsson i sin forskningsöversikt Barns samlärande- en 

forskningsöversikt (2000) till Løkensgard Hoel som även han trycker på vikten av en miljö 

anpassad efter barnens vistelse, han anser också att miljön bör gynna barnens värdefulla 

samspelsmönster. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson refererar vidare till 

Løkensgard Hoels tankar kring positiv och negativ miljö och vilka uppfattningar barnen får i 

en negativ respektive en positiv inomhusmiljö. Løkensgard Hoel anser att en positiv miljö 

främjar barnens mentala och solidariska förmåga, barnen får en strävan till att göra sitt bästa 

och lämnar även rum för det individuella tänkandet. En negativ miljö däremot kännetecknas 

av kritik, ansträngningar till att övertala samt att kämpa för sina egna ståndpunkter, den 

negativa inomhusmiljön kan leda till en mängd olika försvarshandlingar som inverkar på 

miljön (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 2000. s.83-84).  
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Vidare utvecklar William, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) den positiva respektive 

den negativa miljön utifrån Bronfenbrenners definitioner. Han anser att den institutionella 

miljön är den mest opassande miljön för små barn. Miljön erhåller få möjligheter till 

interaktion med andra då rörelsefriheten är snäv samt att utbudet av leksaker och 

stimulerande material är begränsat. Den utvecklande miljön förstärker enligt Bronfenbrenner 

barnens vilja till utveckling om miljön är motiverande. De barn som vistas i denna typ av 

miljö återfinns ofta i kombinerade situationer, parrelationer samt i gemensamma 

interaktionsmönster (William, Sheridan & Pramling Samuelsson 2000. s.85-86).   

 

 

2.2.2 Material och Leksaker 

”Barn behöver inte många leksaker- men de behöver många saker att leka med” (Knutsdotter 

Olofsson 1991, s.187). I boken Varför leker inte barnen? (1991) anser Birgitta Knutsdotter 

Olofsson att barn behöver lämpligt och varierande material, en leksak som kan inrymma 

många olika skepnader och på så vis användas i olika lekar. Hon anser också att ett material 

som inspirerar till lek är ett givet val i förskolan. Vidare beskriver Knutsdotter Olofsson i sin 

andra bok I lekens värld (2003) att lekens leksaker kan ses ur två perspektiv, där det första 

perspektivet innebär att leksakerna är till för att lära barnen, och ses som en inkörsport till 

dagens samhälle. Den andra aspekten tar fasta på barnens uppfinningsförmåga och deras 

behov av att bearbeta upplevda händelser i lekens skapnad (Knutsdotter Olofsson 1991, 

s.188, 2003, s.123-124). 

 

Att leksakerna har förändrats under det senaste 100 åren råder det inget tvivel om skriver Ole 

Fredrik Lillemyr i boken Lek på allvar- en spännande utmaning (2013). Det som framförallt 

har förändrats under dessa år är mängden leksaker som barnen innehar i hemmet samt att 

barnen kommer i kontakt med leksaker i förskolan vid tidig ålder. Där får barnen en mycket 

viktig erfarenhet, barnen utforskar och lär av varandra hur leksaker leks med. Leksaker som 

framträtt under senaste åren är bland annat leksaker som LEGO, BRIO, Action man och 

Playstation med flera. Något som Lillemyr vill belysa är att stenar, kottar, blad, pinnar, 

knappar samt barr också kan vara leksaker om det nyttjas av barnen vid lek, då attribueras 

föremålet en egenskap som det i själva verket inte är. Lillemyr vill med det påvisa att även 

icke fabrikstillverkade leksaker kan fungera som just leksaker. Torben H. Rasmussen är en 
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författare som Lillemyr (2013) refererar till när det kommer till leksakers existens, 

Rasmussen förklarar att en leksak inte blir till leksak förrän barnet eller barnen använder den 

vid lek. Så länge en leksak genererar möjligheter och har skiftande virtuella drag klassas det 

som en leksak. (Lillemyr 2013, s.48-49).  

 

Datorer, Tv-spel och andra tekniska hjälpmedel är en kategori leksaker som har en stor del av 

leksaksmarknaden anser Lillemyr (2013) som också menar på att det är en omdiskuterad 

leksak. Det anses ändå vara en leksak då den utmärks med många av de egenskaperna som en 

leksak innehar. I dagens samhälle finns inte bara dessa tekniska utrustningar i hemmet utan är 

en vanligt förekommande företeelse i förskolan. I förskolan får användandet av tekniken 

oftast en annan utgångspunkt än i hemmet, i förskolan fokuseras mycket av användandet på 

den lärande aspekten. För att kunna bruka ett vanligt förekommande tekniskt hjälpmedel som 

iPaden krävs det viss motorik utav barnet, genom att starta med lätta spel lär sig barnet att 

tidigt handskas med tekniken (Lillemyr 2013, s.50-51). 

 

 

2.2.3 Socialt samspel 

Liv Vedeler (2009) beskriver hur den sociala kompetensen börjar etableras redan från födseln 

genom kontakt med vårdnadshavarna. Hon påstår att förmågan till socialt samspel är den 

viktigaste egenskapen vi människor föds med, då hon anser att samspelet lägger grunden för 

all annan utveckling som sker hos individen. Genom samspelet med andra lär sig barnet 

viktiga sociala kompetenser som exempelvis turtagande och hur man tar kontakt med andra. 

Vedeler förklarar hur vuxna runt barnet är viktiga för samspelets utveckling de första två 

åren, men att jämnåriga blir intressanta och viktiga för barnet vid ungefär ett års ålder. I 

samspelet mellan individer läggs även grunden för kommunikation och symboler förklarar 

hon (Vedeler 2009, s.27-29, 34). 

 

 

2.2.4 Olika sorters lek och konsten att hantera leksignalerna 

Lek är något som Oddbjörn Evenshaug & Dag Hallen (1992) beskriver som svårdefinierat, 

men som dock har några viktiga aspekter att utgå ifrån. Några av dessa förklarar de som en 

inre kraft som driver individen till att leka. För att kallas lek blir det individen gör samtidigt 

väldigt meningsfullt. Vidare är en av kategorierna av lek att den är väldigt föränderlig, leken 
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kan lätt ändras till att bli en ny lek eller till att sluta vara lek (Evenshaug & Hallen 1992, 

s.383). 

 

För barn blir det viktigt att kunna förstå leksignaler, detta för att de skall kunna komma in i 

leken samt gå ur leken då de vill, förklarar Knutsdotter Olofsson (2003). Hon påstår hur 

redan små barn som inte ännu kan kommunicera med tal visar att de förstår samt kan lära sig 

att förstå lekreglerna genom exempelvis ögonkontakt och minspel. Skrattet kan även vara en 

viktig signal om att det är en lek som pågår menar hon (Knutsdotter Olofsson 2003, s.7-9, 

1991, s.27–28).  

 

När det kommer till fri lek är det extra viktigt att kunna leksignalerna då barnet i dessa 

situationer i större mån blir lämnade att samspela med sina kompisar än i en av pedagogerna 

planerad lek (Knutsdotter Olofsson 1991, s.19). Som tidigare nämnts så är den fria leken den 

lek som ej är styrd av pedagogerna (Knutsdotter Olofsson 2003). 

 

Det finns många olika sorters lek enligt Oddbjörn & Hallen (1992), de små barnen som är 

under och runt ett år använder sig ofta av något de kallar funktionslek. I funktionslek 

förekommer ofta upprepningar och återkommande rörelsemönster för att upptäcka 

omvärlden. De förklarar hur det i funktionslek ingår att använda sina sinnen som exempelvis 

smak och känsel för att barnen ska förstå sammanhanget de befinner sig i (Oddbjörn & 

Hallen 1992, s.384). 

 

Under det andra året i en individs liv blir låtsasleken viktig förklarar Oddbjörn & Hallen. I 

denna lek som kan ske individuellt eller i samspel med andra börjar barnet att använda 

föremål till andra ändamål än vad de är ämnade för, exempelvis en rund kloss som substitut 

för glas att dricka ur (Oddbjörn & Hallen 1992, s.384). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

 Vi har valt att använda oss av två teorier parallellt som utgångspunkt i denna studie. De 

teorier vi kommer att använda oss av är miljöpsykologiskt perspektiv samt det sociokulturella 

perspektivet. Valet av det miljöpsykologiska perspektivet stödjer vi genom att vi vill 

synliggöra miljöns betydelse för de små barnens sociala utveckling. Då perspektivet omfattar 

såväl färg, ljus och struktur av lokaler känner vi att det blir relevant för oss att använda oss av 

i denna undersökning. Det sociokulturella perspektivet finner vi väsentlig för studien då 

perspektivet bygger på individens meningsskapande i olika sociala och kulturella 

sammanhang. Med utgångspunkt i dessa två perspektiv tar vi stöd att frambringa vårt syfte 

och leda vidare till svar på våra frågeställningar. Vidare finner vi dessa teorier intressanta då 

vi anser att miljö och samspel är två viktiga komponenter och inte kan frånskiljas i barns 

vidare utveckling. Vi har dock valt att utveckla teorierna med hjälp av att integrera de med 

annan relevant forskningslitteratur som vi känner stödjer de perspektiven vi valt att utgå ifrån. 

