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Abstract  

Undersökning bygger på att ta reda på pedagogers uppfattning kring hur barnen har tillgång till 

det pedagogiska materialet i den fria leken, vad som kan vara avgörande för att inspirera barnen 

i förskolans miljö med hjälp av det pedagogiska materialet. Den teoretiska utgångspunkten tar 

avstamp i utvecklingspedagogikens grunder. Begreppen variation, urskiljning och medvetenhet 

är viktiga för pedagoger att förhålla sig till i mötet med barn i förskoleåldern.  Resultatet 

belyser vikten av pedagogers förhållningsätt, både till det pedagogiska materialet och vilka 

förutsättningar som skapas i den inomhusmiljön som barnen befinner sig i den fria leken. I 

resultatet framkommer det också att ett varierande material och pedagogernas intention med det 

pedagogiska materialet, har betydelse för hur inspirerande det blir för barnens fria lek. En 

kvantitativ enkät har styrt vårt fokusområde till hur pedagogerna uppfattar vilken plats barnen 

väljer i den fria leken och vad det kan bero på. En kvalitativ undersökning i form av 

minifokusgrupper fördjupar oss i pedagogernas uppfattning, kring det pedagogiska materialets 

funktioner i barnens fria lek.  
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1. Inledning 

Under höstterminen 2015 hade vi förmånen att genomföra en rapport, där vi fick ta del 

av några pedagogers uppfattningar om ljudnivån på förskolan. Vår undersökning ledde 

till tankar om vad det är som kan påverka inomhusmiljön på förskolan. Vårt resultat i 

rapporten visade att pedagogerna inte ansåg att sin egen närvaro påverkade betydelsen 

för ljudnivån på förskolan. Detta väckte en nyfikenhet på vår roll som blivande 

förskollärare, hur vi kan skapa en miljö där vi kan diskutera vår egen närvaro och hur vi 

påverkar materialvalet i den fria leken.  

Vårt val av ämne är inspirerad av Jägevall och Jönsson (2015) kandidatuppsats om 

förskolans innemiljö och vad den kan innebära för möjligheter och begränsningar. 

Jägevall och Jönsson lyfter i sin undersökning att vidare forskning kan göras genom, att 

titta på förskolans miljö och använda sig av begreppen inspirerande, inbjudande och 

utforskande. Dessa tre begrepp väckte vår nyfikenhet och som vi ville reflektera över  i 

undersökningen. Vi medhåller med Lenz Taguchi (2013) poängterande för att utveckla 

förskolans verksamhet bör pedagogerna ständigt reflektera med varandra om miljön, 

materialet och sin egna roll som inspiriatör för barnens utveckling.  

Vår undersökning har gjorts på en förskola med nio avdelningar. En kvantitativ enkät 

genomfördes för att vi skulle rikta vår undersökning mot det som var relevant för 

frågeställningarna i uppsatsen. Sammanställningen av enkäten gav oss en bild på hur vi 

genom kvalitativa intervjuer skulle gå vidare, för att ta reda på hur pedagoger beskriver 

hur barnen på förskolan använder sig av det pedagogiska materialet inomhus. 

Undersökningen kan fungera som ett diskussionsunderlag för att se sin egen aktiva roll 

som förskollärare.  

Simeonsdotter Svensson (2009) förklarar att leken ur ett utvecklingspedagogiskt 

perspektiv, ses som viktig för barn där meningsskapande och lek skapar förutsättningar 

för barn att kommunicera sina erfarenheter. Detta gjorde oss intresserade av hur leken 

tillsammans med miljön och då främst det pedagogiska materialet barn har tillgång till, 

beskrivs av aktiva pedagoger i förskolan. I Lpfö 98 reviderad 2016 står det att förskolan 

skall erbjuda barnen en trygg miljö som lockar till lek och aktivitet samt att miljön ska 

inspirera barnen till att utforska sin omvärld (Skolverket, 2016). Enligt våra erfarenheter 

behöver alltid verksamma pedagoger i förskolan reflektera kring hur denna strävan kan 

tillgodoses på förskolor. 



 

6 

 

1.1. Centrala begrepp 

Fri lek är enligt oss, när barnen utifrån sitt eget initiativ leker. Leken kan ske enskilt 

eller tillsammans med andra barn. Pedagoger har inte varit delaktiga i val av aktivitet.  

Pedagogiskt material förklarar vi, är det som används av barnen eller pedagogerna 

som för dem innehåller ett meningserbjudande och som uppfyller ett mål eller ett syfte.  

Inomhusmiljön på förskolan menar vi, kan vara allt från platsen, till möbler, till storlek 

på rummet, till ljuset i taket på förskolan, till antal personer i rummet.  

1.2. Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur pedagogerna beskriver det pedagogiska materialets 

användningsområde i förskolans inomhusmiljö i barnens fria lek. Vi vill med hjälp av 

utvecklingspedagogiken analysera hur pedagogerna uppfattar hur de erbjuder variation, 

hur de uppfattar att barnen kan urskilja och skapa sig en medvetenhet kring det 

pedagogiska materialet, i den fria leken. Utifrån resultatet vill vi i vår diskussion lyfta 

fram hur den fria leken kan inspireras och bjuda in barnen att utforska materialet i 

inomhusmiljön.  

1.3 Problemformulering  

 Hur beskriver pedagogerna sina intentioner med det pedagogiska materialet i 

barns fria lek inomhus?  

 Hur beskriver pedagogerna att deras närvaro påverkar användandet av det 

pedagogiska materialet i barns fria lek?  
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2. Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången har vi använt oss utav våra tre centrala begrepp, där den fria 

leken, det pedagogiska materialet samt inomhusmiljön, förklaras mer ingående under 

litteraturgenomgångens rubriker. Den första rubriken fri lek, förklarar och 

problematiserar vad fri lek på förskolan kan innebära för barn. Därefter följer en 

beskrivning av vad pedagogiskt material har för betydelse i barns fria lek samt hur 

förskolans inomhusmiljö kan ses som både begränsande och möjliggörande. Pedagogers 

förhållningssätt och beskrivning vad ett barnperspektiv och vad ett barns perspektiv är, 

beskrivs under rubrikerna pedagogers reflektion samt barnperspektiv och barns 

perspektiv i barns fria lek. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är 

utvecklingspedagogiken, vilket innebär ett förhållningssätt där barnens tankar, görande 

och värderingar lyfts fram och blir centrala (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2003). Valet av rubrikerna grundar sig på utvecklingspedagogikens synsätt där barnet, 

objektet, miljön ses som oskiljaktiga i barns fria lek och lärande. Vi kopplar även 

litteraturgenomgången till vårt syfte vilket belyser hur miljön, det pedagogiska 

materialet och pedagogernas närvaro påverkar barnens fria lek i förskolan.  

2.1. Fri lek 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, (2003) förklarar att lek är svårt att 

definiera, men att leken är en handling. I leken upptäcker barnen den fysiska miljön och 

det sociala samspelet. Leken har historiskt sett handlat om barn. Barnen använder 

kroppen, miljön, materialet och språket när de leker. Leken handlar om att bearbeta sina 

erfarenheter och genom leken erbjuds barnet att utveckla sin kognitiva förmåga. Leken 

ställer stora krav på barnet att tolka det sociala samspelet då olika individer leker olika 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Fri lek förklaras i Eriksson 

Bergströms (2013) avhandling, som att det är när barnen själva tar initiativ till lek. Den 

fria leken ger barnen möjlighet att utveckla sitt språkbruk och sin kommunikativa 

förmåga. Barn som leker kan ses som engagerade och kreativa. Leken ses som en 

naturlig del av barnets utveckling och lärande (Sheridan, Pramling Samuelsson & 

Johansson 2009). Detta stämmer överens med hur Pramling Samuelsson och Johansson 

(2006) beskriver leken. Där leken är en viktig del i barnens liv för att barnen ska finna 

mening och förståelse över sin tillvaro. Leken tillhandahåller och stärker förmågor som 



 

8 

 

kommunikation, kreativitet, utforskande och socialt samspel. Pramling Samuelsson och 

Johansson (2006) belyser även de gemensamma egenskaper för både lek och lärande, 

vilket är motivation, kreativitet, meningsinnehåll, kontroll, tydligt mål och innehåll 

(Pramling Samuelsson & Johansson, 2006).  

Tullgrens (2003) avhandling belyser problematiken med pedagogers uppfattning om att 

barns lek inte skall störas. Avhandlingen visade på att pedagogerna uppfattade att leken 

skulle vara fri från de vuxnas inblandning. Barnen kunde märka att pedagogerna hade 

förväntningar på hur leken ska utföras och att barnen behövde leva upp till detta. 

Normer på förskolan om vad en meningsfull lek är, kan innebära att barnen känner sig 

tvingade att leka så som pedagogerna upplever är meningsfulla lekar. Barn som lekte på 

ett normbrytande sätt, blir då tillrättavisade av pedagogerna som vill styra leken till att 

bli mer meningsfull (Tullgren, 2003). Eriksson Bergströms (2013) avhandling påvisar 

konsekvensen av att, finns det tydliga gränser på vad barn får göra och håller sig barnen 

inom dessa, kan barnen bli begränsade i sin fria lek. Dock upplevde pedagogerna att 

barnen hade större möjlighet att själva bestämma över miljön och leken.  

Barns lek beskrivs i förskolans styrdokument som viktig för barns lärande (Sheridan, et 

al., 2009). Till likhet vad Eriksson Bergströms (2013) avhandling hävdar, att om 

pedagoger har förståelse för att leken har ett syfte och är värdefull i sig, kan det ge barn 

möjligheter att experimentera och utforska egna handlingar i leken. Leken bör tas till 

vara på i verksamheten. Men om pedagogers intentioner är att ge barnen trygghet och 

omsorg verkar ordning och struktur vara det främsta syftet. Eriksson Bergström (2013) 

förklarar problematiken att detta kan leda till begränsningar i barnens fria lek, då den 

inte anses som viktig för barns lärande. Detta stämmer överens med vad Sheridan, med 

flera (2009) påvisar, att lekens utformning är en tolkning som påverkas av vilken 

pedagogisk medvetenhet förskolan har.  

Hedefalks (2014) avhandling poängterar också vikten av att ständigt utmana och 

tillhandahålla barns kritiska förmågor. På sikt kan det gynna den hållbara utvecklingen. 

Barn tränar sin kritiska förmåga, vilken gynnas i den fria leken.  Utformningen av 

rummet och det material som är placerad i miljön, påverkar barnets kreativitet och 

möjligheter att förvandla rummet utifrån deras egna intressen (Eriksson Bergström, 

2013). Den fria leken styrs av ytor, barnen behöver fria ytor för att kunna röra sig 

(Ekblom & Pelling, 2006).   
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2.2. Inomhusmiljön på förskolan 

Braxell (2010) förklarar att förskolan består av tre pedagoger, barnen, pedagogerna och 

miljön. Miljön på förskolan påverkas av individen men individen påverkas även av 

miljön (Sheridan, et al., 2009). Jägevall och Jönsson (2015) beskriver att barns fysiska 

miljö ska vara inbjudande och skall erbjuda valmöjligheter. Miljön kan inspirera till 

olika aktiviteter. Miljön ska kunna förändras utifrån barngruppen och barnens intressen. 

Genom att möblera om i rummet skapas nya förutsättningar för barnen att använda den 

fysiska miljön. Barnen kan bli inspirerade genom att förskolan skapar en inbjudande 

miljö för barnen. Eriksson Bergströms (2013) avhandling visar däremot att 

konsekvensen av pedagogernas utformning av miljön kan vara en del av att kontrollera 

gruppen och individens handlande. Intentionen kan vara att styra ordningen man har 

med de olika miljöerna. Det kan då vara att dockvrån förblir lek med dockor, 

skaparrummet en plats att skapa i. Förskolan blir således en plats som både rymmer 

handlingsfrihet och regleringar. Sheridan, med flera (2009) förklarar att studier som 

utgått från barnperspektivet har visat att kvalitén varierar i förskolan och kan bero på 

tillgångar till olika miljöer. De poängterar dock att pedagogernas förhållningssätt och 

strategier inte kan bortses från. Jägevall och Jönssons (2015) undersökning påvisar 

ekonomin, som en annan konsekvens som kan begränsa förskolemiljöns utformning. 

Enligt dem behöver ekonomin inte ses som en begränsning, men det är lätt att hänvisa 

till ekonomin för att inte utveckla miljön. Pedagogernas förhållningssätt påverkar mer 

än ekonomin.  

