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Sammanfattning 
 
Inledning  
I detta avsnitt redogör vi för tidigare forskning om kunskapssyn och förhållningssätt i 
förskolan. Vi beskriver utvecklingspedagogikens- och Reggio Emilia filosofins grunder. 
Materialets betydelse i barnens vardag uppmärksammas och att materialet som barnen möter 
påverkar deras möjligheter till olika utforskande. 
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogerna arbetar med förskolans material 
tillsammans med barnen i de yngre åldrarna, 1-3 år. Studien undersöker också vad 
pedagogerna uttrycker för tankar/syn om förskolans material. Vidare syftar studien till att 
jämföra utbudet och tillgängligheten av materialet på Reggio Emilia inspirerade förskolor och 
traditionella förskolor.  
 
Metod 
I studien har det gjorts schematiska observationer och intervjuer i två traditionella och två 
Reggio Emilia inspirerade förskolor. Det har använts både kvalitativ och kvantitativ metod. 
Observationer gjordes för att få syn på materialutbudet, tillgängligheten av materialet samt 
vilken interaktion som skedde. För att kunna få tag på förskollärarnas tankar om materialets 
betydelse för barns lärande har det gjorts intervjuer.  
  
Resultat 
Resultatet visar att det mesta av förskolans material inte är tillgängligt för barnen. Gällande 
materialutbudet så finns det mest av material som kan användas på ett särskilt sätt, (fast 
material). Material som går att variera och förändra behöver det finnas mera utav i utbudet för 
att barnen ska få möjligheter att agera med dessa. Det upptäcktes skillnader i vad pedagogerna 
på de traditionella förskolorna och de Reggio Emilia inspirerade förskolorna hade för 
pedagogiska tankar och arbetssätt i mötet med barnen och materialet. På de traditionella 
förskolorna utgicks det ifrån ämneskunskaper när det valdes material till skillnad från de 
Reggio Emilia inspirerade förskolor som hade barns kollektiva lärande och lärprocesserna i 
fokus.  
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Inledning  

Förskolans uppdrag har förändrats från att vara ett komplement till hemmet till att barnen ska 
få en god omsorg, utveckla grundläggande värden och lära sig nya kunskaper. Detta framgår i 
den nya Skollagen (2010:800, kap.1) där det också står att förskolan nu ingår i skolväsendet. 
Det innebär att Sverige har en skolform som sträcker sig från förskolan till och med 
gymnasiet. Skolverket (2014) skriver att i Sverige går de flesta 1-5 åringar i förskolan, cirka 
84 %. Många barn börjar i tidig ålder. Barndomen har blivit institutionaliserad från att barnen 
vistades hemma till att de nu tillbringar många år på förskolan.  
Pedagogernas1 uppdrag har förändrats från att pedagogen ska förmedla kunskap till att barnen 
själva ska konstruera sin kunskap. Förskolan som institution har en uppgift och ett ansvar att 
barnen ska få möta pedagogiska miljöer och material som stimulerar till eget utforskande och 
lärande. Pedagogens förhållningssätt och didaktik måste därför vara tillåtande, inspirerande 
och medupptäckande. Pedagogerna behöver ha kunskap i många olika undervisningsämnen 
och en medvetenhet om hur miljö och material påverkar barnets nyfikenhet, samspel, lärande 
och utveckling. Enligt Skollagen (2010:800, kap.1, § 5) ska pedagogernas arbetssätt med 
barnen vara förberedande för en vidare utbildning. Barnen ska möta en lärandemiljö som 
sträcker sig under hela dagen som barnen vistas i förskolan.  
I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev.2010, ss.6-7) står det att barnen ska möta miljöer och 
pedagoger som inspirerar till utforskande och samspel. Barnen ska få erfara olika sorters 
material och tekniker. Denna studie undersöker vad det finns för material på olika förskolor 
och vad de yngsta barnen har för möjligheter att utforska materialet. Miljön och materialet har 
fått en större betydelse inom förskolans verksamhet. Vi är nyfikna på vilka tankar och vilket 
arbetssätt pedagogerna har kring material för barn i de yngre åldrarna, 1-3 år. När dessa barn 
utforskar materialet på förskolan är det kanske första gången de får erfarenhet av materialet. 
Detta väcker funderingar över vad som händer i möten mellan materialet, barnet och 
pedagogen. En viktig uppgift som pedagogerna har är att erbjuda barnen olika material, vilket 
skapar erfarenheter som barnen tar med sig i livet. Vi har upplevt genom erfarenheter av 
arbete i förskolan att det finns olika utbud av material som barnen möter. Det kan finnas fast 
material som kan användas på ett förutbestämt sätt, material som kan varieras eller som är 
föränderligt.  
I de Reggio Emilia inspirerade förskolorna är det mycket fokus på miljö och material. Den här 
studien kommer också att undersöka om det finns några skillnader kring vilket material som 
finns och tillgängligheten av materialet i traditionella förskolor och Reggio Emilia inspirerade 
förskolor.