  

 

3.1 Miljöpsykologiskt perspektiv 

Begreppet miljö skriver Pia Björklid (2005) i rapporten är ett utbrett begrepp som omfattar 

både sociala och fysiska samt kulturella egenskaper som är i ett ständigt växelspel med 

varandra. Den fysiska miljön är det element som sänder ut signaler om huruvida barnet är 

välkommet i miljön eller inte. Dessa aspekter är några av de som ingår i det 

miljöpsykologiska perspektivet (Björklid 2005, s.29, 33). 

 

Vidare menar Björklid (2005) att miljöpsykologi är en forskning som innefattar fler olika 

vetenskapliga kunskaps- och forskningsområden, t.ex. arkitektur, samhällsplanering, 

pedagogik och sociologi. Vikten i miljöpsykologin läggs vid den fysiska miljöns lämplighet 

för lärande och utveckling, och slog igenom under 60-och 70-talet som ett sätt att invända på 

den sedvanliga psykologin då den inte ansågs uppmärksamma betydelsen av den fysiska 

miljön och människan i ett samspel (Björklid 2005, s.32).  

 

Forskningsområden som har behandlats skriver Küller (2005) är den estetiska enheten där 

färgsättning och formgivning är två komponenter som anses påverka människors 
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psykologiska lust att vistas och besöka platsen. Är en plats varierad i färg och form samt 

innehåll blir arkitekturens intresse större och platsen ses som mindre enformig (Küller 2005, 

s.19).  

 

Färg och ljussättning är två viktiga komponenter som förekommer inom detta perspektiv 

skriver Lars Sivik & Küller vidare i Svensk miljöpsykologi (2005). Färg är psykiskt och har 

en stark koppling till psykologi då det kräva ett sinne för att färg skall förekomma. Färger 

finns bara som en uppfattning i en kännedom om att färg existerar (Sivik 2005, s.51-52).  

Vidare beskriver Igor Knez i Svensk miljöpsykologi (2005) att även ljuset är psykiskt, det är 

en naturlig psykologisk affekt på synsinnet som reagerar på en särskild typ av strålning. 

Denna strålning uppfattar vi som ljus och påverkar vårt välbefinnande i en miljö, precis som 

färgen (Knez 2005, s.71-74). Küller (2005) menar att färg och ljus är två komponenter som 

smittar av sig och bidrar till olika känslor hos betraktaren i miljön, är rummet ljust påverkas 

betraktaren på ett helt annat sätt än om rummet vore mörkt och dunkelt. Fortsättningsvis 

menar Küller att vi spenderar så mycket av vår tid inomhus så färg och ljussättning blir en 

betydande del för välbefinnandet (Küller 2005, s.85-97).   

 

Barns miljöuppfattning och deras förhållande till miljön är väldigt komplex skriver Thorbjörn 

Laike vidare i Svensk miljöpsykologi (2005). Han menar på att den fysiska inomhusmiljön har 

en relativt stor påverkan på barn då den anses ha betydelse för deras kognitiva tillväxt och 

beteende. Studier har gjorts enligt Laike i olika miljöer, så som daghemmet och hemmiljön. 

Där har det framkommit att en fysisk miljö med stor variation i förskolan kan ha en lugnande 

effekt på aktivare barn samt att en miljö med reducerad variation kan ha en gynnsam 

inverkan på barn med exempelvis autism (Laike 2005, s. 125-128). Det Laike skriver om en 

varierad miljö vill vi även koppla till Björklids resultat (2005) där hon beskriver att mycket 

flyttbart material kan bidra till ett samspel mellan barnet och miljön. Om materialet är 

flyttbart har det visat sig att barnen kan göra om miljön till dem meningsfullt (Björklid 2005, 

s.43). 
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3.2 Sociokulturellt perspektiv  

Ett sociokulturellt perspektiv utgår i många avseenden från den ryske psykologen Lev S. 

Vygotskijs (1896- 1934) tankar om hur lärande uppstår i sociala och kulturella sammanhang 

förklarar Roger Säljö (2005). Han beskriver Vygotskijs begrepp "verktyg" som en viktig 

komponent då vi talar om lärande. Verktygen, förklarar Säljö, kan ses som de hjälpmedel vi 

har till vårt förfogande då vi agerar i vår vardag. Verktygen kan vara antingen av 

intellektuella eller materiella kvaliteter (Säljö 2005, s.24, 2000, s.18, 20-21). Språk och 

symboler är några av de intellektuella verktyg som vi använder oss av för att tolka vår 

omvärld. De fysiska verktygen som även benämns som artefakter av Vygotskij klargör Säljö 

är de redskapen som används utåt som exempelvis papper och penna, vi menar också att 

leksaker kan vara verktyg som barnen använder sig av i sitt sociala samspel. Verktygen 

påverkar också hur vi samspelar med andra samt hur vi använder oss av vår tankeförmåga 

förklarar han (Säljö 2005, s.24).  

 

Människans viktigaste redskap beskriver Säljö är det talade språket, visserligen kan vi 

förstärka det vi vill säga med kroppsspråket men vi kan inte lika detaljerat beskriva det vi vill 

förmedla utan att använda oss av ord påstår han (Säljö 2000, s.83-84). Smidt (2010) beskriver 

språket som verktyg för de allra minsta barnen ur perspektiv av Vygotskij. Han hävdade att 

logiken som finns i socialiserat tal inte fanns hos de allra yngsta barnen, men att de små 

barnen ändå är sociala varelser då de tar kontakt med andra individer och kommunicerar på 

annat sätt. Den tidiga kommunikationen börjar därför i samspel med andra och ofta genom 

imitation förklarar Smidt (Smidt 2010, s.89-90). 

 

Michélsens (2004) teori om samspelets uppdelning i småbarns lek anser vi blir relevant för 

det sociokulturella perspektivet då det visar hur de socialiserar med varandra. Samspelet i de 

längre sekvenserna går ofta att delas in i tre faser; inledning, mellanfas och slutfas berättar 

Michélsen. Samspelen startar ofta genom att ett eller flera barn blir inspirerade av ett annat 

barn som utför en kroppslig handling som de finner intressant. Michélsen beskriver 

ytterligare aspekter som kan vara starten till samspel, dessa är när nyfikenheten väcks hos ett 

barn av att ett annat barn har en leksak, samt om ett barn får syn på ett annat barn vars 

deltagande väcker intresse (Michelsen 2004, s.66-69). 
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Michelsens (2004) beskriver hur samspelet ofta fortsätter med starten som utgångspunkt, det 

vill säga att om barnens samspel började runt en leksak så låg ofta fokus kvar runt denna 

under hela samspelssituationen. Vidare förklarar hon hur samspelet kan upphöra lika fort som 

de startade. I undersökningen framkom att det som ofta ledde till att samspelet avstannade var 

när det inte lägre fanns något som bekräftade de andra samspelsparterna, som exempelvis 

avsaknaden av skratt eller roliga händelser. Vidare kunde olika ljud eller andra aktiviteter 

runt barnen få dem att avsluta det pågående samspelet. Vuxna var i några av fallen också 

orsaken till att samspelet upphörde (Michélsen 2004, s.69-70, 83-85). 

 

Säljö (2000) beskriver sist men inte minst hur begreppet "zonen av proximal utveckling" blir 

viktig inom det sociokulturella perspektivet. Begreppet, som frambringades av Vygotskij 

innebär att vi individer befinner oss på olika utvecklingszoner livet igenom. För att komma 

vidare i vår utveckling kan vi behöva hjälp av en mer kunnig individ. Det vi inte ännu klarar 

på egen hand kan bemästras med hjälp av andra förklarar Säljö (Säljö 2000, s.119-120). 
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4. Metod och material 

 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för valda metoder som vi utsett att använda oss av 

för att gå från okunskap till kunskap. I boken Handbok i kvalitativa metoder (2011) menar 

Peter Svensson och Göran Ahrne att en metod just är till för att ta till sig nyvunnen kunskap, 

från kunskapsbrist till kunskap (Svensson & Ahrne 2011, s.20). I denna uppsats har vi valt att 

använda oss av ett kvalitativt förhållningssätt med dess metoder, observation och intervju för 

att tillgodose oss den nya kunskapen. Det kvalitativa förhållningssättet innebär enligt Ahrne 

och Svensson (2011) at metoden syftar till att titta på händelser och uttalanden som inte är 

mätbara på samma sätt som en kvantitativ intervju, där matematiska formler och andra 

mätinstrument ofta ingår (Svensson & Ahrne 2011, s.12). 

 

 

4.1 Forskningsansats och metodval  

I vår studie kommer vi att använda oss två olika metoder, partiellt deltagande observationer 

och kvalitativa intervjuer. Observationerna anser vi utifrån Karin Franzén (2014) är ett bra 

tillvägagångssätt för att samla in empiri, möjligheten att komma när det som sker hos barnen 

belyser Franzén är en värdefull möjlighet då vi som observante kommer vara där i 

händelsernas centrum. Utifrån vad som faktiskt föregår kommer vi kunna tolka det vi 

upplever anser Franzén (Franzén 2014, s.62).  Intervjuerna tänker vi hjälper oss att ytterligare 

att synliggöra det vi under observationen sett i barnens miljö de vistas i på förskolan samt att 

vi får en inblick i hur pedagogerna tänker kring den rådande miljön och ettåringarnas sociala 

sampel i den fria leken vilket är vårt syfte med denna undersökning. 