Lindö (2009) förklarar att kompetensutveckling är viktigt för att kunna ta del av andra 

miljöer och få nya erfarenheter att bedriva verksamheten. Pedagogerna kan genom sin 

kompetensutbildning erbjuda barnen nya miljöer i deras lek som utvecklar deras 

lärande. Leken kan då skapa nya erfarenheter som gör att barnen uppfattar det sociala 

samspelet som samhället är uppbyggt på. Jägevall och Jönsson (2015) belyser också 

vikten av pedagogers kunskap i hur inomhusmiljön kan utforskas på ett intressant och 

inspirerande sätt för barnen. Denna kunskap kan bidra till att pedagoger använder 

materialet på ett sätt som först inte var tänkt genom att följa barnens intresse.  

2.3. Pedagogiskt material i förskolan 

Ateljén bör ha material för alla sinnen, där barnen får utforska materialet. I det kreativa 

rummet ska materialet ligga så barnen kan få en inblick i var de hittar sakerna från gång 
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till gång. Pedagoger kan ha något speciellt ställe eller bord där de ställer in nytt material 

som barnen kan lära känna och skapa med. Med överraskningsmoment i vad det finns 

för nytt material, kan det skapas en spänning och ett intresse för materialet (Braxell, 

2010). Nordin Hultmans (2004) avhandling påvisar vikten av användandet av ett 

ofärdigt material som kan öka barnens utforskande och tillgång till variation i 

materialet. Detta instämmer även med Jägevall och Jönssons (2015) undersökning, att 

barn ska bli inspirerade att använda olika material i den fysiska miljön. Eriksson 

Bergströms (2013) avhandling förklarar att material och helst då ett ospecificerat 

material på förskolan kan skapa olika meningsinnehåll, och ge olika 

handlingserbjudande i barns lek. Materialet kan styra både innehåll och regler i barnens 

lek, vilket kan förändras beroende på hur barnen använder materialet. Eriksson 

Bergström (2013) problematiserar att dialog och kommunikation mellan barnen styr hur 

det kommer använda materialet. Det är individuellt om barnen upplever de som lätt eller 

svårt att komma överens om vad ett ospecificerat material ska ha för mål i deras lek. 

Eriksson Bergström (2013) beskriver att i takt med barnets utveckling kan det upplevas 

som lättare för barnen att komma överens om materialets handlingserbjudande.  

Eriksson Bergströms (2013) avhandling påvisar också att rummets yttre fysiska ramar 

och på vilket sätt material erbjuds har betydelse för hur mycket handlingserbjudande 

barnen får i sina aktiviteter. Eriksson Bergström (2013) framhåller att det fysiska 

rummet som har ett tydligt meningserbjudande kan leda till att aktiviteter uppkommer 

mer spontan av barnen själva. Om materialet är tillgängligt både för pedagogerna och 

barnen leder det till ett mer okomplicerat användningsområde av pedagogerna. 

Avhandlingen visar på konsekvensen att de rum som barnen mest befinner sig i  under 

deras fria lek, är i de rum där det inte finns en närvarande pedagog (Eriksson Bergström, 

2013). 

Förskolor som visar på låg kvalitet använder sig av material som de genom 

förmedlingspedagogiken visar upp och använder, men barnen har inte fri tillgång till 

materialet i den fria leken. Konsekvensen av detta kan bli att barnet inte får utmaningar 

i sin språkutveckling. Barnen kan inte ställa frågor och samtala om objektet eftersom 

kommunikationen inte bygger på att ställa frågor som barnen kan reflektera över 

(Sheridan, et al., 2009). Jägevall och Jönssons (2015) undersökning visade däremot att 

pedagoger upplevde att de kunde skapa ett lärande, genom att material från olika ämnen 



 

11 

 

är utspridda i olika rum och är tillgängligt för barnen. Eriksson Bergströms (2013) 

avhandling framhåller också tillgängligheten av materialet, som ett sätt för barns 

möjlighet att påverka deras aktiviteter i förskolan. Sheridan med flera (2009) 

problematiserar även att pedagogers kompetens och utbildning påverkar deras 

förhållningsätt och medvetenhet till materialet om barnens lärmiljöer. Ekonomi, lokaler, 

ledarskap och barngruppen och vilken barnsyn pedagogerna har påverkar även hur 

planeringen och användandet av materialet blir i verksamheten.  

Pramling Samuelsson och Johansson (2006) framhåller två olika sätt barn förhåller sig 

till ett material, om barnen själva initierar till materialet eller om pedagogerna initierar 

till materialet. Pedagogernas förhållningssätt är av betydelse för hur motiverat och 

utforskande det blir för barnen. Genom att både bekräfta och tillsammans med barnen 

utforska materialet som barnet själv har hittat, skapas ett utforskande, vilket stärker 

barns lek och lärande. Pramling Samuelsson och Johansson (2006) påvisar även vikten 

av att pedagogerna själva tar sig an materialet som rummet erbjuder, för att inspirera 

och motivera barnen att utforska materialet tillsammans med barnen. Pedagogerna 

erbjuder barnen att lek och lärande hör ihop. 

Enligt Jägevall och Jönsson (2015) behöver materialets tillgänglighet anpassas så att 

barnen själva kan hämta och lägga tillbaka materialet. Material som barnen inte har 

tillgång till, kan ligga i genomskinliga lådor så att barnen ser vad lådan innehåller. 

Viktigt är då att pedagoger är tillgängliga och kan hjälpa barnet att ta fram materialet. 

Jägevall och Jönssons (2015) undersökning visar att pedagogerna kan utgå från 

trygghetsrisken, när det gäller placering av materialet. Nordin-Hultmans (2004) 

avhandling belyser konsekvensen att pedagogernas placering av materialet påverkar hur 

tillgänglighet materialet blir för barnen. Nordin-Hultman (2004) problematiserar och 

belyser att studier har visat på, att det skapande materialet på förskolor inte används 

fullt ut. Pedagoger behöver reflektera kring hur de använder rummen på förskolan för 

att se vad barnen kan och inte kan göra i rummet, hur möbleringen hindrar barnens 

utveckling och hur de kan utmana barnen genom att använda olika material, enligt 

Nordin-Hultman (2004).  
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2.4. Pedagogers reflektion kring den fria leken 

Förskolemiljön består av flera olika individer och miljöer. Barnens erfarenheter och 

miljö utvecklas i ett samspel och påverkar varandras utveckling (Sheridan, et al., 2009). 

Hur väl pedagogerna i förskolan kan ta tillvara på detta samspel, kan påverkar kvalitén i 

förskolan. Forskningen problematiserar att kvalitén skiljer sig mellan förskolor. Då det 

påverkas av kompetens, avdelningens gruppstorlek och om förskolan har samma mål 

som alla strävar mot. Kvalitetsnivån är högst när pedagogerna använder sig själva och 

materialet som en resurs att utforma miljöer utifrån förskolans mål i läroplanen 

(Sheridan, et al., 2009).  

Sheridan med flera (2009) förklarar att förskolor med hög kvalitet har genom 

undersökningar visat att lärande och lek bildar en helhet där både barn och vuxna kan 

komma med förslag och utveckla verksamheten. Barnen ges en möjlighet att påverka 

innehållet i aktiviteten och genom att pedagogen uppmuntrar barnen att välja själv 

genom att föra dialog om olika alternativ i olika situationer. Pedagogerna använder 

material och miljön som en tillgång i diskussionen för att erbjuda barnen att se sina 

erfarenheter. Observation används på förskolor med hög kvalitet för att reflektera över 

barnens lek och kunna utmana det individuella barnet, men även gruppen i olika 

aktiviteter. Pedagogens roll är att erbjuda barnen att föra samtal med barnen om idéer 

till lekar som kan hjälpa dem att utveckla deras lek. Pedagogen kan skifta mellan att 

erbjuda barnen att leka själva och att uppmuntra barnen att reflektera över sin lek 

(Sheridan, et al., 2009).  

Lenz Taguchi, (2013) förklarar att rummen på förskolan har sina egna koder. Vi som 

pedagoger äger rummen, men rummen äger även oss. Barnen påverkas av rummens 

utformning och talar om vad barnen erbjuds att göra i rummet. Reflektion över den 

pedagogiska dokumentationen kan erbjuda pedagogerna att hitta koderna till rummen. 

Detta kan leda till att pedagoger reflektera över vilken innebörd innemiljön har för dem 

och barnen. Pedagogernas reflektion påverkas av diskurserna som finns i 

verksamheten om rummens användningsområde. Lenz Taguchi (2013) framhåller även 

att pedagogers barnsyn påverkar hur de i förskolans miljö bemöter barnen. 
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2.5.  Barnperspektiv och barns perspektiv i leken 

Barnen blir en del av samhället när de föds och hur barnet förstår sin omvärld påverkar 

barnets personlighet och kunskapen är personlig (Sheridan, et al., 2009). Sommer 

(2008) förklarar att teorier har genom tiderna beskrivit att barn följer ett mönster. 

Kunskap om barnets utveckling har varit bestående och att modern och faderns roll i 

utvecklingen har påverkat barnet. Dessa teorier kan inte längre ses som riktiga då vi 

idag vet att miljön och samhället påverkar barnet och att samhället är under ständig 

förändring. I den klassiska teorisynen handlade socialisation om att hjälpa och erbjuda 

barnen att bli sociala.  Synen på barnet var att de föddes som en mänsklig organism och 

fram till dess att barnet lärt sig språket, befann sig barnet i ett annat socialt tillstånd än 

vi vuxna. De nya teorierna som studera barnsyn har ändrat sin uppfattning kring barnet. 

Teorierna idag utgår från att barnet föds sociala och försöker samspela med andra redan 

från födseln (Sommer, 2008).  

 

Pramling Samuelsson och Emilsons (2012) artikel framhåller för att kunna närma sig 

barns perspektiv i förskolan och utgå från deras erfarenheter och förståelse, krävs det ett 

kommunikativt handlande av pedagogerna. De problematiserar sättet att använda sig av 

dokumentation i olika situationer för att få syn på barns perspektiv. I deras studie 

framkommer det att pedagogerna dokumenterar under tiden som barnen leker. 

Dokumentationen kan då leda till att det brister i kommunikation mellan barn och 

pedagog. Pedagogerna intar sig rollen som iakttagare istället för att öppna upp till dialog 

tillsammans med barnen. Vilket gör att det kan diskuteras om barns perspektiv 

verkligen ha kommit till sin fulla rätt (Pramling Samuelsson & Emilson, 2012).  

Barn perspektiv eller barnperspektiv handlar mycket om vem det är som tolkar barnen 

som aktörer. Konsekvensen av detta är att pedagoger aldrig kan vara säkra på att ett 

barns perspektiv har tillgodosetts. Genom att låta barnen bli hörda och inte bara lyssna 

på pedagogernas syn handlar om att försöka få fram barnets perspektiv (Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzén 2014). Barnperspektivet påverkar utformningen av 

verksamheten. Platsen, det vill säga verksamheten, blir ett sätt för barnen att ha ett 

vardagsliv där olika människor och material möts som tolkas utefter olika idéer. 

Barnperspektivet kan ses som en ideologi eller en metod. Halldén (2007) 

problematiserar att barnperspektivet och barnens perspektiv är olika saker, men båda 

fokuserar på barnet och att det är viktigt att tänka på ur vems perspektiv pedagogen 
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utgår ifrån, barnet själv eller synen på barnet. Ett försök att få med barns perspektiv är 

en del av vad Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) framhåller som ett 

önskvärt förhållningssätt i utvecklingspedagogiken. 

2.6. Utvecklingspedagogiken – ett teoretiskt perspektiv 

Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) förklarar att utvecklingspedagogikens 

teoretiska grunder, bygger på att se barnet eller subjektet, omvärlden och objektet som 

oskiljaktiga, vilket innebär att de har en relation till varandra. Kunskapen ses som något 

personligt. Genom ny kunskap förändras barnets syn på omvärlden, vilket gör att 

lärande och utveckling hänger ihop. Utifrån en utvecklingspedagogiks ansats försöker 

pedagoger förstå och ta reda på hur barnet tänker för att veta hur de integrerar med sin 

omvärld. Genom att pedagogerna erbjuder barnen att komma i kontakt med sitt eget 

lärande utvecklas barnen och deras eget lärande ökar. Barnets lek och lärande hänger 

ihop, lärandet ska ske utifrån barnets utveckling och erbjuda barnet nya sätt att se sin 

omvärld (Pramling Samuelsson & Mårdsjö Olsson, 2007). Leken ses som viktigt i 

utvecklingspedagogiken då barnen upplever den som viktig och meningsskapande och 

leken skapar förutsättningar för att barnen kan kommunicera sina erfarenheter 

(Simeonsdotter Svensson, 2009). Kritik mot utvecklingspedagogiken är att pedagogens 

syfte och mål med aktiviteten inte tar till vara barnens intresse här och nu, vilket kan 

leda till att man går miste om barnens tankar och upplevelser då man är fokuserad på 

resultatet och inte processen (Eidevald, 2013; Lenz Taguchi, 2013). 

I Simeonsdotter Svenssons (2009) avhandling poängteras det att barnen påverkas av 

sina egna förmågor att se sambandet mellan vad och hur i handlandet. I leken påverkar 

det samspelet. Barnens sätt att urskilja fenomen på det sätt pedagogen syftar till handlar 

om att barnen behöver få uppleva fenomenet på ett varierat sätt, för att förstå vilket som 

är lärandeobjektet. Variationen skall utgå från barnens intresse och intentioner för att 

pedagogerna skall kunna skapa en miljö som utvecklar barns lärande. I Jonssons (2013) 

avhandling framhävs det att barn skall involveras i sina egna lärprocesser för att de skall 

kunna se sin egen utveckling. Pedagoger behöver skapa varierad miljö som skapar en 

utveckling och erbjuder barnen att utveckla sina lärprocesser. Pedagogen har ansvaret 

att skapa miljöer där barn och vuxna kan vara delaktiga i de olika lärsituationerna, 

genom reflektion skapas en möjlighet för barnen att tänka på sitt lärande och träna sig i 
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att kommunicera sina tankar. Pedagogen skall medvetet planera miljöerna och 

innehållet för att erbjuda barnen ett lärande (Jonsson, 2013).  

Utvecklingspedagogiken analyserar begrepp från olika synvinklar, forskaren urskiljer 

och får en varierad bild på vad barnets erfarenheter genom barns perspektiv. Begreppen 

som utvecklingspedagogiken utgår ifrån är att man kan tolka dem in i varandra utifrån 

forskarens teoretiska utgångspunkter, där man tittar på vad och hur (Simeonsdotter 

Svensson, 2009). Variation, urskiljning och medvetenhet är således viktiga begrepp i 

utvecklingspedagogiska perspektivet. Dessa begrepp beskriver hur något och vad man 

kan uppfatta i olika bestämda situationer (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 

2003).  

Thulins (2011) avhandling visade på att barn jämför sin erfarenhet och kommunicerar 

med andra och att detta är viktigt i barnens lärprocesser. Pedagogerna behöver reflektera 

över hur lärandeobjektet kan bli synligt för barnen och hur man kan synliggöra barnens 

eget tänkande och hur de kan kommunicera med andra om lärobjektet. Thulins 

undersökning problematiserar att pedagogers val av språkbruk och förhållningsätt 

påverkar barn i förskolan (Thulin, 2011). Barnet kommunicerar om sitt handlande och 

kan på så vis bli medveten om jaget. Uppfattandet av jaget påverkar handlingsmönstret 

mellan barnen - barnen och barn-vuxna. Barnen använder kommunikationen för att dela 

med sig av sina erfarenheter där de kan beskriva vad de erfar (Simeonsdotter Svensson, 

2009). Variation, urskiljning och medvetenhet är begreppen som analyseras utifrån vår 

tolkninga av utvecklingspedagogikens syn på pedagogernas närvaro och förhållningssätt 

till det pedagogiska materialet.  
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3. Metod  

En mindre kvantitativ enkätundersökning ligger till grund för uppsatsens kvalitativa 

intervjuundersökning, i en metodkombination (Denscombe, 2009). Genom detta val har 

studiens främsta utgångspunkt varit hermeneutiskt (Thurén, 2014). I metodkapitlet 

nämner vi oss själva som undersökare och pedagogerna som deltagit i studien nämns 

som respondenterna eller pedagogerna. Först redovisas vad som utmärks av en så 

kallad fallstudie. Metodkapitlets övriga rubriker skrivs i den kronologiska ordningen 

som undersökningarna har skett. Undersökningen började med en kvantitativ enkät följt 

av en kvalitativ intervju. Urval-avgränsningar, genomförande, bearbetning- analys av 

data har diskuterats och följs av de forskningsetiska principerna. Därefter diskuterar vi 

undersökningens upplägg och metodval i metodkritik. 

3.1. Fallstudie 

Undersökningens forskningsstrategi utgår från vad Denscombe (2009) beskriver som 

fallstudie. En fallstudie inriktar sig på en enda undersökningsenhet och tillåter 

undersökarna att använda sig av olika metoder. Undersökningen studeras på djupet mer 

än på den generella bredden. Metodkombination med både en kvantitativ och en 

kvalitativ metod i vår undersökning kan ge bättre träffsäkerhet. Det kan förklara att det 

som visade sig i en metod stämmer med data som är insamlad i en annan metod. 

Metodkombinationen kan validera träffsäkerheten och påvisa snedvridning av 

forskningsmetoderna (Denscombe, 2009). Vi valde metodkombinationen på grund av 

att i den kvantitativa enkätundersökningen fick vi reda på vilka olika platser barnen 

valde i den fria leken, och till viss del varför. Den kvantitativa undersökningen gav oss 

en guide till att förstå att tillgängligt material på förskolan var en viktig faktor, då det 

kommer varför barnen väljer olika platser i den fria leken. För att få en djupare 

förståelse kring detta valde vi att göra en kvalitativ intervju i form av minifokusgrupper. 

Minifokusgrupper kan leda till att diskussionerna under intervjun kan synliggöra flera 

perspektiv och synsätt då det är fler respondenter som är delaktiga och byter 

erfarenheter med varandra. 

 Kvantitativ metod 

Denscombe (2009) förklarar att kvantitativa metoder redovisar insamlade data som är 

mätbara. I den kvantitativa metoden har vi utgått från en enkät med förutbestämda 
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frågor som redovisats i stapeltabeller. Frågeformuläret utformades med hjälp av frågor 

som besvarades på en femgradig skala. Vi valde denna typ av svarsform för att under 

dataanalysen kunna göra jämförelser från de kategorier vi fått svar på. Denscombe 

(2009) beskriver det kvantitativa datainsamling, för data på ordinalskalenivå. 

Ordinalskalenivå innebär att forskaren är intresserade av högsta och lägsta enhet i 

respondenternas svar (Holme & Solvang, 1997). Denscombe (2009) beskriver att i en 

kvantitativ undersökning ska resultatet kunna göras om för att kunna styrkas som 

vetenskaplig. Undersökningar som bygger på kvantitativa metoder söker efter samband 

som går att generalisera, där populationen är förutbestämd och avgränsad, där man 

sorterar ut det som inte rymmer ens undersökningsområde. Undersökningen kan ske 

utan att forskaren och respondenterna träffas då den skall vara neutral (Denscombe, 

2009). I vår kvantitativa undersökning utgick vi från att skapa oss en generell bild av 

pedagogernas uppfattning kring var barnen väljer för platser i deras fria lek samt vad de 

trodde det kunde bero på. Med hjälp av denna metod har undersökningsområdet på ett 

effektivt sätt kunnat begränsas och fokuseras djupare på. Då data i en kvantitativ metod 

kan med hjälp av statistik avläsa ett snabbt resultat, valde vi denna metod istället för att 

använda oss utav en kvalitativ enkät.  

 Kvalitativ metod 

Denscombe (2009) beskriver att en kvalitativ metod är ord som antingen är talade, 

skrivna eller bilder som genom intervjuer, observationer, dokumentation eller 

frågeformulär undersöker data. Kvalitativa undersökningar utgår från fyra principer där 

man analyserar data. Forskaren ska förklara, läsa av data noggrant, men vara väl 

medveten om sin egen roll och tolkningsförmåga i projektet. Fördomar ska hållas ifrån 

analysen av data då det kan bli ett hinder för analysen. Den sista principen handlar om 

att analysen är en repetitiv process där man utvecklar teorier med hjälp av empirisk 

data.  Den kvalitativa undersökningen tittar på helheten och försöker förstå sambanden 

mellan det som varit och det som ska hända. Undersökningen bygger på en relation till 

objektet där urvalet inte är förutbestämt då man kan ändra eftersom undersökningen 

pågår (Denscombe, 2009). Den kvalitativa undersökningen har gjorts genom 

minifokusgrupper med två till tre respondenter. Denscombe (2009) förklarar att 

minifokusgrupper bygger på mindre fokusgrupper och kan bestå av tre till fyra 

respondenter. Vid fokusgrupper är det rekommenderade antalet respondenter, sex till 
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nio. Minifokusgrupper kan leda till djupare diskussioner kring ett förutbestämt ämne, 

vilket kategoriseras att pedagogerna få utbyta erfarenheter med varandra (Denscombe, 

2009). Frågorna som ledde diskussionerna skedde ansikte mot ansikte mellan 

undersökarna och respondenterna. Frågorna under minifokusgruppen var förutbestämda, 

men vi ställde några kompletterande frågor under diskussionen. 

3.2. Urval och avgränsningar 

Både i den kvantitativa och kvalitativa undersökningen har vi använt oss av en och 

samma förskola som består av nio avdelningar. Anledningen till valet av denna förskola 

beror på att vi fick inspiration av bilder vi såg på deras inomhusmiljö, via en sida på 

sociala medier. Kontakt upprättades med den pedagogen som publicerat bilderna. 

Pedagogen blev intresserad av att delta i studien. Urvalet av förskolan har även varit ett 

bekvämlighetsurval då avståndet för oss undersökare och förskolans geografiska plats 

har varit i närområdet. Denscombe (2009) beskriver att tid och resurser styr valet, 

utifrån de begränsningar man som undersökare har. Då förskolan bestod av nio 

avdelningar ansåg vi att det skapades större möjligheter, att ge ut enkäter till ett större 

antal pedagoger än om det varit en mindre förskola. Det ökade förutsättningar att 

genomföra fokusgrupper på arbetstid. Frågor ställdes inte om yrkestitel eller vilken 

ålder man arbetar med då vi inte ansåg att detta var relevant till undersökningens syfte 

och problemformulering.  

De förskollärare och barnskötare som deltagit i undersökningen arbetar på samma 

förskola. All pedagogisk personal fick möjlighet att svara på enkäten. Respondenterna i 

intervjun baserades på vem som kunde ställa upp på sin arbetstid och information gick 

ut att de inte behövde vara från samma arbetslag. Utbildningen styrde inte valet av 

respondenter. För att delta i intervjun krävdes det att man var anställd som pedagog på 

förskolan och arbetar i barngrupp. Respondenterna arbetade med 1-6 åringar och ålder 

på barngrupp är inget som påverkade urvalet av deltagare.  

3.3. Genomförande 

Enkäten besvarades först av två studiekamrater.  Enkäten som skickades ut var i likhet 

med den enkät som senare besvarades, bortsett från några mindre justeringar. Holme 

och Solvang (1997) förklarar vikten av att testa sitt frågeformulär innan man gör 
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undersökningen. Enkäten prövades för att se om syftet stämde överens med innehållet 

samt för att se om det fungerade som det var tänkt. 

Pedagoger från nio avdelningar från samma förskola har svarat på enkäten i januari 

2017. Förskolechefen blev informerad under hösten 2016 om undersökningen och gav 

sitt tillstånd att genomföra enkätundersökningen på arbetsplatsen. Pedagogerna fick ett 

informationsbrev där det stod beskrivet om oss, syftet med undersökningen och 

kontaktuppgifter, om kontakt ville upptas vid senare tillfälle. Pedagogerna blev 

tilldelade enkäten på arbetsplatsen som de fick fylla i när det passade i verksamheten. 

När enkäten delades ut fick respondenterna muntlig information om de forskningsetiska 

principerna. Enkäten besvarades med en av oss närvarande på förskolan. Då frågor 

framkom när pedagogerna fyllde i enkäten, fick de till svar att det är utifrån 

respondentens kriterier. Syftet med att inte svara på respondenternas frågor var att vi 

inte ville påverka vilket svarsalternativ som de trodde sig att vi förväntade. 

Den kvalitativa undersökningen påbörjades genom att boka minifokusgrupper med tre 

pedagoger vid två tillfällen. I den ena minifokusgruppen blev det ett bortfall av en 

pedagog, vilket resulterade i att det blev två deltagare istället för tre vid ett tillfälle. 