 

Inför våra observationer var tanken att vara icke-deltagande vilket går ut på enligt Franzén 

(2014) att observationen försiggår på sidan av för att vår påverkan på barnen skulle vara så 

minimal som möjligt (Franzén 2014, s.62). Väl på plats för observationerna insåg vi snart att 

vi blev partiellt deltagandet vilket enligt Göran Ahrne & Peter Svensson (2011) är att om 

barnen tar kontakt kommer vi som observatörer att bemöta, besvara samt att interagera med 

barnen. Då informationen pedagogerna fått kring varför observationen äger rum är det enligt 

Ahrne & Svensson en öppen observationsmodell vi använder oss av (Ahrne & Svensson 

2011, s.88-89). 
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Den kvalitativa intervjumetoden som vi valt att använda oss av är den som beskrivs som en 

löst strukturerad intervjumetod av Ulla Eriksson-Zetterquist & Göran Ahrne (2011), det är en 

metod som ger en viss frihet hos intervjuaren. Utifrån författarna blev intervjuerna löst 

strukturerade då frågorna som vi skrivit ner på förhand lätt kan kompletteras med följdfrågor 

och anpassa med hänsyn till den rådande situationen och respondentens svar. Intervjufrågorna 

ses som öppen och bidrar till en djupare förståelse av pedagogernas tankar samt bidrar till en 

mer mångsidig information till intervjuaren (Ahrne & Svensson 2011, s.40). 

 

Vi valde att använda oss av två metoder istället för en då vi kände att syftet inte kunde 

synliggöras genom enbart en av metoderna. Detta beskriver även Ahrne & Svensson (2011) 

då de beskriver triangulering, vilket innebär att man använder sig utav fler än en metod för att 

för en större trovärdighet och en djupare förståelse i sin undersökning (Ahrne & Svensson 

2011, s.27). 

 

 

4.2 Urval 

Innan vi började fokusera på vilka förskolor samt pedagoger vi skulle ha med i vår 

undersökning gjorde vi en pilotstudie på en förskola som en av oss har en anknytning till. 

Denna pilotstudie gjorde vi i syfte för att se om våra intervjufrågor var relevanta samt i fall vi 

kände att vår undersökning kändes genomförbar. Vi besökte en förskola i en förort till en 

större stad och genomförde där pilotstudien i en småbarnsgrupp med 17 barn i åldrarna ett till 

tre år. Då vårt syfte är att titta på hur barn i ettårs åldern samspelar i inomhusmiljön insåg vi 

båda ganska snabbt att vi hade stött på problem. Vårt ena problem var att alla barn i gruppen 

var inne till en början, vilket försvårade för oss då det blev näst intill omöjligt att titta enbart 

på ett åringarnas samspel. Vårt nästa problem var att vi inte hade varit tillräckligt tydliga i vår 

kommunikation med pedagogerna då vi sagt att den dagliga verksamheten kunde fortskrida 

vilket innebar utgång på förmiddagen. Det problem som uppstod då var att vår chans att titta 

på inomhusmiljön blev begränsad. Vi fick dock en kort stund, cirka 30 minuter tillsamman 

med de yngsta barnen inne på avdelningen. 

 

Efter vår pilotstudie bestämde vi oss därför att vara tydligare i vår information då vi 

kontaktade förskolorna om att det var just samspelet i inomhusmiljön vi ville titta på. Vi 

kände också att det skulle underlätta för oss i vår undersökning om vi kunde genomföra våra 
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observationer på förskolor där avdelningarna var mer åldershomogena, vilket också blev 

fallet då vi tog kontakt med de förskolor vi har med i undersökningen. Vi sökte således 

information om förskolorna på internet och utgick därifrån då vi tog kontakt med dem. 

Barnen vi kom att observera blev därför de barnen som var ett år. 

 

Då vi tog kontakt med förskolechefen för en förfrågan om ett besök berättade vi också att vi 

ville intervjua en förskollärare. På chefernas initiativ fick vi därför intervjua förskollärarna på 

avdelningen där observationen utfördes i samtliga fall utom ett. I det avvikande fallet kom det 

sig att chefen hellre såg att vi intervjuade förskolans pedagogista då chefen ansåg att det 

skulle bli för stressigt för förskolläraren på den aktuella avdelningen att hinna med både 

verksamheten och att låta sig intervjuas. 

 

Vi vill dock betona att i vår undersökning kommer vi att ha med alla de förskolor som vi har 

besökt, detta inkluderar alltså den förskolan vi besökte då vi utförde vår pilotstudie. 

 

4.3 Material och genomförande 

Det insamlade materialet samlades med hjälp av IKT-verktyg som Ipad samt papper och 

penna. Under alla våra observationer satte vi oss på golvet för att komma ner på barnens nivå 

för att kunna se miljön ur deras perspektiv och för att komma närmre barnens sociala sampel. 

De olika situationerna som uppstod skrevs ned på Ipad och med hjälp av penna och papper, 

miljön dokumenterades även med hjälp av Ipaden för att underlätta vårt kommande 

bearbetningsarbete. Alla våra observationer inklusive intervjuer tog plats under fyra 

förmiddagar (en förmiddag per förskola) och pågick under 2,5 timme. I samtliga fall utom ett 

skedde intervjuerna under observationstiden då personalen inte hade möjlighet att gå ifrån 

barngruppen, i det sista fallet skedde intervjun i ett avskilt rum tillsammans med förskolans 

pedagogista och varade i cirka 30 minuter. 

 

Alla delar av vårt material, insamling av empiri, bearbetning av analys samt skrivandet av 

arbetet har skett gemensamt och i lika stor delaktighet av båda parterna. 
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4.4 Bearbetning av material 

Så fort vi genomfört våra observationer och intervjuer satte vi oss ner för att sammanställa 

det insamlade materialet. Observationerna renskrevs och kopplades samman med relevant 

litteratur som var av betydelse för våra frågeställningar och syfte. Då två av intervjuerna 

antecknades under intervjuns gång sågs de över och renskrevs. Under två intervjutillfällen 

spelade vi in vår informant så det materialet transkriberade vi. Det materialet som inte var av 

relevans för vår studie raderades. Orsaken till att vår intervju på under pilotstudien inte 

spelades in var att vi trodde att vi skulle få med allt material genom att vi båda antecknade, 

vilket vi båda kände efteråt att vi inte lyckats med. Under den andra intervjun var pedagogen 

aktiv i verksamheten under intervjun och vi bedömde det som att ljudupptagningen skulle bli 

av dålig kvalitet. Under de två sista intervjutillfällena hade pedagogerna möjlighet att sitta 

mer ostört från barnen och en inspelning blev då möjlig. 

 

 

4.4.1 Resultatpåverkan och trovärdighet 

Vi vill påstå att vi i vår första observation (pilotstudien) blev begränsade i att se olika 

samspelssituationer som uppstod mellan barnen då vi som tidigare nämnts blev begränsade 

både tidsmässigt och genom att barnen var åldersblandade. Detta känner vi är av vikt att 

nämna då det kan påverka vårt resultat. 

  

Vidare vill vi klargöra att våra två första intervjuer skedde med enbart papper och penna, till 

skillnad mot de två sista där vi spelade in samtalet för att sedan transkribera.  Slutsatsen av 

detta kan då ha blivit att vi har missat viktiga detaljer då våra informanter intervjuades. 

 

För att uppnå en så trovärdig undersökning som möjligt har vi använt oss av flera olika 

metoder vilket Ann Kristin Larsen (2009), förklarar kan öka validiteten i en undersökning. 

Likt Larsens tankar om trovärdighet tänker vi oss att om vår undersökning görs om med 

samma syfte och frågeställning så kommer den med högsta sannolikhet visa på samma 

resultat. Något som också kan påverka reliabiliteten enligt Larsen (2009) är relevansen av det 

insamlade materialet, vilket hon anser är en lättare uppgift då en kvalitativ undersökning 

använd istället för en kvantitativ (Larsen 2009, s.80-81). Ytterligare något att vara observant 

på är hur det Staffan Stukát (2011) beskriver om informanters lätthet att bli påverkade av oss 
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som iakttagare, vilket kan leda till att de uppträder annorlunda än de skulle ha gjort i normala 

fall (Stukát 2011, s.57). 

 

 

4.5 Presentation av förskolor 
I denna del kommer vi att presentera våra valda förskolor där vår empiri samlades in. 

Namnen på förskolorna samt pedagogerna och barnen är fingerade. 

 

 

4.5.1 Förskolan Polisen 

Förskolan Polisen är en kommunal förskola som ligger i en nybyggd stadsdel till Stockholm 

med skogen runt hörnet. Som många kommunala förskolor har profilen byggts upp av olika 

pedagogiska inriktningar men har främst hämtat inspiration från Reggio Emilia filosofin som 

har sin utgångspunkt i ett forskande arbetssätt där alla sinnen inkluderas, detta syns även i 

den fysiska inomhusmiljön. Pedagogerna vill ändå framhålla att de inte är en renodlad Reggio 

Emilia förskola. Verksamheten bedrivs i en gammal ombyggd anläggning som 

totalrenoverades för att anpassas efter nuvarande funktion. Förskolan Polisen slog upp 

dörrarna våren 2010 och innefattar sex åldersindelade avdelningar på två våningsplan. Den 

aktuella avdelningen där vi gjorde vår observation består av 15 barn i åldrarna 1-2 år samt tre 

pedagoger där en av dem var förskollärare och de två andra barnskötare.  

 

Avdelningen var uppdelad på tre rum, ett stort aktivitetsrum och två mindre där det ena 

användes som ljusrum och det andra som ateljé för alla sinnen, där fanns material som sand, 

vatten och färg. På avdelningen fanns allt material tillgängligt i barnens nivå under hela 

dagen, då vila och matsituationer äger rum utanför avdelningen påverkades aldrig barnen av 

onödiga avbrott i sin lek för att förbereda för dessa rutinsituationer. 

 

De traditionella leksakerna som var få bestod bland annat av en stor träbil placerad mitt i det 

stora aktivitetsrummet, där hade barnen möjlighet att klättra och leka tillsammans och enskilt. 

Förövrigt bestod de traditionella leksakerna av brio tåg, klossar samt böcker och papper och 

penna. Övrigt lekmaterial innefattade stora konservburkar, stubbar att bygga med, mosaik och 

småsten samt ett magnetbord. Vidare fanns en stor upplevelsekub som pedagogerna skapat, 

där fanns det möjlighet för barnen att vara i fred, utforska ljus och ljud med hjälp av 
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projektor. I ljusrummet kunde barnen fritt utforska skuggor och mönster med olika material 

som sten, mosaik och olika tyger.  

 

 

4.5.2 Förskolan Stjärnan 

Även denna kommunala förskola ligger i den nybyggda stadsdelen några mil utanför 

Stockholm stad. Naturen är deras närmsta granne vilket också tas tillvara på i verksamheten. 

Den arkitektritade förskolan byggdes under 2008 och startade den befintliga verksamheten 

2008/2009 i de ljusa och öppna lokalerna. Förskolan Stjärnan är en stor enhet med sex 

åldershomogena avdelningar med sammanlagt cirka 110 barn. Även denna förskola är Reggio 

Emilia inspirerad likt förskolan Polisen, men även här belyser pedagogerna att förskolan ej är 

en renodlad Reggio Emilia förskola. Avdelningen där observationen ägde rum innefattar12 

barn alla under två år, samt tre pedagoger. Av pedagogerna var en förskollärare och de andra 

två barnskötare varav en var outbildad.  

 

Avdelningen består av ett stort upplevelserum med högt i tak och stora fönster för ljusinsläpp, 

i anslutning till det stora rummet fanns två mindre rum som användes för bokläsning och 

mysrum. Vidare har barnen tillgång till ett vatten och skapanderum där materialet var 

tillgängligt att användas under hela dagen. Vidare fanns även en korridor som erbjöd material 

som sand. I alla rummen var materialen i barnens nivå och tillgängliga under hela dagens 

verksamhet. Även här på förskolan Stjärnan åt barnen i en gemensam matsal och sov ute i 

sina vagnar under vilan så avbrott för att städa undan materialet behövde aldrig ske under 

dagen. 

 

Upplevelserummet inrymde få traditionella leksaker och dominerades istället av papprullar, 

upplevelsekub, plåtburkar, magneter och en golvspegel samt olika ljusinstrument som 

overhead. I upplevelserummet hade barnen möjlighet att utforska med hela sin kropp och alla 

sina sinnen både tillsammans med sina kamrater och enskilt. De två minder rummen som låg 

i anslutning till upplevelserummet tillhandahöll det mer traditionella leksakerna som bestod 

av bland annat böcker, papper och penna, cd-spelare och skivor samt en del 

utklädningskläder.  
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4.5.3 Förskolan Fjädern 

Förskolan Fjädern är en liten kommunal förskola med naturtomt som är belägen i ett äldre 

villaområde någon mil utan för tullarna till Stockholm city. Förskolan har endast två 

avdelningar som är så gott som åldershomogena med sammanlagt 37 barn. På den lilla 

avdelningen som vi besökte för vår undersökning var barnen 15 stycken i åldrarna 1-2 år. 

Pedagogerna som jobbade med de små barnen var tre stycken till antalet, en förskollärare och 

två barnskötare. Verksamheten som bedrivs i lokaler som är byggda under tidigt 80-tal har 

mycket av sin pedagogik inspirerad utifrån Ur och Skurs pedagogik vilket innebär att de 

bedriver mycket utav sin verksamhet utomhus, dock betonar pedagogerna att de inte är en 

renodlad Ur och skur förskola än. 

 

Den lilla avdelningen där de små barnen vistas består av en inre hall, ett större rum med bord 

och läshörna samt två mindre rum som ligger i anslutning till det stora rummet. Av de två 

mindre rummen används det ena som hemvrå (bostaden) och det andra rummet som var lite 

större av de små rummen nyttjades för samlingar och konstruktionslek. Alla rummen hade 

fönster som vätte i olika väderstreck men ljusinsläppet upplevdes som begränsat då storleken 

och placeringen på alla fönster var varierande i höjd och form. Det som skiljer förskolan 

Fjädern mot Polisen och Stjärnan är att matsituationen sker inne på avdelningen vilket 

resulterar i att barnen måste avsluta och städa undan i det stora rummet med bord för att ge 

plats åt den dagliga lunchen. Det som dessa tre förskolor har gemensamt är att även Fjädern 

har sin sovvila ute i vagnarna.  

 

Inredningen överlag var mer lik den traditionella hemmiljön, mycket bord och ett mer 

begränsat material utbud. De leksaker som fanns till barnens förfogande var bland annat 

duplo, plastmat, köksredskap, dockor, vissa klossar och utklädningskläder. Mycket av 

materialet var i nivå så att barnen kunde nå dem utan hjälpmedel, däremot så fanns mycket 

annat material instoppat i förråd, garderober eller på hyllor utom räckhåll för barnen, sådant 

material som klassas som pyssel och större klossar 

 

 

4.5.4 Förskolan Skogsgläntan 

Likt de ovannämnda förskolorna är likaså Förskolan Skogsgläntan en kommunal förskola där 

gården är en naturtomt med ojämn terräng. Denna förskola är en mellanstor förskola som är 

belägen i utkanten av Stockholms län. Förskolan består av fyra avdelningar med sammanlagt 
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cirka 70 barn i icke åldershomogena grupper. I början på 70-talet uppfördes Skogsgläntan 

som kommunens första förskola. Förskolan använder sig av en mer traditionell pedagogik 

men är inriktade på grön flagg, vilket innebär att barnen får möjlighet att odla, skörda 

grönsaker och lära sig att kompostera. Avdelningen som vi besökte var en så kallad 1-3 års 

avdelning där det var 17 inskrivna barn samt tre arbetande pedagoger varav två av dem är 

förskollärare och den tredje är barnskötare.  

 

Lokalerna bestod av två större rum, ett mycket litet rum och ett genomfartsrum som tidigare 

hade använts som hall. Det ena stora rummet bestod till stor del av enbart bord ämnade för 

lunch, spel, puzzel och pysselaktiviteter. I anslutning till det stora rummet fanns ett till stort 

rum likt ett lekrum. Då både lunch och vila äger rum inne på avdelningen så blir det 

problematiskt för barnen att behålla leken efter dessa två fasta rutinerna. Förskolan 

Skogsgläntan är snarlik förskolan Fjädern till utformningen med dess ljusinsläpp och har 

även mycket av 70-talets inredning kvar vilket gör avdelningen rätt mörk trotts vissa stora 

fönsterpartier i de två större rummen.  

  

I det större lekrummet kunde barnen bygga med klossar, kuddar, åka rutschkana och bygga 

med olika konstruktionsmaterial som duplo och tågbana. Det minsta rummet på avdelning 

användes främst för hemlek och rollspelslekar. Materialet på avdelningen fanns på barnens 

nivå i lekrummet och i hemrummet, till viss del fanns spel och lättare pyssel tillgängligt i det 

stora rummet med bord. Svårare spel och pyssel var ej inom räckhåll för barnen. 

Genomfartsrummet var endast möblerat med en soffa och böcker.  

 

 

4.6 Etiska ställningstaganden  

Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra grundprinciper som består av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, då vi 

finner dessa fyra principer relevanta för vår studie. 

 

Informationskravet innebär att informanten ska informeras om att medverkandet är frivilligt. 

Informanten skall också få ta del av undersökningens genomförande, syftet med 

undersökningen samt att materialet endast är till för forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002, 

s.7). Inför varje observation och intervju tillfälle har vi meddelat både pedagoger och 
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föräldrar. Pedagogerna har vi mailat om vårt syfte samt att lappar har satts upp på 

avdelningarna för att informera föräldrarna om hur undersökningen komma att gå till samt 

vilken intention vi haft med undersökningen. 

 

Vi har varit tydliga med våra intensioner med undersökningen och framhållit att deltagaren är 

av fri vilja att avbryta sin medverkan när som under deltagandet. De barnen vars föräldrar 

inte samtyckte med undersökningens intentioner avstod observationen. Samtyckeskrav går ut 

på att materialet ska godkännas av alla berörda parter innan det brukas i forskningssyfte. 

Informanten ska också ha möjlighet att när som under deltagandet kunna avsäga sin 

medverkan utan ogynnsamma följder (Vetenskapsrådet 2002, s.10-11).  

 

Konfidentialitetskravet är också något som vi bejakat och detta innebär att allt material skall 

användas på så sätt att det inte kan bli offentliggjort, samt att ingen ska kunna identifieras och 

bli offentliggjord utifrån det redovisade materialet (Vetenskapsrådet 2002, s.12). Vi har 

därför fingerat alla namnen på så väl pedagoger som förskolor och ort. Kön är även en aspekt 

som vi valt att utesluta helt i undersökningen då vi inte tittar på ett specifikt kön. Allt material 

kommer även att kasseras efter att uppsatsen redovisats och betyg delats ut.  