Några dagar innan minifokusgruppstillfället delade vi ut missivbrevet och 

samtyckebrevet.  Pedagogerna kunde då i lugn och ro läsa igenom syftet och 

samtyckekravet. Minifokusgruppen genomfördes av två undersökare som var fysiskt 

närvarande i rummet när diskussionerna spelades in. Detta för att hålla koll på 

kroppsspråket hos den som var samtalsledaren och respondenterna. Vilket gav oss en 

möjlighet att sen föra en dialog med varandra för hur man kan tolka respondenternas 

svar. Samtalsledarens roll under fokusgruppen även kallad moderatorn, var att skapa en 

trivsam atmosfär, hjälpa respondenterna att hålla sig till ämnet, uppmuntra 

respondenterna att delta i diskussionerna och se till att inga hot förekommer 

(Denscombe, 2009).  

Samtalsledaren gav information om sin roll innan minifokusgruppens diskussion 

startades, så inga missförstånd skulle ske. Respondenterna fick även information att den 

förväntade tiden för intervjun skulle vara cirka en halvtimme, 45 minuter totalt med 

information om de forskningsetiska principerna. Under första gruppen överskreds denna 

tid med cirka tio minuter. Innan genomförandet av minifokusgruppen startade, gick vi 

igenom de forskningsetiska principerna och delade åter igen ut samtyckebrevet och gick 
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igenom missivbrevet. Själva inspelningen av minifokusgrupperna gjordes med hjälp av 

telefoner och lärplattor.  Pedagogerna som deltog i undersökningen fick information att 

datamaterialet kommer raderas när undersökningen är godkänd. Respondenterna som 

deltog i undersökningen fick även information att transkriberingen ska ske så ordagrant 

som möjligt, men att inga personuppgifter ska kunna härleda till dem själva (Löfdahl, et 

al., 2014).  

3.4. Bearbetning av material och analysmetod 

Enkäten sammanställdes genom att räkna ihop svarsalternativen för hand. All data 

räknades tre gånger. Sammanställningen presenteras i ett stapeldiagram. Staplarna har 

samma bredd och står på höjden, beroende på vilket svar så har stapeln olika färger. 

Stapeldiagram är enkla att avläsa, ett vanligt sätt att redovisa kvantitativ data i 

småskaliga forskningsprojekt (Denscombe, 2009).  Resultatet och analysen utgår från 

stapeldiagrammen i figur två och nio, då de figurerna var relevanta utfrån 

undersökningens syfte. Datan som framkom i figur två och nio låg till grund för 

utformningen av de kvalitativa frågeformuleringarna i minifokusgrupperna. 

Sammanställningen av minifokusgruppernas ljudupptagningar transkriberades. De två 

undersökarna som genomförde minifokusgrupperna, transkriberade ljudupptagningarna. 

I en mindre undersökning förklarar Denscombe (2009) att ljud som harklingar, eller 

andra ljudeffekter som inte är relevanta, kan undvikas att transkribera. I det 

transkriberade materialet finns det inte med några ofullständiga ljud eller harklingar etc. 

Kategorisering av data skedde både genom ljudupptagning och läsning av det 

transkriberade data. Samband söktes därefter i det transkriberade data som stämde 

överens med syfte och problemformulering. Undersökarna såg att den närvarande 

pedagogen och pedagogers intensioner med det pedagogiska materialet, framkom i varje 

intervjufråga.  

Utvecklingspedagogikens begrepp som variation, urskiljning och medvetenhet om 

pedagogers närvaro och intentionen med det pedagogiska materialet, tydliggjordes i 

datainsamlingen. Analysen av resultatet bygger på utvecklingspedagogikens tre begrepp 

som är undersökningens teoretiska utgångspunkt. 
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3.5. Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet framhåller fyra viktiga principer forskaren ska följa ur ett etiskt 

ställningstagande då studien innefattar undersökningar som rör människor 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att respondenterna själv ska få 

avgöra om de vill vara med i undersökningen. De ska även få information om vad 

undersökningen ska ligga till grund för och innefatta vad det krävs av personerna som är 

med i undersökningen. I informationen ska det även framgå att ingen obehörig kommer 

få ta del av datamaterialet samt att de kan avbryta sin medverkan när som helst 

(Vetenskapsrådet, 2002). Pedagogerna som deltog i enkätundersökningen och under 

minifokusgrupperna fick information om syftet med vår undersökning. Respondenterna 

informerades även om vem som skulle få tillgång till materialet. Innan intervjun 

började, informerades respondenterna om att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

De fick även information att de kunde ångrar sin medverkan vid ett senare tillfälle.  

Samtyckekravets princip innebär att forskaren får ett skriftligt samtycke i de fall då ett 

personligt möte sker mellan forskare och respondent (Vetenskapsrådet, 2002). I 

undersökningen tillämpades samtyckekravet under minifokusgrupperna men inte under 

enkätutskicken då respondenternas identitet inte kunde urskiljas där. Enkäten 

utformades utifrån de forskningsetiska utgångspunkterna om att pedagogerna som 

deltog i enkäten valde själv att delta och att de inte kan spåras utifrån sina svar 

(Denscombe, 2009).  

Under minifokusgrupperna förtydligades det att respondenternas identitet var skyddad, i 

och med att namn, ålder eller yrkestitel inte används i studiens resultat. Detta stämmer 

överens med vad Vetenskapsrådet (2002) kallar konfidentialitetskravet. Resultatets 

redovisning och vem som har rätt att få inblick i datamaterialet ska även framgå. Var 

studien publiceras och för vem, är också viktiga delar i principen för nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Information i form av ett missivbrev tilldelades alla pedagoger 

på förskolan där det framgick att vår handledare har rätt att ta del av datamaterialet samt 

att studien var en C-uppsats på HKR förskollärarutbildning. Undersökningen har utgått 

från de forskningsetiska utgångspunkterna om frivillighet, respekt för de som svarat och 

anonymitet (Denscombe, 2009). Upplysning gavs till respondenterna innan intervjun 

om de forskningsetiska principerna som är ett krav att undersökningsmedverkande ska 
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få ta del av och att det är undersökarnas ansvar som projektledare att informera om 

principerna (Vetenskapsrådet, 2002). 

  Forskningsetiska problem med vår undersökning 

Valet av minifokusgrupper, kan påverkas om en respondent väljer att inte fortsätta delta 

i undersökningen. Användandet av minifokusgrupper innebär att respondenterna 

interagera med varandra (Denscombe, 2009).  Det var viktigt att vi innan intervjun 

diskuterade de etiska frågorna och bad alla respektera att det som sas under samtalet 

inte diskuterades med andra. Hur väl respondenterna integrerade med varandra och 

litade på att informationen stannade i rummet kan ha påverkat respondenternas svar och 

ärlighet när vi ställde intervjufrågorna. I eftergranskning av missivbrevet insåg vi att en 

felformulering inträffats. I beskrivet missivbrev förklaras det att både handledare och 

opponenter har tillgång till datamaterialet i undersökningen. Detta stämmer inte då det 

är handledaren och examinatorn som har tillgång till det. Information om detta misstag 

gjordes muntligt med de respondenter som deltagit i undersökningen.  

3.6. Metodkritik  

Svagheten med metodkombination är att tiden för insamlad data ökar. Vi som 

undersökare måste vara medvetna om de begränsningar som kan uppstå vid val av två 

metoder. Man kan till exempel gå miste om en fördjupad kunskap om båda metodvalen. 

Metodkombinationen kan bli ett hinder om metoderna motvisar varandra (Denscombe, 

2009). Styrkor med den kvantitativa metoden var att vi kunde generalisera och mäta det 

vi har valt att fördjupa oss i, innan vi påbörjade intervjufrågorna i vår kvalitativa metod. 

Svagheten med metodkombination kan vara mängden med datamaterial att analysera, 

innan undersökningen kan fortgå (Denscombe, 2009). Enkätundersökningen var liten, 

därför upplevdes detta inte som en svaghet. Styrkorna i undersökningens kvalitativa 

metod var att den var detaljerad och vi kunde hitta alternativa förklaringar till den 

kvantitativa metoden. Nackdelarna i den kvalitativa metoden var att resultatet var svårt 

att fastställa i vidare studier, tolkningarna som gjordes kan ha påverkats av våra egna 

bakgrunder (Denscombe, 2009). Minifokusgruppen kan ha påverkats av förtroende, tid, 

plats och hur vi framförde frågorna som diskuterades under stunden (Löfdahl, et al., 

2014). Undersökarna hade svårt att tillmötesgå den förutbestämda tiden vid den första 

minifokusgruppen. Det upplevdes som svårt, att gå in och bryta på ett sätt som gjorde 
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att den goda stämningen kunde fortsätta och att intervjun skulle avslutas positivt. Valet 

av minifokusgrupper innebär att det är fler respondenter, vilket i detta fall ledde till 

djupa diskussioner mellan respondenterna. 

Under minifokusgrupperna var två undersökare representerade i rummet, vilket kan ha 

upplevts som mer pressande för respondenterna. Undersökarna som var representerade i 

rummet tänkte på kroppsspråket så att vi sände ut signaler att vi lyssnade på dem alla 

och att vi var intresserade av allas svar. Risken med en minifokusgrupp var att vi inte 

visste vilket förhållande respondenterna hade till varandra. Tydligheten med att det som 

kom fram i intervjurummet inte skulle diskuteras med kollegorna på förskolan var 

därför viktigt att upprätta. En etik tillsammans med respondenterna och undersökare 

skapades innan intervjun började.  

 Validitet i undersökningen 

Validiteten i en undersökning innebär att se om syftets och frågeställningarna har legat 

till grund för arbetet (Thurén, 2007). Validateten av just denna undersökning anser vi är 

hög på grund av att enkätfrågorna och intervjufrågorna var kopplade till syftet. Utifrån 

enkätundersökningen blev validiteten även hög i den genomförda intervjustudien med 

hjälp av enkätundersökningens resultat. Resultatet har lett oss vidare i form av vilka 

frågor som ställdes under minifokusgrupperna. Denscombe förklarar att validiteten även 

kan styrkas om man återvänder till deltagarna med den data man har och fördjupar sig i 

den, med hjälp av deltagarna (Denscombe, 2009). I undersökningen har vi använt oss 

utav en och samma förskola både med enkätundersökningen och 

intervjuundersökningen. Detta gav undersökningen en viss tillförlitlighet.  

 Reliabilitet i undersökningen 

Reliabiliteten innebär att med hjälp av den metod som använts har man fått mätbara 

svarsalternativ (Thurén, 2007).  I enkätundersökningen svarade 25 stycken av de 31 

som skickades ut. Trots att enkätundersökningen var liten, var svarsfrekvensen 

förhållandevis hög. Denscombe (2009) förklarar att  en normal svarsfrekevens är 30 

procent. Det som kan ha påverkat dess reliabilitet, kan möjligtvis vara att under någon 

fråga har respondenterna utelämnat att svara på några av alternativen, vilket förklarar 

varför svaren inte alltid uppnår till summan 25 i vår undersökning. Under en utav 

tillfällena vid minifokusgrupperna, uteblev en av de tre respondenterna. Gruppen av 
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respondenterna blev då egentligen för liten, för att få kallas minifokusgrupp 

(Denscombe, 2009). Diskussionerna och utbyte av varandras erfarenheterna kan ha 

påverkats av att det var för få respondenter vid detta tillfälle. 
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4. Resultat 

Resultatet presenteras i den kronologiska ordning som data insamlingen skett. Med start 

av enkäten, följt av intervjun. Intervjurubrikerna presenteras vidare under rubrikerna fri 

lek i inomhusmiljö, pedagogiskt material i den fria leken, inspirerande och inbjudande 

miljöer, pedagogers beskrivning vad som kan påverka barnets val av plats, betydelsen 

av det pedagogiska materialet och begränsningar eller hinder i förskolans 

inomhusmiljö. Enkätens figur två och nio har varit vägledande för utformningen av 

frågorna till minifokusgrupperna. Data sammanställdes utifrån de samband vi ansåg var 

centrala till syftet och problemformulering.  

4.1. Enkät 

Enkäten genomfördes av 25 verksamma pedagoger på förskolan. Enkäterna 

sammanställdes av nio figurer, två redovisa i resultatet, figur 2 och figur 9.  

 Val av plats i den fria leken 

 

Figur 2. Varför tror du att barnen väljer just dessa platser? 

Den kvantitativa enkäten visade på att 15 pedagoger instämde att kompisar påverkade 

barnens val av plats i den fria leken. Fyra pedagoger instämde helt med att kompisar 

påverkar barnens val av aktivitet i den fria leken. Nio pedagoger instämde att närvaron 

av pedagoger påverkade barnens val av plats i den fria leken och en instämde helt. Fem 

pedagoger instämmer att barnens möjlighet till att bestämma inredningen påverkade 
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vilka platser barnen använde sig av i den fria leken, och två pedagoger instämde helt.  