 

Nyttjandekravet är ett krav som innebär att det material som samlats in endast får brukas till 

initierat syfte. Materialet är endast avsett för denna uppsats och får heller inte lånas ut för 

andra ändamål. Det vi som undersökare har utlovat får icke brytas (Vetenskapsrådet 2002, 

s.14). Materialet vi samlat in under våra observationer och intervjuer har vi bara som avsikt 

att använda oss av i detta syfte och uppsats, vilket berörda informanter blivit informerade om.  
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5. Resultat och analys 

 

Här kommer vi att analysera de olika samspelssituationer som vi valt ut från våra 

observationer. I analysen kommer vi att utgå från de två teoretiska perspektiven vi valt, det 

sociokulturella perspektivet samt det miljöpsykologiska perspektivet. Ytterligare kommer vi 

att använda oss av den tidigare forskning som gjorts inom området och som vi känner kan 

hjälpa oss i vår analys.  

 

5.1 Analys av förskolan Polisen 

Enligt ovan beskrivning av förskolans lokaler kan vi ur ett miljöpsykologiskt perspektiv se att 

hänsyn tagits till lämpligheten av dessa för de yngsta barnen. Möblerna är låga och allt 

material är tillgängligt för barnen vilket enligt Nordin- Hultmans (2004) undersökning inte 

var vanligt för svenska förskolor. Att materialet blir lättillgängligt för barnen visar 

nedanstående exempel: 

 

Två barn står vi en lång rad fotoböcker som är uppsatta på väggen. Barn ett går fram och tar 

en bok och börjar titta i den, barn två observerar barn ett och går sedan fram till denna. 

Tillsammans börjar de utforska boken och går sedan fram till väggen och tar ner flera 

fotoböcker. Samspelet varar ungefär två minuter. 

                                                                                                                                

Denna samspelssituation kan ur ett sociokulturellt perspektiv sägas att barnens samspel yttrar 

sig genom att de använder sig av böckerna som verktyg för att just samspela och 

kommunicera. Dessa verktyg, eller artefakter, är bärare av olika symboler som barnen då 

skulle kunna känna igen och som blir av betydelse för deras meningsskapande under 

samspelet. I enlighet med Smidt (2010) syns de små barnens kommunikation, vilket blir en 

viktig komponent i denna aktivitet genom både kroppsspråk och ansiktsuttryck. Vidare 

bygger samspelssituationen på att barn två imiterar den handling som barn ett gjorde från 

början. 

  

På avdelningen finns också det material som Nordin- Hultman (2004) benämner som 

smutsigt att tillstå barnen under vistelsetiden på förskolan. Förskolan stävar efter att barnen 

har stor tillgång till eget utforskande av materialet genom de olika sinnena som exempelvis 
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känselsinnet vid sandbordet. I ljusrummet och i kuben kan barnen dessutom upptäcka med 

synsinnet, detta utforskande är också något som blir viktigt inom det miljöpsykologiska 

perspektivet. Rummen med dess stora höga fönster och ljusa väggfärger med en enskild 

fondvägg i stark färg ger den ljusupplevelse som Sivik & Küller (2005) samt Knez (2005) 

beskriver är viktigt för vår trivsel. 

 

Avdelningens lokaler överensstämmer inte med den nedsatthet av lokalerna som Björklid 

(2005) beskriver. Här finns både plats för utforskande, sinnliga upplevelser samt aktivitet hos 

barnen, det sistnämnda belyses genom följande exempel: 

 

Tre barn sitter i en bil, ett fjärde barn står bredvid bilen och börjar sakta springa runt den, 

varv efter varv. Barnen i bilen studerar utförligt barn fyra som springer vidare, rätt vad det 

är kliver barn tre ur bilen och börjar även denna att springa runt bilen. Tillsammans 

springer barn tre och fyra runt bilen och skrattar varje gång de möts då de springer mot 

varandra (åt varsitt håll). Barn ett och två står förtjusta kvar i bilen och skrattar medan de 

observerar sina kamrater. Plötsligt slutar barn fyra att springa, barn tre springer några varv 

till runt bilen men entusiasmen från barnen verkar vara som bortblåst. Barn tre slutar också 

att springa och samspelssituationen är över. Denna interaktion pågår ca fyra minuter. 

  

Denna situation av samspel har många liknande aspekter av det Michélsen (2004) beskriver 

ingår i en samspelssituation. Exempelvis kan sägas att samspelet har de olika faserna som 

hon beskriver som vanligt förekommande i längre interaktioner mellan barn. I 

inledningsfasen börjar barn tre att springa runt bilen efter att denne först har observerat barn 

fyra. Ett annat exempel som i likhet med Michélsens undersökning om små barn sampel är 

hur vi här kan se hur mellanakten i samspelssituationen består av att springa runt, en aktivitet 

som innefattar stora kroppsrörelser. I avslutningsfasen vill vi påstå att samspelet upphörde då 

barn fyra inte längre bejakade de andra barnen som i sin tur slutade skratta och springa. 

Samspelssituationen pekar på imitation och stora kroppsrörelser som viktiga komponenter. 

  

Då vi tittar på miljön från det sociokulturella perspektivet blir flera nyare artefakter synliga 

som verktyg för barnen då de samspelar. Exemplen på dessa är bland annat den overhead och 

iPad som barnen kan använda för upplevelser av synsinnet, vidare belyser vårt nästa exempel 

en vanligt förekommande artefakt på förskolor idag och som blir en vanligt förekommande 

komponent i barns samspel: 
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Två barn sitter bredvid varandra på golvet med en iPad mini och spelar ett djurspel där olika 

djur ger ifrån sig olika ljud. Barn ett trycker på kossan och Ipaden börjar låta likt en ko. 

Båda barnen skrattar och barn två trycker sedan på kon. Barnen trycker på de olika djuren 

en i taget och skrattar varje gång. Efter ett tag verkar det ena barnet ha tröttnat och går 

därifrån. Samspelet varar ca två minuter. 

 

Denna samspelssituation, likt de två andra, bygger på imitation men också på den 

gemensamma upplevelsen av lustfylldhet som Michélsen (2004) beskriver är viktig för 

samspelets fortlevnad. Under hela samspelssituationen blir det Ipaden som står i fokus, vilket 

också är i likhet med hur samspelssituationer tenderar att fortlöpa, alltså på samma sätt som 

de började. 

 

Inom denna förskola blir verksamhetsdiskursen mycket tydlig med sin utforskande miljö. Det 

sociala samspelet kan som ses i de ovan nämnda exemplen många gånger visa sig genom 

imitation, men också genom stora kroppsrörelsen och nyare artefakter. 

 

 

5.2 Analys av förskolan Stjärnan 

Miljön på förskolan Stjärnan överensstämmer också med Nordin-Hultmans (2004) 

beskrivning av en verksamhetsdiskurs. Verksamheten erbjuder barnen det material som hon 

beskriver som smutsigt och icke vanligt förekommande på förskolor idag, detta visar vårt 

första exempel från förskolan: 

 

 Sex barn leker vid lerbordet då barn ett börjar banka med leran i bordet. Barn två börjar då 

banka med sin lera för att följas åt av barn tre och fyra som dock tar två lerknivar och 

bankar med. Barn fem och sex står bredvid bordet och tittar på sina kompisar. Barnen håller 

på i några minuter innan barn tre och fyra går. Barn fem och sex ställer sig närmre bordet 

och barn fem tar en kniv och börjar banka likt barn tre och fyra gjort. Barn sex står och 

observerar de andra i någon minut innan denne går iväg med barn ett och två. Endast barn 

fem står kvar vid bordet och bankar lite med lerkniven och pillar på leran. 

Samspelssituationen varar i ca 5 minuter. 
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Situationen visar på samspel främst i form av att barnen imiterar varandra då de börjar banka 

med både lera och knivar. Både leran och knivarna blir ur det sociokulturella perspektivet 

verktyg som barnen har för att kunna vara med i gemenskapen och samspelet. 

 Ur ett miljöpsykologiskt perspektiv kan miljön i exemplet likna det som Björklid (2005) 

beskriver som viktigt för perspektivet, just att den kan påverka individen samtidigt som 

individen kan påverka den. Barnen får en stor möjlighet till utforskande, av i detta fall leran, 

vilket kommer att förändra leran till det som barnet vill. Miljön, i detta fall leran kommer 

troligtvis att påverka barnen under utforskandet och där av blir miljön och samspelet svårt att 

skilja åt. Att barnen kan påverka miljön eller materialet blir även synligt i nästa exempel: 

 

Vid vattenrännan står det två barn och leker under en av kranarna. Båda barnen har varsitt 

föremål att ösa med. Barn ett tar plötsligt sitt föremål och använder till att ösa vatten i barn 

tvås föremål. Barn två tittar på barn ett och gör sedan detsamma med sitt föremål, alltså 

fyller det med vatten för att ösa över i barn etts föremål. Bredvid vattenrännan står barn tre 

och observerar barn ett och barn två, efter att barn ett och barn två avlägsnat sig hoppar 

barn tre upp på den lilla pallen och tar ett av föremålen som barnen innan använt. Denna 

håller sedan barn tre under vattenstrålen tills vattnet rinner över. Samspelet pågår någon 

minut. 

  

Avdelningen består till skillnad från den svenska trerums traditionen inom förskolan av fem 

rum, vilket ger mer plats för olika aktiviteter och material. Även denna förskola, likt 

förskolan Polisen, har ljusa färgsättningar i alla lokaler och i många rum finns en fondvägg 

med starkare färg. Inom miljöpsykologin förklaras vikten av ljuset och färgsättningens 

sammansättning. Detta skulle kunna sägas ha tagits hänsyn till då lokalerna har stora 

fönsterpartier från golv till tak vilket Knez (2005) förklarar skulle kunna påverka 

sinnesstämningen till det positiva. Den stora mängd varierande material skulle också ur detta 

perspektiv kunna bidra till en lugnare miljö. Att lokalerna skulle vara otillräckliga för att 

barnen skall få använda alla sinnen är något som går emot det Björklid (2005) skriver om i 

sin forskningsrapport, tvärtom vill vi påstå, bjuder avdelningen in till att utforska och 

samspela med hjälp av alla sinnen vilket vi hävdar att vårt sista exempel från förskolan visar: 

 

Mitt i rummet står en overhead apparat placerad. På den ligger olika spetsdukar som formar 

olika mönster på väggen. Tre barn står runt overheaden och tittar på mönstren som formas 

då dukarna flytta. Aktiviteten pågår någon minut. 
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5.3 Analys av förskolan Fjädern  

Ur det miljöpsykologiska perspektivet bidrar förskolan Fjädern till att barnen ska känna sig 

delaktiga och välkomna genom att exempelvis ha det mesta av materialet tillgängligt för 

barnen. Vi vill dock med följande två exempel visa på det som Björklid (2005) förklarar som 

otillfredsställande miljöer för barnen: 

 

Två barn sitter på golvet i samlings och konstruktionsrummet och bygger med duplo, barn ett 

reser sig plötsligt och går fram till bokhyllan där duplot är sorterat i lådor efter färg. På 

hyllan högst upp står en stor låda med blandat duplomaterial (mest tåg), barn ett sträcker sig 

upp mot tågen men når inte. En pedagog skyndar sig fram och hjälper barnet.  

  

I det andra exemplet står två barn och tittar ut genom dörrfönstret mot den inre hallen som 

används som matrum och aktivitetsrum. Barn ett står och pekar och gnyr lite för att fånga 

pedagogens uppmärksamhet. Pedagogen ser barnen och säger att de inte får gå ut i rummet 

nu men att de kan gå ut lite senare. Båda barnen står kvar en stund och tittar innan barn ett 

går iväg. 

  

I det första exemplet blir hemdiskuren tydlig genom att möblemanget till viss del påminner 

om det vi ofta har i hemmen. Även om bokhyllan i rummet inte är i full höjd så inbjuder det 

inte till samspel mellan de två barnen då de inte utan pedagogens hjälp kan använda sig av de 

leksaker de vill. 

 

Det andra exemplet, vill vi påstå, är i likhet med den begränsning som Nordin- Hultman 

(2004) beskriver kan uppstå då barn inte får tillgång till verksamhetens alla ytor. Hade 

lokalen varit tillgänglig så tänker vi att en chans till ett meningsfullt sampel mellan barnen 

hade kunnat uppstå. Att den inre hallen behöver användas för att barnen skall få mer plats åt 

aktiviteter belyser även ännu en gång vad Björklid (2005) beskriver, att lokalerna inte är 

anpassade efter dagens barngrupper samt hur trånga lokaler tenderar att hindrar 

samspelssituationerna för barnen. 

  

Å andra sidan beskriver Björklid (2005) ur de Jongs perspektiv hur lokalerna bör vara 

utformade på sådant sätt att barnen om de vill kan leka ostörda och i avskildhet, vilket vi 

kunde se förekomma genom följande exempel: 
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Två barn leker i bostaden där barn ett sitter vid ett bord och barn två står vid en diskho. Barn 

två tar två tallrikar och ställer fram på bordet. Barn ett tar båda tallrikar och börjar slå med. 

Barn två hämtar låtsasmat som apelsiner och päron och barn ett stoppar dessa i munnen. 

Barn två sätter sig hos barn ett som delar med sig av frukten till barn två. Sedan turas barnen 

om att gå fram och tillbaka i rummet och hämtar olika leksaker som de lägger på bordet. De 

flyttar stolar och hämtar olika dockor som får turas om att sitta vid stolarna. Samspelet 

avslutas då barn tre ställer sig i dörröppningen till den halvstängda dörren och börjar 

stänga och öppna den, vilket leder till att en pedagog kommer och säger åt barn tre att låta 

dörren vara. Samspelet varar länge, ca 10 minuter. 

  

Detta samspel är det samspel vi såg som pågår under längst tid. Barn ett har dock kommit 

långt i sin talade kommunikation (långt i den meningen att barnet använder sig av ett och två 

ordmeningar) och använder detta verktyg då barn ett samspelar med barn två, som inte direkt 

använder sig av muntlig kommunikation utan i stället använder sitt kroppsspråk som ett 

verktyg för kommunikationen och sampel. Vi vill påstå att barn etts språkliga verktyg 

uppmuntrar till att samspelet pågår en längre tid. Men att barnen får leka ostört under en 

längre tid skulle också kunna vara en faktor till att samspelet fortgår under nästan tio minuter. 

  

I samspelssituationen ser vi en ömsesidighet i hur leken skall ledas, även om det ofta är barn 

ett som tar kommandot till en händelse så ger barn ett samtidigt barn två möjligheten att få 

vara delaktig i bestämmandet genom att sätta sig ner vid bordet och låta barn två duka upp. 

Således bygger även detta samspel, enligt oss, i grunden på imitation. Här synliggörs även det 

Björklid (2005) beskriver som viktigt då vi pratar om barns förhållande till miljön, aspekten 

av att miljön är rörlig. Barnen samspelar därför också genom att använda sig av leksakerna 

som verktyg i leken. 

 

Avgörandet till att samspelssituationen avslutades skulle kunna ligga i både att barnen blev 

avbrutna av det plötsliga ljudet från barn tre eller av att pedagogen kom in i rummet. Detta 

skulle då överensstämma med Michélsens (2004) resultat om hur samspel kan upphöra. 
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5.4 Analys av förskola Skogsgläntan  

Förskolan skogsgläntan, likt förskolan Fjädern skulle kunna beskrivas utifrån den hemdiskurs 

som Nordin- Hultman (2004) berättar om. Möblemanget är till viss del bestående av möbler 

som är för höga för att barnen skall kunna hämta material själv. Även leksakerna är de 

klassiska och ofta förekommande i hemmen vilket ytterligare bidrar till att samspelet inte blir 

utforskande i den mening som erbjuds i verksamhetsdiskursen. 

På avdelningen förekommer inga dörrar, men begränsningen för barnen att använda allt 

material på avdelning blir ändå synlig genom att grindar är uppsatta till de olika rummen. Vi 

belyser detta problem genom ett exempel från vår observation: 

 

Barn ett står vid grinden in mot skötrummet och tittar på barn två och en pedagog som står 

vid vattenrännan och tvättar händerna. När barn två samt pedagogen närmar sig grinden för 

att gå ut försöker barn ett att ta sig in i skötrummet. Pedagogen lyfter bort barn ett och 

förklarar att där skall vi inte vara. Barn ett och två går in i det stora lekrummet. 

  

Vi tänker oss att en möjlig samspelssituation skulle varit möjlig om barn ett hade fått gå fram 

till vattenrännan där barn två stod. Det som Björklid (2005) beskriver som sinnlig utforskning 

tänker vi oss hade kunnat uppstå om barnen hade fått laborerar med vattnet. 

  

Förskolan Skogsgläntan har dock gott om utrymme för att ge barnen möjlighet att använda 

hela kroppen då de samspelar, vilket Michélsen (2004) belyser som ett av samspelssätten för 

små barn: 

 

Barn ett klättrar upp för trappen till rutschkanan som är placerad på ena sidan i lekrummet 

för att sedan åka ner. Barn två skrattar och skyndar sig upp för trappan och åker också ner. 

Tillsammans springer det två barnen gång på gång upp för trappan och åker ner. Barn tre 

går tveksamt fram mot trappan och börjar också kättra upp. Väl uppe står barn tre och tittar 

men åker inte ner. Pedagogen går fram till barn tre och tar denna i handen medan barnet 

åker ner. Barn tre går tillbaka mot trappan efter barn ett och två och pedagogen håller barn 

tre i handen varje gång denna åker ner. Situationen varar ca fyra minuter. 

  

Denna samspelssituation innefattar som tidigare nämnts ett samspel där barnen använder hela 

sin kropp. Men vi vill också påstå att barnen imiterar och härmar varandra då barn två och tre 



Sophia Grafström & Sofia Åkermark 

Examensarbete 15hp 
HT-2014 

 
35 

gör på liknande sätt som barn ett. Detta överensstämmer också med hur Michélsen (2004) 

beskriver är en vanlig start i barns samspelssituationer.  Barn ett och barn två är på ungefär 

samma nivå i samspelet men barn tre verkar mer tveksam. Exemplet vill vi påstå, skulle ur ett 

sociokulturellt perspektiv kunna visa på zonen för proximal utveckling för barn tre. Barnet 

kan eller vågar ännu inte själv åka ner för rutschkanan, men med hjälp av pedagogen klarar 

barn tre av uppgiften. 

 

 

5.5 Intervjusvar  

Här kommer vi att redovisa svaren från våra intervjuer. Svaren kommer att framställas av hur 

de tre förskollärarna samt en pedagogista ser på olika frågor kring miljön och barns sociala 

samspel i den fria leken.  