Rummets storlek påverkade inte barnets val enligt pedagogernas uppfattning, då 16 

pedagoger upplevde att det bara stämde till viss del. Fem pedagoger instämmer och fem 

pedagoger instämmer helt att barnens möjlighet till avskildhet på förskolan påverkar 

barnens val av plats i den fria leken. Tillgängligheten av materialet upplevde tolv 

pedagoger att de instämde att det påverkade barnets val av plats i den fria leken, två 

pedagoger instämde helt.  

 Faktorer som påverkar det pedagogiskt materialet  

 

 
Figur 9. Vilka faktorer kan påverka förskolans inomhusmiljö och det pedagogiska 

material val som barnen kan använda sig utav i sin fria lek? 

Enkäten visade på att pedagogerna uppfattade att förskolan påverkas av olika faktorer 

när det gäller inomhusmiljön och det pedagogiska materialet som barnen kan använda i 

den fria leken. 13 pedagoger instämde, att lokalerna påverkade utformningen och det 

pedagogiska material barnen kan använde i sin fria lek. Fem pedagoger instämde helt. 

Tolv pedagoger instämde att barngruppen och pedagogerna påverkar inomhusmiljön 

och det pedagogiska materialet. Sju pedagoger instämde helt att pedagogerna påverkar 

förskolans inomhusmiljö och det pedagogiska materialvalet barnen gör i sin fria lek. 

Fyra pedagoger instämmer och två pedagoger instämmer helt, att chefen påverkar 

inomhusmiljöns utformning. Nio pedagoger instämmer helt, att tillgång till material 

påverkar vad barnen kan använda sig utav i sin fria lek. Elva pedagoger instämmer.  

0

2

4

6

8

10

12

14

Instämmer inte alls

Instämmer något

Instämmer till vis del

Instämmer

Instämmer helt



 

27 

 

4.2. Intervju 

Pedagogerna namnges ett till fem under resultatet i intervjufrågorna. Respondenterna 

under intervjun informerades att deras identitet och yrkeskompetens inte skulle framgå i 

resultatet, vilket förklarar valet av numreringen.  

  Fri lek i inomhusmiljö 

Pedagogerna i intervjun hade svårt att definiera vad fri lek är. Pedagogerna i intervjun 

beskrev att den fria leken påverkas av hur tillgängligt, inspirerande och anpassat 

materialet är i förhållande till barnens intresse. Den fria leken är utifrån vad barnen 

känner. Den fria leken för barnen framåt, mot egna mål som barnen valt: 

Det är en lek som barnen själva tagit initiativ till. Som dom för framåt med en dialog mellan sig 

själva och med andra barn men även med oss pedagoger om de bjuder in oss (Pedagog 5) 

Citatet visar på hur en pedagog beskriver sin uppfattning om vad den fria leken är. Tre 

pedagoger diskuterade att den fria leken inte är vuxen styrd, men att barnen kan välja att 

bjuda in pedagogerna och då fortsätter den ändå vara barnstyrd då det är barnen som 

bjuder in till leken och att det är barnens som sätter villkoren för sin fria lek. Pedagoger 

upplevde att en del barn känner sig osäkra i den fria leken och behöver hjälp att komma 

igång, stödet barnen får av pedagogen kan inspirera barnen att leka, pedagogerna 

upplevde att barnen som erbjöds hjälp att komma igång var fria: 

Man inspirera dem till att börja med någonting och när de får något att förhålla sig till sätter de 

igång själva (Pedagog 3) 

Citatet beskriver att barn har olika förutsättningar att börja den fria leken. Barnens 

behov av att ha pedagoger nära var individuellt enligt pedagogerna i intervjun. Barnen 

som inte förstår lekkoden kan få ont i magen när de skall ha fri lek eller när de skapar 

med estetiken och barnen kan i sitt estetiska skapande och i leken behöva inspireras för 

av pedagogerna. Barnen använder hela rummet i den fria leken och det är barnen som 

styr den fria leken diskuterades i intervjun. De projekt som avdelningen håller på med 

påverkar barnets val av lekar i den fria leken då barnen kan bli inspirerade av material 

och miljö då projektet vävs in i leken. 
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 Pedagogiskt material i den fria leken 

En del pedagoger upplevde att det var svårt att formulera sig vad det pedagogiska 

materiel är för något då det kan vara hur mycket som helst. Några pedagoger beskrev att 

allt kunde vara pedagogiskt material: 

Jag tänker på allt material som vi erbjuder barnen, tänker jag pedagogiskt material. För det finns 

en tanke med de och vi kan använda det på olika sätt. Så även det ofärdiga och färdiga materialet 

alltså det ingår ju i den lärmiljö som vi erbjuder barnen.  Och dem använder de, tror jag (Pedagog 

5). 

Alltså jag anser egentligen all material är pedagogiskt. Alltså egentligen kan jag inte plocka ut, det 

flätar ju ihop det är ju liksom det som vi plockat fram. Det är ju pedagogiskt på sitt sätt, det kan ju 

va (Pedagog 4). 

Citaten visar på att allt material inte behöver ha ett syfte och att det ofärdiga materialet 

kan användas som pedagogiskt material i barnens fria lek. I intervjun diskuterades det 

om det pedagogiska materialet och vilket syfte pedagogerna hade med materialet. De 

diskuterade om att syftet fanns redan när man införskaffade det pedagogiska material 

till förskolan. En del pedagogiska material är styrda av det pedagogiska syftet enligt en 

pedagog. Fyra pedagoger beskrev att man hade ett bestämt syfte med materialet, 

exempel på det, var pussel. Resultatet visar att det pedagogiska materialet skall vara 

tillgängligt enligt pedagogerna i intervjun och att miljön spelade mindre roll för 

användandet av det pedagogiska materialet. En av pedagogerna berättar:  

Vi hade ett barn igår som ville jobba med ett material, `jag vet inte var jag ska sitta någonstans, 

amen jag går bort vid bordet`, jamen gör det så var där inte en enda stol, för stolarna hade blivit 

cyklar, i rolleken. `Jamen då sätter jag mig under bordet`, ja gör det sa jag så satt hon under bordet, 

det spelar ju ingen roll (Pedagog 2). 

Citatet visar på möjligheter att miljön kan användas på olika sätt med det pedagogiska 

materialet. Några pedagoger i intervjun upplevde att pedagogernas handlande kunde 

begränsa användandet av det pedagogiska materialet och att då försvinner barnens fria 

tänkande om materialet. Alla pedagoger i intervjun beskrev att allt pedagogiskt material 

skall kunna flyttas på, en pedagog beskrev att den regeln man hade var att man inte fick 

störa någon som har påbörjat något. Det pedagogiska materialet skall sorteras när 

barnen använt färdigt materialet, som en pedagog beskrev var när man städade. Det 

pedagogiska materialet kunde flyttas från olika rum men att när man sorterat färdigt var 
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det viktigt att allt pedagogiskt material låg på sin plats i sin hemvist, för att förenkla 

leken till nästa gång. 

Barnens fantasi skall få bestämma hur och vad man använder det pedagogiska 

materialet enligt pedagoger i intervjun. Några pedagoger samtycker att det ofärdiga 

materialet skapar ett större användningsområde för barnen, då barnen blir mer kreativa 

än när de använder ett färdigt material. I skapanderummet, ateljén, kan samma material 

få olika innebörder för barnen, då det är fantasin som styr vad barnen skall skapa. En 

pedagog nämnde att synen på förskolans miljö har förändrats, man har gått ifrån att 

rummet hade ett speciellt syfte till att använda alla miljöer i barnens fria lek utifrån 

barnens intresse.  Pedagogen beskrev att de kan inspirera barnen i den fria leken genom 

att erbjuda inspirerande miljöer i barnens fria lek.  

 Inspirerande och inbjudande miljöer  

Pedagogerna i intervjun beskrev att tillgängligheten av det pedagogiska materialet skall 

vara framme så att barnen inte skall behöva fråga om de kan använda materialet i sin 

fria lek. Det pedagogiska materialet skall vara tilltalande och att pedagogerna behöver 

inspirera barnen genom att skapa miljöer som överraskar barnen att utveckla sin fria lek. 

En pedagog beskrev att materialet skulle vara lättillgängligt och att man med enkla 

hjälpmedel skapa rum i rummen utifrån barnens nivå: 

Det är ju liksom, vi jobbar ju hela tiden med lärmiljöerna liksom. Att göra den tillgänglig för 

barnen, att den skall vara tilltalande (Pedagog 5) 

 Citat visar på att pedagogen beskrev att förskolan hela tiden arbetade med lärmiljöerna 

så att den skulle vara tilltalande för barnen. Alla pedagoger beskrev det som viktigt att 

man överraskar barnen med att skapa olika miljöer med det pedagogiska materialet för 

att skapa en inspirerad miljö på förskolan. Tre av pedagogerna beskrev att det är 

pedagogerna som styr vilket material som är tillgängligt och att trygghet är viktigt för 

att skapa en inspirerande miljö.  

  Pedagogers beskrivning vad som kan påverka barnets 

val av plats 

Två pedagoger beskrev att valet av platsen barnen leker på i sin fria lek påverkas utifrån 

vilken lek barnen valt. Samma pedagoger beskrev att rummet erbjuder olika former av 

lek där miljön och materialet påverkar leken. Rekvisitan som finns tillgängligt för 
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barnen påverkar barnens fria lek. Fanns inte den rekvisita som barnen behövde skapade 

barnen dem själva och då behöver pedagogerna vara tillåtande, enligt en pedagog i 

intervjun. Alla pedagoger beskrev att tillgängligheten och utbudet påverkar barnets val. 

Tre pedagoger beskrev att barnets personlighet påverkar valet av rum. 

Alla pedagogerna i intervjun beskrev att tryggheten var viktigt för barnets val av plats 

att leka på i den fria leken. Pedagogerna beskrev att det inte var alltid närheten till en 

pedagog som var avgörandet för tryggheten, utan att miljön kan skapa trygghet för 

barnen i deras fria lek. Tre pedagoger beskrev att de behöver sprida ut sig i miljön på 

avdelningen, då barn har olika behov av en närvarande pedagog: 

Man kanske borde bli bättre på att sprida ut sig, och verkligen stanna där. Ibland när man sätter sig 

på ett ställe så är man där en stund också springer barnen, då tänker man jaha ska jag sitta här själv 

(skratt) jag kan ju inte sitta här själv och leka med klossarna. Men jag tror hade man suttit kvar där 

hade de kanske kommit tillbaka (Pedagog 1). 

Citatet visar på att, pedagogerna behöver vara i de olika miljöerna barnen använder sig 

av i den fria leken. I den ena intervjun beskrev pedagogerna att rummets utformning 

kunde påverka barnets val av lek, och att en del barn valde rum som det hände mycket i 

medan andra valde att leka i rum som var mindre och erbjöd en större avskärmning från 

resten av miljön, valet påverkas av barnets personlighet. Kökets betydelse för den fria 

leken påverkades av förskolans utformning och pedagogernas syfte med rummet 

beskrev tre pedagoger i intervjun. Två pedagoger diskuterade att man använde alla rum 

på förskolan för barnens fria lek. Att som pedagog vara tillåtande och inspirerande 

påverkade barnens fria lek.  

 Betydelsen av det pedagogiska materialet 

Barnen väljer själva vad de vill leka med i den fria leken, men pedagogernas placering 

av material påverkar tillgängligheten för barnen enligt pedagogerna i intervjun. 

Pedagogerna i intervjun beskrev att fantasin skall få styra barnens fria lek. En pedagog 

beskrev: 

En kloss kan de springa runder med en hel dag det är liksom en mobiltelefon, eller snören dom är 

katter och hundar, toarullar som är kikare (Pedagog 3). 

Citatet visar en pedagogs tankar om hur barnen kan använda sin fantasi med det 

tillgängliga pedagogiska materialet i den fria leken. Tre pedagoger beskrev att 

pedagogerna styr när barnen får tillgång till det pedagogiska materialet i den fria leken. 
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Alla fem pedagoger beskrev att kompisar påverkade barnens val av det pedagogiska 

materialet. Två pedagoger förklarade att det som barnen behöver i sin fria lek och som 

inte finns skapar barnen i sin fria lek.  

 Begräsningar eller hinder i förskolans inomhusmiljö  

Tre pedagoger beskrev att vårdnadshavare kan påverka vad barnen leker på förskolan, 

och att man för dialog med föräldrarna om syftet med barnens lek med bland annat 

vapen och annat material som de har hemma. Pedagogerna upplevde att de satt gränser 

vid lekar som upplevdes farliga för barnen. En pedagog upplevde att när man var lite 

personal med små barn på eftermiddagarna, tog man inte fram estetiska material så som 

målarfärg.  En annan pedagog beskrev att allt material står tillgängligt för barnen och att 

barnen skall få tillgång till materialet under dagen. Två pedagoger diskuterade att man 

kan se hinder i miljöns utformning, men att de ville se möjligheter och att lokalernas 

utformning var en process för barn och pedagoger. En pedagog beskrev: 

Jag tänker ju, det är ju inget negativt hinder men innan man är där, är det här med att vi ska vara 

en giftfri förskola (Pedagog 2). 

Citatet belyser att en kemikaliesmart förskola kunde vara en begränsning i inköpen för 

förskolan men den ena pedagogen beskrev att det inte är ett hinder då man kan hitta 

andra vägar till det pedagogiska materialet. Ekonomin beskrev alla pedagoger som en 

begräsning, men två pedagoger beskrev att chefen oftast sa ja till inköp om man kunde 

motivera inköpet. Samma pedagoger upplevde att vaktmästaren kunde skapa material de 

behövde i verksamheten. 
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5. Analys av resultaten  

Analysen bygger på utvecklingspedagogiken, då denna pedagogik är framträdande för 

att se lek och lärande som oskiljaktiga. Pedagogiken framhåller att göra fenomen tydliga 

i barns aktiviteter på förskolan. Pedagogiken är även viktig för att göra pedagoger 

medvetna om sitt förhållningssätt och hur varje barn erfar i den fria leken (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). Rubrikerna nedan är formade utifrån de 

teoretiska begreppen: Variation, urskiljning samt medvetenhet. Enkäten och 

intervjuerna eller pedagogerna som nämns i analysen är de respondenter som är med i 

undersökningen.  

 Variation  

Både enkäten och intervjun visade på att pedagogernas uppfattning överensstämmer 

med Simeonsdotter Svensson (2009) teori, att den fria leken är viktig för barns lärande 

och att barn i samspel med andra skapar olika processer. Enkäten visade att 

pedagogerna i undersökningen beskrev att barnens möjlighet till att bestämma 

inredningen, påverkar platsen barnen använder sig av i den fria leken. Verksamhetens 

miljöutformning styrs av barnens intresse och intentioner, då miljön påverkar barnens 

möjlighet till att utveckla ett lärande.  

I resultatet från intervjun framgår det att pedagogerna beskrev att deras syfte med en 

varierad miljö var att skapa möjligheter för barnen att få använda sin fantasi och 

kreativitet i den fria leken, vilket vi anser är viktigt för barnens lärande utifrån ett 

utveckingspedagogiskt perspektiv. Pedagogerna planerade miljön så att den skulle 

överraska barnen med nytt material som barnen skulle få tillgång till i deras fria lek. 

Jonsson (2013) beskriver att konsekvensen med en varierad miljö påverkar samspelet 

mellan barn och pedagog och barns utveckling.  I intervjun framkom det att 

pedagogerna också reflekterade över konsekvensen att förändra i miljön. Det ansåg att 

det skapades en variation, som inspirerade barnen att utveckla sin fria lek med det 

pedagogiska materialet. De problematiserade även att variationen i leken påverkades av 

tillgängligheten av det pedagogiska materialet. Barnens intresse skall påverka vilket 

material som finns tillgängligt, för att barnens skall känna en inspiration till att utveckla 

sin fria lek. Pedagogerna hade intentionen med att variera materialet. Dels för att väcka 

nyfikenhet men även för att stimulera barnens möjlighet till att använda det pedagogiska 
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materialet i den fria leken. Lek och lärande hör ihop enligt Pramling Samuelsson & 

Mårdsjö Olsson (2007). Enkäten visade på att pedagogerna tyckte att utformningen av 

miljön påverkade barnens fria lek.  

Vi tolkar att resultatet från intervjun påvisar att barnens intresse för leken med 

tillexempel material hemifrån var ett sätt att använda sina erfarenheter. Konsekvensen 

av pedagogernas regler över vad som är tillåtet material, påverkar barnens möjlighet att 

kommunicerar om sina erfarenheter utifrån deras intresse.  Vilket stämmer överens med 

vad Simeonsdotter Svensson (2009) framhåller som viktigt för att barnen i leken ska 

kunna kommunicera, och tillsammans skapa ett meningsfullt innehåll om dess innebörd. 

Intervjun visade på att barnen kunde använda sig av sina intressen och erfarenheter till 

att skapa en variation i sin lek både med det pedagogiska materialet och i vilken miljö 

barnen leker under sin fria lek. Pedagogerna beskrev att variationen av material och 

miljö som barnen hade tillgång till i den fria leken påverkades av pedagogernas 

förhållningssätt. Vi ser en problematik i hur pedagogernas förhållningsätt med en 

varierad miljö påverkar barnens läroprocesser om de inte utgår från samma lärandesyn, 

vilket leder till att barnens förutsättningar påverkas av pedagogernas barnsyn.  

 Urskiljning 

Resultatet visade att det pedagogiska materialets tillgänglighet påverkar barnens 

möjlighet att urskilja variationen med materialets användningsområde, enligt en 

utvecklingspedagogisk ansats. Pedagogerna behöver reflektera och kritisk granska och 

skapa sig en förståelse för hur barnet tänker och interagerar med sin omvärld. 

Pedagogerna i resultatet diskuterade även, att de behövde urskilja varje barns behov av 

närvarande pedagog i sin fria lek. Pedagogerna problematiserade att de inte visste hur 

deras närvaro skulle kunna bidra till att skapa en urskiljning om miljön. Jonsson (2013) 

utgår ifrån utvecklingspedagogiken då hon beskriver att barnens kunskap är personligt 

och påverkar barnens lek. Detta framkommer i intervjun, då pedagogerna beskriver att 

barnens behov av att ha pedagoger nära var individuellt. Konsekvensen för de barn som 

inte förstod lekkoden kan enligt pedagogen vara att barn får ont i magen när de skall ha 

fri lek eller när de skapar med estetiken. Barnen kan i sitt estetiska skapande och i leken 

behöva inspireras av pedagogerna.  
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Intervjun visade på att barnen fick erfara fenomen på ett varierat sätt då barnen kunde 

upptäcka och undersöka fenomen i deras fria lek. Pedagogerna i intervjun 

problematiserade att intentionen med materialet och hur barnen fick använda de olika 

miljöerna, påverkade barnens fantasi och kreativitet att utforska vidare på de projekt 

förskolan arbetade med. Simeonsdotter Svensson (2009) poängterar vikten av att barnen 

får erfara ett fenomen på ett varierat sätt för att kunna lära sig urskilja fenomen. I likhet 

med intervjun beskriver Simeonsdotter Svensson (2009) att varje barns förmåga att se 

sambandet mellan vad och hur är individuellt, men att förmågan påverkar barnets 

samspel i leken.  

Pedagogerna i intervjun beskrev att projekt som avdelningen höll på med påverkade 

barnets val av material i den fria leken. Genom att pedagogerna urskilde hur barnen 

använde materialet från projektet i deras fria lek, kunde pedagogerna ta reda på barnens 

intresse och skapa förutsättningar till ett lärande genom att följa barnens 

kommunikation i den fria leken. Kommunikationen i den fria leken är viktig ur ett 

utvecklingspedagogiskt synsätt då barnen jämför sina erfarenheter med varandra.  

Pedagogerna beskrev i intervjun att i det skapande rummet kunde barnen få använda sin 

kreativitet och fantasi och skapa den rekvisita som barnen behövde i sin fria lek utifrån 

sina egna förutsättningar. Enligt Jonsson (2013) behöver barnen bli involverade i sin 

egen utveckling och lärprocesser. Pedagogerna i intervjun beskrev att det är barnens 

fantasi som styr syftet med det barnen ville skapa som rekvisita i sin fria lek. 

Problematiken som visade sig i undersökningen i intervjun var att pedagogerna hade 

svårt att beskriva begreppet fri lek, vilket kan påverka hur man urskiljer vad som är fri 

lek utifrån barns perspektiv eller barnperspektivet. Detta kan leda till att barnen får olika 

förutsättningar att urskilja sina egna lärprocesser med det ofärdiga materialet beroende 

av vad som erbjuds barnen. Resultatet visar dock att pedagogernas intention med den 

fria leken, är att den skall vara fri från vuxenstyrning men att pedagogerna kan vara med 

i leken om de blir inbjudan av barnen, men att makten över hur och vad lekens 

handlande skall bestämmas av barnen.  

 Medvetenhet 

Jonsson (2013) förklaring att utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv tolkar man 

att leken har ett samband med lärandet genom kommunikationen. Intervjun visar på att 

pedagogerna anser att barnen med hjälp av pedagogiska material och miljöer skapar 
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erfarenheter som kan leda till en medvetenhet om det pedagogiska materialets 

användningsområde i verksamheten.  Erfarenheterna kan skapa en möjlighet att se jaget 

och se sig själva i en del av ett sammanhang. Vilket vi ser som viktigt för barnets och 

jagets utveckling. 

Pedagogerna i intervjun beskrev att de var medvetna om att olika material har olika 

syften. En del pedagogiskt material har ett syfte som man inte kan ändra på, medan det 

ofullständiga materialet kan ha flera olika syften i barnens fria lek. Jonsson (2013) 

beskriver att det är pedagogernas ansvar att utforma miljön som erbjuder barnen att se 

sitt eget lärande i den fria leken. Utifrån intervjuns resultat framgår det även att 

pedagogernas styrande av det pedagogiska materialet kunde ta bort barnens frihet i den 

fria leken. Detta ser vi som problematiskt då det påverkar barnens kreativitet och 

fantasi. Pedagogerna i intervjun var även medvetna om att barnet påverkades av miljön, 

giftfri förskola, kompisar, tillgängligt material, vårdnadshavare och ekonomin 

Pedagogerna beskrev att den närvarande pedagogen påverkade tillgängligheten av det 

pedagogiska materialet. Konsekvensen utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv, 

blir att pedagogers förhållningsätt till det pedagogiska materialet skapar olika 

förutsättningar för barnen att bli medvetna om olika sätt att utforska sin fria lek. 

Pedagogerna var medvetna om att deras syfte och närvaro påverkade barnens tillgång 

till både det färdiga och ofärdiga materialet, och möjlighet att flytta runt det 

pedagogiska materialet i barnens fria lek. Enligt Thulin (2011) skall pedagogerna 

reflektera över hur de kan använda barnens erfarenheter då det är viktigt för barnens 

lärprocesser enligt utvecklingspedagogiken. Pedagogerna problematiserade och 

reflekterade tillsammans i intervjun hur man synliggör och erbjuder det pedagogiska 

materialet. I intervjun framkommer det att pedagogerna diskuterar vilka intentioner de 

har med den pedagogiska verksamheten. Pedagogerna reflekterade över sitt egna 

förhållningsättet och hur deras närvaro i rummet påverkade det pedagogiska materialet i 

barnens fria lek.  

 Sammanfattning av analysen 

Analysen kan sammanfattas utifrån våra frågeställningar- Intentionerna med det 

pedagogiska materialet beskrivs utifrån vår tolkning att det är viktigt med ett varierat 

innehåll. Det beskrivs även som att olika material kan ha olika syfte och materialet 

skapar olika meningsinnehåll.  
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Betydelsen av en närvarande pedagog beskrivs som viktig för att barnen ska kunna 

urskilja material och stöttas i den fria leken. Den närvarande pedagogens 

förhållningssätt till det pedagogiska materialet har betydelse för hur tillgängligt det blir 

för barnen.  En närvarande pedagog beskrivs skapa en medvetenhet kring barnets 

utveckling och hur barnen erfar tillsammans. 