 

 

5.5.1 Miljö 

Alla förskollärare har likvärdiga tankar kring hur de vill att miljön i förskolan ska vara, de 

lägger stor vikt vid att den ska vara inspirerande, rolig, välkomnande och utforskande för 

barnen samt att barnen ska ha materialet tillgängligt och att möblemanget bör vara 

barnanpassat. Dock påpekar pedagogen från förskolan Skogsgläntan att det är svårt att 

anpassa materialets tillgänglighet för barnen då avdelningen är åldersblandad samt att de 

äldre lokalerna i samband med de stora barngrupperna gör det svårt ha en miljö som 

tillgodoser allas behov. Detta anser vi kan kopplas ihop med det Björklid (2005) beskriver 

om hur många förskolelokaler i dagens samhälle inte är utformade för den mängd barn och 

pedagogiska verksamt som bedrivs.  

 

Pedagogen från förskolan Stjärnan tillägger att miljö är så pass mycket mer än bara lokalerna 

och anpassningen av materialet. Pedagogen beskriver hur även organisationen, 

förhållningssättet och kunskapssynen samt duktiga och intresserade pedagoger inte går att 

särskilja från verksamheten då vi pratar om miljön. Allt är lika beroende av varandra, det 

skapar en helhet. Vilket går i samklang med det miljöpsykologiska perspektivets 

utgångspunkt då det belyser vikten av att titta på många olika aspekter då det kommer till 

miljön. 
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5.5.2 Socialt samspel 

När det kommer till socialt samspel skiljer sig svaren åt en del. Två av pedagogerna beskriver 

hur samspel i den unga åldern ofta går ut på att sitta bredvid varandra eller ha den andras 

leksak. De anser emellertid att grunden för hur man blir en bra kamrat läggs vid den här 

åldern och därför bör man börja med konflikthantering redan i tidig ålder samt att de påpekar 

vikten av att kommunicera ordentligt med barnen.  

 

De andra två pedagogerna påpekar å andra sidan att samspela är något vi gör vi hela tiden, så 

fort vi är omkring andra människor. De beskriver också att samspelet kan se olika ut det kan 

vara positivt och negativt. Pedagogen på Stjärnan beskriver det sociala samspelet genom att 

säga ”jag tänker att materialet, miljön är också något som påverkar hur jag blir, den är en del i 

det sociala samspelet tänker jag så att dom går liksom inte att särskilja” (Pedagog på 

förskolan Stjärnan).  

 

Utifrån den aspekten förklarar pedagogen på Stjärnan att miljön blir viktig eftersom det är där 

vi kan påverka förutsättningarna för barnens möjlighet till socialt samspel, det är även ett 

förhållningssätt som bör vara en aktiv del i verksamheten. Det pedagogen säger känner vi hör 

ihop med Laikes (2005) beskrivning av hur förhållande mellan barnet och miljön kan bli 

komplicerad, då miljön kan begränsas samt stimulera barns sociala samspelssituationer 

beroende på utformningen av den. 

 

 

5.5.3 Socialt samspel i den fria leken 

Förskolan Skogsgläntan har svårt att definiera samspelet i den fria leken hos de yngsta barnen 

då pedagogen påpekar att endast parallellek förekommer i den här åldern. Även pedagogen på 

Fjädern ställer sig först frågande till svaret, men säger att det skulle kunna vara hur barnen 

hjälper varandra i den här åldern. Det är inte att hjälpa i den benämningen som äldre barn gör 

utan är kanske mer byteshandel av leksaker som sker mellan barnen.  

 

De två förskolorna i den nyare stadsdelen utanför Stockholm hävdar att samspelet sker hela 

tiden. Pedagogen från Polisens förskola beskriver hur barnen härmar och iakttar varandra 

samt hur de provar varandras idéer i den fria leken, detta går i likhet med hur Michélsen 

(2004) beskriver att samspel mellan små barn utspelar sig. Pedagogen på Stjärnan förklarar 

vidare att i den fria leken ställs barnen mer på prov än i projekterad lek, i den fria leken är vi 
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pedagoger inte närvarande på samma sätt för att hjälpa barnen i samspelet. Dock förklarar 

pedagogen hur språket blir en viktig komponent i samspelet och att dessa små barn använder 

sig mycket utav kroppsspråk. Viket skulle kunna sägas stöds av Knutsdotter Olofssons (2003) 

påståenden om både vikten av att kunna hantera leksignalerna samt hur de små barnen 

kommunicerar på annat sätt än talat språk. Hon beskriver också det finns även andra sätt att 

kommunicera och samspela på som exempelvis genom de digitala verktygen, lera eller andra 

estetiska kommunikationsformer. 

 

 

5.5.4 Samspelssvårigheter i inomhusmiljön 

De två äldre förskolorna beskriver hur samspelet kan blir försvårat, mycket utifrån lokalernas 

utformning samt att visst material inte blir tillgängligt hela tiden, vilket går i enlighet med hur 

Nordin-Hultman (2004) beskriver begräsningen av material i många svenska förskolor. På 

Skogsgläntan påpekar pedagogen ytterligare att vissa barn känns för stora för avdelningen, 

det blir tydligt i samspelssituationerna. Pedagogerna från förskolorna Stjärnan och Polisen 

beskriver på liknande sätt hur deras uppgift blir att se till så samspelet fungerar för alla barn. 

På Polisens anser pedagogen att det är henne uppgift att få med alla barn och detta kan göras 

exempelvis genom att inte ha möbler och stora leksaker intill väggar utan istället göra det fritt 

så fler barn får plats att samspela i ett möte i den fria leken.  

 

Att det ligger i vårt ansvar att introducera materialet så att alla barnen kan vara med och 

samspela på samma villkor beskrivs av pedagogen på Stjärnan, det är upp till pedagogerna att 

introducera verksamheten för att överhuvudtaget kunna ställa krav på barnens lek och kunna 

erbjuda leksaker utöver det vanliga.  

 

 

5.5.5 Förändring av inomhusmiljön 

Det som alla förskolor har gemensamt är att de förändrar miljön inför ny hösttermin då nya 

barn börjar på förskolan. Förskolan stjärnan beskriver hur de jobbar med ett miljökompendie 

där riktlinjer finns för vilka rum som bör erbjudas i alla förskolor i kommunen. Detta har de 

som bas för hur inomhusmiljön bör utformas, därefter läggs även här till och tas bort saker 

beroende på barngrupp och intresse. Polisens förskola förklarar emellertid att de jobbar 

utifrån ett barnanpassat dokument där de kontinuerligt skriver ner det som de ser att barnen 
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intresserar sig av. Detta dokument används veckovis under reflektionstiden för att kunna 

möta barnen behov av material och aktiviteter i inomhusmiljön ständigt under terminen. 

 

Fjädern och Skogsgläntan beskriver att de kontinuerligt tar bort samt lägger till nytt material 

under arbetsårets gång, vart efter barnen utvecklas behövs nya utmaningar i miljön beskriver 

dem. Dock tycker vi att det blir synligt genom deras intervjusvar och i samband med våra 

observationer att de äldre förskolorna inte jobbar lika kontinuerligt med förändringen av 

miljön. Det visar även vårt nästa citat som beskriver hur förskolan Fjädern förhåller sig till 

hur ofta förändringar i inomhusmiljön sker, ”inte jätte jätte ofta ska jag inte säga. Men vi 

utvärderar den när vi har tid om vi känner att det är ett rum som inte används” (Pedagogen på 

förskolan Fjädern) 

 

5.5.6 Rummets struktur 

Pedagogen från Stjärnan respektive Polisen anser att rummets struktur har stor betydelse för 

barnens samspel och ser en fördel med de nya luftiga lokalerna som har gott om ljusinsläpp. 

Det finns plast för samspel i större grupper likväl som barnen har möjlighet att vistas i mindre 

konstellationer och enkelt. Dessa tankar som pedagogerna på Stjärnan och Polisen har kring 

deras miljö går i samstämmighet med Björklids (2005) rapport där de Jong menar på att det är 

miljön som utgör vilka olika former av socialt sampel som förekommer. Vi vill också koppla 

ihop detta med Knez (2005) tankar om ljusets påverkan på människans välbefinnande. 

Stjärnans pedagog beskriver också hur det är viktigt att tänka på vilken placering i rummet de 

leksaker som barnen använder mycket respektive lite har. Pedagogen anser att det skiljer sig 

för hur rummets struktur bör se ut mellan de större och de yngre barnen då de yngre kräver 

mer överskådliga ytor. Pedagogen på Polisen anser att rummen behöver inventeras beroende 

av vad man vill uppnå med rummets struktur och möjligheter. De två äldre förskolorna hade 

liknande tankar kring vikten av rummets struktur och Fjäderns pedagog betonade hur de 

bygger upp rummen ute under sommarhalvåret eftersom verksamheten bedrivs där då.  
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6. Diskussion och Slutsats 

 

Här kommer vi att redogöra för samt diskutera inomhusmiljöns betydelse för de små barnens 

samspel i den fria leken. Detta kommer vi göra med hjälp av relevant litteratur, tidigare 

forskning samt vårt analysmaterial av observationer och intervjuer. 

 

 

6.1 Diskussion och slutsats 

Vårt syfte med denna undersökning var att titta på den fysiska inomhusmiljöns betydelse för 

ettåringars sociala samspel i den fria leken på två nyare respektive två äldre förskolor. Vi 

ville också få en inblick i hur fyra pedagoger tänker kring den fysiska inomhusmiljön i 

barnens fria lek. Detta skall vi försöka svara på här genom att titta på våra frågeställningar i 

tur och ordning: 

 

-Hur yttrar sid ettåringarnas sociala samspel i den fria leken i inomhusmiljön? 