En kritisk aspekt är att pedagogerna, innan intervjun inte reflekterat över begreppen fri 

lek och pedagogiskt material. Konsekvenserna kan bli att pedagogerna gör egna 

tolkningar av betydelsen av den närvarande pedagogen och vilka intentioner det 

pedagogiska materialet har. Detta kan leda till att barnen får olika förutsättningar 

beroende på vilken barnsyn och kunskapssyn pedagogerna har i förskolan. Kvaliteten på 

hur pedagogerna skapar en variation som erbjuder barnen att urskilja och skapar sig en 

medvetenhet kring det pedagogiska materialet kan bli olika inom den egna 

verksamheten.  
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6. Diskussion  

Resultatet visar på att förskolans miljö och tillgång till material har betydelse för barns 

lek och lärande. I ett större perspektiv och utifrån resultatet och våra egna tankar och 

funderingar vill vi med hjälp av relevant litteratur diskutera vårt resultat. Detta kan 

förhoppningsvis leda till en vidare diskussion hur verksamma pedagoger kan reflektera 

kring det pedagogiska materialets användningsområde i dagens förskola. Vi 

kategorisera diskussionen under rubrikerna: Fri lek, pedagogiskt material och 

inomhusmiljö. Vår tolkning av utvecklingspedagogikens teoretiska perspektiv ligger till 

grund för hur vi problematiserar pedagogernas närvaro och det pedagogiska materialets 

användningsområde.  

6.1. Fri lek 

Resultatet visar att pedagogerna beskriver den fria leken som viktig för barnen. Att den 

fria leken är barnstyrd utifrån barns intresse och mål. Det framgår även att pedagoger 

har en roll i barns fria lek om de bjuds in att vara med. Resultatet visar att pedagogerna 

beskriver att barn kommunicerar med varandra och med pedagoger för att föra leken 

vidare. Detta stämmer överens med vad både Pramling Samuelsson och Johansson 

(2006) och Sheridan med flera (2009) beskriver som viktiga delar för barns utveckling 

och lärande. I diskussionen under intervjun framgick  det att den fria leken till en början 

var svår att beskriva. En kritiskt apspekt av resultatet är hur verksamma pedagoger 

reflekterar över begreppet fri lek. Vår reflektion är att fri lek är ett självklart begrepp i 

förskolan idag, och att det går oreflekterat förbi. Konsekvensen bli att verksamheten 

utformas utifrån eget tyckande och inte utifrån olika teoretiska perspektiv.  

Vi instämmer med Tullgrens (2003) problematisering kring normer och diskurser, om 

vad en meningsfull lek är och för vem leken är meningsfull. Vi vill framhålla att vi 

behöver reflektera mer om det är barnen eller pedagogerna som styr meningen i leken. 

Resultatet framhåller att det är tillgängligheten av både plats och material som 

pedagogerna beskriver är viktiga faktorer för barns inspiration och som ger dem mening 

i den fria leken. I resultatet framgår det dock att tillgängligheten påverkas av vilket 

förhållningssätt man som pedagog har till både den fria leken och användning av det 

pedagogiska materialet. Detta stämmer överens med vad Eriksson Bergström (2013) 
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framhåller som ett viktigt synsätt, att om leken har ett syfte och är värdefull i sig, kan 

den lättare tas till vara på i verksamheten. 

Utifrån vårt resultat kan man även utläsa att pedagogerna försöker ta till vara på den fria 

leken med hjälp av att ta fram ett varierat material, där intentionen styrs av vad barnen 

är intresserade av att göra. Om vi kritiskt utgår från ett barnperspektiv, kan det 

hypotetiskt framställas som att pedagogerna tar fram de material som de tror barnen vill 

använda sig utav i sin fria lek. Eller om vi utifrån barns perspektiv utgår från att 

pedagogerna tillsammans med barnen fört en dialog eller observerat/lyssnat in vilket 

material barnen vill använda sig av i deras fria lek (Löfdahl, et al., 2014; Halldén, 

2007). Dessa båda perspektiv talar om vilken utgångspunkt pedagoger använder sig av i 

mötet med barn i förskola. Vi vill framhålla Halldéns (2007) poängterande att 

pedagogers medvetenhet kring vilken utgångspunkt pedagoger använder sig utav på 

förskolan är av vikt för barnens möjligheter. 

I analysen visar det sig att pedagogerna beskriver att de använder sig av ett varierat 

material för att få barnen att urskilja materialets egenskaper i den fria leken. Vilket är en 

viktig egenskap för barns fortsatta utforskande, kreativitet och fantasi (Simeonsdotter 

Svensson, 2009).  Resultatet belyser även att barns behov är individuellt och att den fria 

lekens möjligheter påverkar hur medvetna pedagoger är över sin förhållningsätt 

gentemot tillgängligheten av det pedagogiska materialet. En kritisk aspekt av resultatet 

är att det inte framgår hur pedagogerna anser att man skall tillgodose varje barns 

individuella behov. Sheridan med flera (2009) hävdar att när pedagogerna använder sig 

själva som en resurs för utformningen av miljön och materialet på förskolan är kvalitén 

hög.  

6.2. Inbjudande pedagogiskt material 

I resultatet framgår det att pedagogerna hade svårt att precisera vad ett pedagogiskt 

material var. I likhet med begreppet fri lek, frågar vi oss om även detta begrepp förblir 

oreflekterat på grund av dess självklara betydelse. I diskussionen framkommer det att 

allt material som erbjuds på förskolan och material som pedagogerna plockar fram är ett 

pedagogiskt material. Konsekvensen med att se allt material som pedagogiskt, kan leda 

till att pedagogerna enbart utgår ifrån barnperspektivet. Vi instämmer med 

Simeonsdotter Svenssons (2009) beskrivning utifrån utvecklingspedagogikens ansats, 
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att det är viktigt att pedagogerna använder sig av olika synvinklar. Detta för att kunna 

urskilja och få en varierad bild utifrån barns perspektiv, kring exempelvis materialets 

användningsområde i förskolan.  

Eriksson Bergström (2013) förklarar att på vilket sätt materialet erbjuds på har 

betydelse för hur mycket handlingserbjudande barnen får i sina aktiviteter. Åter igen ser 

vi vilken betydelse den närvarande pedagogen har för hur inspirerande och tillgängligt 

det blir för barnen. Pedagogerna i undersökningen reflekterar med kritiska ögon hur 

tillgängligheten av materialet kan påverkas av tid, antal pedagoger och plats på 

förskolan. Här reflekterar vi över att det kan råda delade meningar om och att det är 

individuellt vad man ser som hinder och möjligheter om när man använder visst 

material eller inte. Nordin-Hultman (2004) påvisar i sin studie att hur tillgängligt 

materialet blir för barnen har att göra med vilken syn pedagoger har på när, var och 

vilket material som är tillåtet att använda. Hon framhåller även att material som kräver 

viss städning efteråt inte används fullt ut av barnen i deras fria lek.  

Vi reflekterar över att det även kan ha att göra vilken barnsyn pedagogen har i de olika 

situationerna. Sommer (2008) framhåller att synen på barnet har förändrats och att 

dagens teori utgår från att barnet är socialt och kompetent redan från födseln. I vår 

studie kom aldrig barnsyn konkret på tal, en kritisk aspekt är att det är svårt att 

synliggöra varje pedagogs barnsyn i olika situationer. Lenz Taguchi (2013) framhåller 

vikten av pedagogers reflektion, vilket påverkar de diskurser som råder på förskolans 

inomhusmiljö. Lindö (2009) beskriver även vikten av kontinuerlig kompetensutbildning 

för pedagoger. Kompetensutbildning i form av vad som påverkar barnens utveckling 

och lärande och hur dagens samhälle beskriver barn, kan ge verktyg för att kontinuerligt 

utveckla förskolans syn på barnet och dess miljöer runt omkring dem.   

Jonsson (2013) beskriver att variationen i förskolans miljö erbjuder barnen att utveckla 

sina lärprocesser. Resultatet visar att pedagogerna beskriver att det pedagogiska 

materialet kan ha olika innehåll. Resultatet belyser att pedagogernas uppfattning att ett 

färdigt material som tillexempel pussel har ett syfte. Till skillnad gentemot det ofärdiga 

materialet som kan ha mer än ett syfte. Konsekvensen blir att barnen måste följa 

pedagogerna syfte och regler med materialet.  Det kan leda till att barnen inte inspireras 

och inbjuds att se variationen med det pedagogiska materialet. Det ofärdiga materialet 

förklarar pedagogerna skapar mer kreativitet och gynnar barnens fantasi och 
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kommunikativa förmåga mer än det färdiga materialet (Eriksson Bergström, 2013; 

Nordin-Hultman, 2004). Vi frågar oss om det färdiga materialet bara behöver ha ett 

syfte, eller kan man göra det färdiga materialet till ett ofärdigt material. Tar vi till 

exempel pusselbiten. Hur pedagogen använder detta materialet har betydelse för vilket 

syfte det kan utveckla. Pusselbitarna kan bli allt från sagor, till byggklossar, till båtar 

som flyter på vatten, beroende på hur vi pedagoger kommunicerar och varierar 

användandet av materialet i förskolan. För att stärka barns perspektiv i förskolan krävs 

det ett kommunikativt handlande av pedagogerna (Pramling Samuelsson & Emilson, 

2012).  Om pedagogen erbjuder barnen att urskilja till exempel pusselbiten på ett 

varierat sätt kan det stärka barnets utforskande och ge inspiration till att använda i sin 

fria lek (Simeonsdotter Svensson, 2009). Detta stämmer även överens med vad Braxell 

(2010) förklarar vikten av att ha material för alla sinnen. Resultatet visar att 

pedagogerna beskriver vikten av ett varierat material som finns att tillgå för barnen 

under hela deras tid på förskolan, för att barnen ska bli inspirerade (Jägevall & Jönsson, 

2015). 

I resultatet framgår det att pedagogerna beskriver att barnens förmågor som fantasi och 

kreativitet och samspelet med varandra utvecklas med hjälp av det pedagogiska 

materialet i den fria leken. Hedefalk (2014) poängterar just att dessa förmågor är viktiga 

att utveckla för att på sikt gynna den hållbara utvecklingen. Pramling Samulesson och 

Johanssson (2006) belyser också att dessa är några av de gemensamma egenskaperna 

för lek och lärande. Vår reflektion kring detta är att ordet lärande inte kom upp under 

intervjun. Det ställer oss intresserade över om detta också är ett självklart sätt att se att 

lek och lärande hör ihop men svårare att uttrycka att barnen ingår i lärprocesser 

tillsammans med den miljö som omger dem. 

6.3. Inspirerande inomhusmiljö 

Miljön på förskolan beskrivs i förskolans läroplan att den ska vara inbjudande och 

inspirera barnens förmåga att utforska (Skolverket, 2016). Resultatet påvisar att 

pedagogerna beskriver att individen, den sociala omgivningen, rummens erbjudande 

och möjligheter har betydelse för hur inspirerande och inbjudande det blir för barnen. 

Detta stämmer överens med vad Braxell (2010) beskriver att förskolan består av, de tre 

pedagogerna. Utifrån resultatet kan vi uttolka att förskolan har en medvetenhet kring 

inomhusmiljöns betydelse för barnens utforskande. En ansats verkar vara att de utgår 
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från barns perspektiv när det planerar upp vilket material som ska vara i de olika 

rummen och är tillåtande för barnen att skifta plats på materialet samt var de ska vara 

under lekens gång. De lyfter fram förmågorna att barnen utifrån sin egen fantasi och 

kreativitet väljer vilket material och på vilken plats de vill vara under den fria leken.  

Pedagogerna är tillmötesgående och lyhörda för vad barnen vill.  Både Sheridan med 

flera (2009) och Jägevall och Jönsson (2015) beskriver detta som viktigt förhållningsätt 

för att inspirera barnen att använda olika platser och material på förskolan. Genom att 

skapa rum i rummen beskriver pedagogerna ger möjligheter att inte se begränsningar i 

rummen utan snarare möjligheter. 

I resultatet reflekterade pedagogerna kring varför vissa rum inte gav det resultatet som 

pedagogerna hade förväntat sig. Detta stämmer överens med vad Eriksson Bergström 

(2013) framhåller kan skapa en medvetenhet kring de intentionerna pedagogerna har 

med olika miljöer. Diskussionen ledde till att rummens inspiration även påverkades av 

om den vuxna stannade kvar för att utforskningen av rummet och dess innehåll skulle 

fortsätta (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006).  I resultatet framkommer det att 

miljöns utformning och intentionen med det pedagogiska materialet kan begränsas av 

ekonomiska orsaker eller i form av vårdnadshavarens synpunkter på vad som är bra 

eller dåliga miljöer och material. Ekonomin framhåller även Jägevall och Jönsson 

(2015) i sin undersökning var faktorer som kunde upplevas som begränsande. Både 

Jägevall och Jönssons (2015) samt vårt resultat belyser dock att det finns mer 

möjligheter än begränsningar i utformande av förskolans inomhusmiljö. Det stämmer 

med vad Sheridan med flera (2009) förklarar att det är miljöerna och hur användandet 

av de resurser man har som påverkar möjligheterna.  