 

Det vi kommit fram till då vi tittat på samspelet hos barnen i den fria leken är att det skiljer 

sig åt beroende på vilken av de två diskuterade diskurserna förskolan har tillägnat sig. I de två 

äldre förskolorna där en hemdiskurs råder blir svårigheter i barnens samspel synliga främst 

genom att lokalerna är trånga för de stora barngrupper avdelningarna har, men också genom 

att visst material placerats utom räckhåll för barnen. Detta överensstämmer med Björklids 

(2005) tankar om hur lokalerna i förskolorna av i dag ofta inte fyller den funktion de en gång 

gjorde. Men också med det som Socialstyrelsen (1990) förespråkar i sin skrift om den 

gynnsamma inomhusmiljön på förskolan. Vi tänker oss att verksamheten skulle kunna 

bedrivas med vanligt förekommande kriterier av hemdiskursen, exempelvis traditionella 

leksaker, men på en nivå där barnen ändå har en möjlighet att själva tillgå materialet. Detta 

skulle dock, enligt oss, kräva större plats vilket vi känner är en trolig aspekt till att visst 

material har fått fortsatt vara högt placerat.  

 

Att platsbristen påverkar deltagandet av barn vid varje samspelssituation på de äldre 

förskolorna tror vi också kan gå hand i hand. Vi vill påstå oss ha sett att i de nyare 

förskolorna var barnen oftare samlade runt en aktivitet, till skillnad mot hur de samspelade i 



Sophia Grafström & Sofia Åkermark 

Examensarbete 15hp 
HT-2014 

 
40 

de äldre förskolorna, förutom i det fallet vid rutschkanan där tre barn var med i samspelet. 

Barnen i de äldre förskolorna var i olika fall tillsammans i samma rum men utan att vara 

involverade i samma aktivitet eller utan att samspela med varandra. 

 

I de två nyare förskolorna där verskamhetsdiskursen råder blev det å andra sidan, vill vi 

påstå, ett mer utforskande samspel mellan barnen då där förekom ett helt annat material som 

barnen hade till sitt förfogande. Mycket material var av utforskande karaktär samt att 

lokalerna var större och mer överskådliga för både barn och personal tror vi också kan ha 

bidragit till att samspelssituationerna med fler än två barn blev många. Vi tänker oss att 

barnen lättare blev nyfikna på det deras kamrater sysselsatte sig med då de hade större 

möjlighet att få syn på dem här. Detta kopplar vi ihop med Michélsens (2004) beskrivning 

om hur samspel mellan barn ofta börjar. Dock går de många gruppsamspelen vi såg under 

våra observationer på de två äldre förskolorna emot hennes resultat som visade sig att 

samspel mellan två barn förekommer betydligt oftare än samspel mellan flera barn. 

 

Även om förskolorna vi undersökt använder sig av en hemdiskurs eller verksamhetsdiskurs så 

anser vi att samma kriterier ingår i alla samspel. De, samspelen, bygger ofta på imitation och 

upprepning av det kamraterna gör. Vidare, i alla samspelssituationerna vi såg på alla 

förskolor utom en, blir kroppen ett viktigt verktyg för samspelet. Detta i enlighet med hur 

Michélsen (2004) beskriver användandet av hela kroppen som en del i samspelet.  

 

Vi vill påstå att utbudet av attribut barnen har att leka med blir av vikt då en förskola väljer 

det förhållningssättet de vill att barnen skall samspela på, alltså ett mer utforskande eller ej.  

Men i enlighet med Knutsdotter- Olofsson (1991, 2003) så kan barn komma att behöva olika 

leksaker beroende på ändamålet med dem. Lillemyr (2013) förklarar dessutom att leksaker 

likaväl kan vara en tågbana som en kotte. Hans resonemang blir för oss hållbart då vi sett hur 

barnen på de olika förskolorna har samspelat med varandra genom att använda sig av alla 

olika sorters material. 

 

- Vilken betydelse anser pedagogerna att den fysiska inomhusmiljön har för 

ettåringarnas sociala samspel i den fria leken? 

 

När det gäller de fyra pedagogernas tankar kring den fysiska inomhusmiljön, vill vi hävda, att 

det framkommer att alla ser den som väldigt viktig, men hur de förhåller sig till att jobba med 
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den upplever vi som delad. Vi vill mena att de nyare förskolorna jobbar med miljön som en 

kontinuerlig del av verksamheten, vilket framkommer genom de olika miljödokument de 

arbetar med kontinuerligt. Pedagogerna på de nyare förskolorna har också liknande tankar om 

hur ansvaret ligger på dem att utforma miljön så att samspelssituationerna kan bli många och 

rika, men att det i den fria leken ställs högre krav på barnen att kunna socialisera. Detta 

kopplar vi till Knutsdotter Olofssons (2003) skildring av angelägenheten att kunna 

leksignaler, vilket hon vidare hävdar att även små barn oftast behärskar. 

 

På de äldre förskolorna blir miljön också av vikt. Genom våra intervjuer och observationer 

tolkar vi det dock mer som en del av verksamheten som pedagogerna inte tar upp lika 

kontinuerligt som i de nyare förskolorna. Vidare blir en större uppgivenhet i och med 

utformningen och storlek av lokalerna samt en annan attityd till miljön synlig i våra 

intervjusvar av de äldre förskolorna. Detta blir exempelvis synligt då en av pedagogerna 

beskriver att dörrarna är ett hinder för barnens samspel men att de säkerligen skulle gå och ta 

bort men att plats att förvara dem på är svårt att hitta.  

 

Ett annat exempel är hur tolkningen av vad som är samspel också spelar in på vad som blir 

viktigt för svaret på vår andra frågeställning. På en av de äldre förskolorna ansåg pedagogen 

att samspelet var väldigt begränsat om det än fanns något. Pedagogen menade i stället hur de 

små barnen bara använde sig av ensamlek, vilket också kan ses i enlighet med vad Oddbjörn 

& Hallen (1992) beskriver som funktionslek. 

 

Vi vill avslutningsvis påstå att den fysiska inomhusmiljöns betydelse för ettåringars sociala 

samspel i den fria leken på dessa två nyare respektive två äldre förskolor ser olika ut 

beroende på den för förskolan rådande diskursen. Oberoende på förskola har vi sett samspel 

genom olika former som imitation, upprepning och utvecklande av handling samt genom att 

använda kroppen. Vi har sett samspel i par och i större grupper. Vissa samspel har varit mer 

av den utforskande karaktären än andra. I samspelssituationerna kan vi se hur barnen likt det 

Vedeler (2009) beskriver om samspel har fått träna på att ta kontakt med andra och att öva 

upp olika förmågor som exempelvis turtagning. 

 

Att lokalerna är av nyare eller äldre karaktär har spelat en roll i den här undersökningen, men 

likaså anser vi att pedagogernas förhållningssätt till miljön spelar en roll när det kommer till 
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ettåringarnas sociala samspel. Så länge vilja finns hos pedagogerna så tror vi att många olika 

möjligheter till sampel kan uppstå oavsett miljön. 

 

 

6.2 Vidare forskning 

Vi tänker oss att en vidare forskning skulle kunna vara att se på den fysiska inomhusmiljön ur 

ett interkulturellt perspektiv. Där skulle bland annat genus, klass och kön samt makt kunna 

studeras utifrån olika miljöaspekter i barn sociala sampel.  
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Bilagor 

 
INTERVJUFRÅGOR 

- Vad är miljö för dig? 

- Vad är socialt samspel för dig? 

- Vad är det som gör att du trivs i en arbetsmiljö? 

- Hur ofta förändrar ni er inomhusmiljö? 

- På vilka olika sätt anser du att barnen samspelar i den fria leken? 

- Finns det något i er miljö som gör det svårare för barnen att samspela enligt dig? 

- Hur är den fysiska inomhusmiljön viktig/oviktig för barns sociala samspel?  

- Anpassas den fysiska inomhusmiljön efter den rådande barngrupp, motivera? 

- Anser du att barnen påverkas av rummets struktur? 

- Hur planerar ni er innemiljö? 

- Tycker ni att miljön främjar barnens sociala samspel i den fria leken? 
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BREVET 

Hej 

Vi är två studenter som heter Sofia Åkermark och Sophia Grafström och vi läser 

vår sista termin på förskollärarprogrammet med interkulturell profil vid Södertörns 

Högskola. Nu är det dags för oss att skriva vår C-uppsats, där vi vill undersöka 

miljön på förskolor samt hur denna kan bidra till hur barnen i ettårsåldern 

samspelar med varandra. 

 

Under v. XX kommer vi att komma till (XXXX) och göra en observation av de 

yngsta barnen och titta på just deras samspel med varandra. Under observationen 

kommer vi att anteckna olika situationer som uppstår. Det material vi får fram 

kommer enbart att analyseras och användas av oss i vårt arbete. Inga namn eller 

identiteter kommer bli synliggjorda i vår analys, vare sig det gäller namn på barn, 

pedagoger eller förskola. 

 

Vill ni inte att ert barn ska vara med i vår observation så kan ni meddela någon av 

pedagogerna på avdelningen. Har ni några övriga frågor och funderingar får ni 

gärna kontakta oss på; 

sofia01.akermark@student.sh.se 

sophia01.grafstrom@student.sh.se 

 

Vi ser fram emot att träffa era barn 

Sofia & Sophia 

 

 

 

 

 

 