Vårt resultat hänvisar också till att val av plats i den fria leken och val av pedagogiska 

material påverkas också av barnens individuella behov. Trygghet var ett ord som kom 

upp vid fler tillfällen. Här var den närvarande pedagogen ett viktigt komplement för att 

just tillgodose denna trygghet. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 

förklarar att leken ställer stora krav på att tolka det sociala samspelet som uppstår 

tillsammans i den fria leken. Här kan behovet av en närvarande pedagog se olika ut 

samt rummens utformning kan vara av betydelse av hur trygga barnen känner sig. 

Resultatet belyser att barnens behov och intresse är individuellt. Vissa barn vill ha små 

utrymmen, andra barn vill ha stora ytor. Vissa barn vill ha en närvarande pedagog, 
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andra barn drar sig undan och vill vara själva i den fria leken. Detta stämmer överens 

med vad både Ekblom och Pelling (2006) samt Eriksson Bergström (2013) beskriver 

som orsaker som kan påverka vilken plats barnen väljer i sin fria lek.  

6.4. Kritisk slutdiskussion 

Undersökningen visar att pedagoger i förskolan oreflekterat använder begreppen fri lek 

och pedagogiskt material, i den dagliga verksamheten. Vi vill därför uppmärksamma 

och kritiskt diskutera hur dessa begrepp kan bli synliga och tolkas likt utifrån förskolans 

uppdrag. I förskolans Lpfö 98 (Skolverket, 2016) framkommer lekens betydelse för 

barnens motivation och engagemang, men hur denna lek ska tas tillvara på blir upp till 

verksamma pedagoger att fastställa och möjliggöra. Om pedagoger inom förskolan 

tolkar fri lek och pedagogiskt material olika, utan att ha en öppen diskussion kring 

ämnet riskerar förutfattade meningar och osynliga normer styra hur verksamheten 

utformas, vilket kan leda till otydlig framförhållning både till vårdnadshavare och 

mellan förskolechef och mellan pedagogerna på förskolan.    

Intentioner med det pedagogiska materialet och närvarande pedagoger i den fria leken, 

kan bestämmas gemensamt för hela verksamheten. Men vi kan aldrig frångå att 

tolkningarna av intentioner ser olika ut, beroende på vilken barnsyn, kunskapssyn, 

tolkning av teorier, samarbete och värdegrund pedagoger har. Pedagogers intentioner 

kan diskuteras i arbetslaget men man kan aldrig vara säker på att förståelsen är 

detsamma för respektive pedagog. I intervjun framgick att pedagogerna beskrev att de 

hade samma intentioner med det pedagogiska materialet och närvarande pedagoger. Vi 

kunde dock urskilja en variation av de teoretiska perspektivet de grundade sin barnsyn 

på. Detta trots att de uttryckte sig ha samma intentioner kring barns fria lek och med det 

pedagogiska materialet. Viktigt i sammanhanget är att vi undersökare har tolkat 

respondenternas svar utifrån våra erfarenheter, vilket styrt både analysen och 

diskussionen i undersökningen. Under intervjun utgick vi från att den närvarande 

pedagogen har en positiv inverkan i barnens fria lek. Vi ställde inga kritiska frågor kring 

hur en närvarande pedagog kan hindra och begränsa barns fria lek och användandet av 

det pedagogiska materialet. Under arbetets gång kom det fram att fokus enbart låg på 

pedagogens positiva inverkan på barns fria lek. Utifrån våra egna erfarenheter är vi 

medvetna om att barnens fria lek kan påverkas negativ av pedagogers närvaro. Vårt 

förhållningssätt påverkas av vår barnsyn i olika situationer. Det kan vara svårt att vara 
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medvetna om vår barnsyn då vi omges av diskurser och normer på förskolan, som inte 

alltid är synliga. 

6.5. Vidare undersökningar 

Denna undersökning har aktualiserat frågor som skulle kunna inspirera till vidare 

forskning som gynnar förskollärares profession. Vidareundersökning skulle kunna 

fastställa hur barnen uppfattar begreppen fri lek och pedagogiskt material. Genom att ta 

reda på barnens perspektiv hade pedagoger i förskolan kunna få tillgå till nya 

infallsvinklar i hur man kan se på den fria leken och det pedagogiska materialet i 

förskolan.  
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Bilagor  

Enkät om förskolans inomhusmiljö och material i barnens 

fria lek 

Vi är tre studenter som går termin sju på förskollärarutbildningen på Kristianstads 

högskola. Vi gör en undersökning vad pedagoger på förskolor har för uppfattning kring 

det pedagogiska materialets och den fysiska inomhusmiljöns betydelse i barnens fria 

lek. Vi vill därför ta reda på vad just du har för uppfattning var barnen helst väljer att 

leka någonstans i inomhusmiljön på förskolan och vad detta kan bero på. Vi är även 

intresserade av vad du har för uppfattning av vad som kan påverka barnens tillgång eller 

inte tillgång till det pedagogiska materialet i barnens fria lek.  

Detta kommer ske med enkäter. När enkäterna är inlämnade kommer vi att 

sammanställa dem. Det är helt frivilligt att svara på denna enkät.  Era svar kommer att 

behandlas enligt de forskningsetiska principerna, då era svar kommer framställas 

anonymt och ingen ska få tillgång till era namn eller vilka förskolor som varit delaktiga 

i enkäten.  

 

Fråga 1 

På vilka platser i inomhusmiljön på förskolan vistas barnen helst under deras fria lek? 

 Aldrig Någon gång Ganska mycket Mycket Oerhört mycket  

Hallen      

Skötutrymmet      

Matplatsen      

Läs/sago platsen      

Estetiska platsen      

Köket      

 

Om andra platser vilken eller vilka:_____________________________________  
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Fråga 2 

Varför tror du att barnen väljer just dessa platser? 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

något 

 Instämmer 

till viss del 

instämmer Instämmer 

helt 

Tillgängligt 

material 

     

Närvarande 

pedagoger 

     

Kompisar      

Möjlighet att 

förflytta 

material 

     

Att rummen är 

stora 

     

Att rummet är 

litet 

     

Barnen bestämt 

inredning 

     

Möjlighet till 

avskildhet 

     

 

Fråga 3 

Hur stor del under veckan har barnen möjlighet att välja vilket pedagogiskt material de 

vill använda sig utav i den fria leken? 

Aldrig Någon gång i veckan 

veckan 

Större delen av 

veckan 

Vid 

behov 

Alltid 
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Fråga 4 

Hur stor del av dagen har barnen möjlighet att välja i vilket rum de kan vistas i? 

Aldrig Större delen av 

FM 

Större delen av 

EM 

Vid 

behov 

Hela 

dagen 

     

 

Fråga 5 

Påverkar du barnens lek genom att erbjuda olika slags pedagogiska material i den fria 

leken? 

Aldrig Någon gång Ganska ofta Ofta Alltid 

     

 

Fråga 6 

Hur viktigt är det för barnen att själv få välja det pedagogiska materialet i den fria 

leken? 

Oviktigt Något viktigt Ganska viktigt viktigt Oerhört viktigt 

     

 

Fråga 7 

Hur ofta reflekterar ni i arbetslaget kring inomhusmiljön och det pedagogiska 

materialets utformning utifrån barnens fria lek? 

Aldrig En gång i 

månaden 

Varannan 

vecka  

En gång i 

veckan 

Alltid 

     

 

Övrigt:_____________________________________  
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Fråga 8 

Hur ofta förändrar ni miljön och det pedagogiska materialet utifrån er reflektion kring 

barnens fria lek? 

Aldrig Varje halvår En gång i månaden En gång i veckan Alltid 

     

 

Övrigt:_____________________________________  

 

Fråga 9 

Vilka faktorer kan påverka förskolans inomhusmiljö och det pedagogiska material val 

som barnen kan använda sig utav i sin fria lek? 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

något 

 Instämmer 

till viss del 

instämmer Instämmer 

helt 

Ekonomi      

Utbildning      

Barngrupp      

Pedagoger      

Chef      

Föräldrar      

Kultur      

Politiker      

Arbetsmiljön      

Tillgång till 

material 

     

Lokaler      

 

Övrigt:_____________________________________  

Tack för ditt svar! 

Med Vänliga Hälsningar  

Jessica Johnsson & Caroline Rehnmark Hallberg & Pernilla Friberg Jönsson 
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Intervjufrågor kvalitativ metod 

 

1.      Hur vill ni beskriva den fria leken i inomhusmiljön? 

2.      Vad är ett pedagogiskt material?  

3.      Hur skulle ni vilja skapa en inbjudande inomhusmiljö som inspirerar barns fria lek 

med hjälp av det pedagogiska materialet? 

4.      Beskriv vad ni anser påverkar barnets val av plats i den fria leken?  

Varför tror ni det?  

5.      Diskutera vad ni anser påverkar barns val av det pedagogiska materialet i den fria 

leken inomhus?   

 Varför tror ni det? 

Vilka begränsningar eller hinder anser ni det finns i användandet av det 

pedagogiska materialet för barnen i den fria leken? 
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Diagram kvantitativ enkät 

 

Figur 1. På vilka platser i inomhusmiljön på förskolan vistas barnen helst under deras 

fria lek?  

 

Figur 2. Varför tror du att barnen väljer just dessa platser 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Aldrig

Någon gång

Ganska mycket

Mycket

Oerhört Mycket

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Instämmer inte alls

Instämmer något

Instämmer till vis del

Instämmer

Instämmer helt



 

53 

 

 

Figur 3. Hur stor del under veckan har barnen möjlighet att välja vilket pedagogiskt 

material de vill använda sig utav i den fria leken? 

 

Figur 4. Hur stor del av dagen har barnen möjlighet att välja i vilket rum de kan vistas 

i?  
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Figur 5. Påverkar du barnens lek genom att erbjuda olika slags pedagogiskt material i 

den fria leken?  

 

Figur 6. Hur viktigt är det för barnen att själv få välja materialet i den fria leken?  

 

Figur 7. Hur ofta reflekterar ni i arbetslaget kring inomhusmiljön och det pedagogiska 

materialets utformning utifrån barnens fria lek? 
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Figur 8. Hur ofta förändrar ni miljön och materialet utifrån er reflektion kring barnets 

lek? 

 

Figur 9. Vilka faktorer kan påverka förskolans inomhusmiljö och det pedagogiska 

material val som barnen kan använda sig utav i sin fria lek? 
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Missivbrev 

Vi är tre studenter från Högskolan Kristianstad. I vår kandidatuppsats undersöker vi 

pedagogers uppfattning kring barns fria lek.  

Utifrån den enkätundersökning som vi gjort har vi sammanställt resultatet som vi utgått 

ifrån när vi formulerat intervjufrågor.  Frågorna kommer vi att använda oss av i en 

gruppintervju, med tre respondenter och två intervjuare.  Intervjuerna kommer att ske 

under ljudinspelning. Tillsammans kommer vi studenter att transkribera materialet och 

utifrån det sammanställa ett resultat. Intervjun kommer att ta ungefär 45 minuter. 

Intervjuerna planeras att genomföras veckorna 5-6. 

I vår undersökning ingår det att vi ska utgå från de forskningsetiska principerna. Vilket 

innebär följande: 

Att det är helt frivilligt att delta i intervjun.  

Du har när som helst under intervjun rätt att avbryta ditt deltagande.  

Du kommer att få lämna in ditt samtycke till att delta i denna intervju.  

Som respondent kommer du att vara anonym i resultatet av intervjun.  

Det insamlade materialet kommer vi studenter och eventuellt vår handledare och 

opponenterna från högskolan att ta del av. När C-uppsatsen är godkänd kommer all 

insamlad data att förstöras.  

Med Vänliga Hälsningar 

XXX: mailadress, telefonnummer 

XXX: mailadress, telefonnummer 

XXX: mailadress, telefonnummer               

 

Handledare 

XXX: mailadress, telefonnummer 
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Samtyckeblankett till medverkan i intervjuer kring barns fria 

lek.  

 

Denna samtyckesblankett kommer bara att sparas av skribenterna fram till 

kandidatuppsatsen lämnats in och betygsätts, och kommer därefter att förstöras. Det är 

bara studenterna, och deras handledare och examinator som vid önskemål kommer att få 

se era påskrifter för godkännande att deltaga i intervjun.  

 

Jag godkänner att mina svar som ges under intervjun får användas i Jessica Johnsson, 

Caroline Hallberg och Pernilla Friberg Jönssons kandidatuppsats. Jag samtycker även 

till att inspelningarna kan få höras av studenternas handledare och examinatorn till 

kandidatuppsatsen.  

 

 

 

Namn:_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