                                                
1 Pedagoger; Detta begrepp syftar på alla som ingår i arbetslaget oavsett utbildning. 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogerna arbetar med förskolans material 
tillsammans med barnen i de yngre åldrarna. Studien undersöker också vad pedagogerna 
uttrycker för tankar/syn om förskolans material. Vidare syftar studien till att jämföra utbudet 
och tillgängligheten av materialet på Reggio Emilia inspirerade förskolor och traditionella 
förskolor.  
Detta kopplas till agentisk realism, vilket kännetecknas av det som sker i intra-aktionen 
mellan allt levande och materialet, materialets dragningskraft samt hur materialet påverkar 
lärprocesser. 

Frågeställningar  
• Vilket material (fast, varierat eller föränderligt) erbjuder pedagogerna i interaktionen 

med de yngre barnen? 
• Hur tillgängligt är materialet i barnens inomhusmiljö?  

• Hur ser pedagogerna på materialets betydelse för barns lärande?  
• Hur ser samspelet ut mellan barn, pedagoger och materialet? 

Begreppsdefinitioner 
Icke mänskliga material; Ett material som inte är en del av kroppen men som påverkar 
människan i dess sammanhang. Materialets fenomen har inverkan på kroppen som t.ex. 
sandlåda, fönsterbräda, pennvässare, kotte, hink mm. Materialet har en kraft och vid mötet 
med ytterligare ett material eller en människa, händer det något. Det är inte ett möte med 
andra människor utan enbart mötet med materialet som menas.  
 
Material; Lekmaterial och återvinningsmaterial (toalettrullar, kapsyler m.m.). 
 
Artefakt; Ett konstruerat föremål av människan. 
 
Fast material; Med fast material menar vi material som har en sådan stark egenskap att det 
signalerar till barnet att användas på ett särskilt sätt, exempelvis leksaksgarage i plast.  
 
Varierat material; Materialet kan användas till att föreställa olika saker men att det har en 
begränsning i sin konstruktion, exempelvis klossar eller duplo.  
 
Föränderligt material; Innebär att det inte är förutsägbart hur materialet ska användas. Det 
går att förändra användningsområdet. Här kan fantasin och kreativiteten förändra materialet, 
oftast tillsammans med ytterligare andra material, till att bli vad som helst.  
 
Pedagoger; Alla som ingår i arbetslaget oavsett utbildning. 
 
Traditionell förskola; I den här studien syftar det på förskolor som inte har någon särskild 
inriktning och utgår från den svenska förskolans tradition. 
 
Reggio Emilia inspirerad förskola; I den här studien syftas det på svenska förskolor som har 
fått inspiration ifrån den Reggio Emilia pedagogiska filosofin. 
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Agens- materialets dragningskraft; Materialet har en egen dragningskraft som påverkar vår 
förståelse och kunskap. Materialet är inte enbart ”dött”, utan kommunicerar med oss 
människor. 
 
Intra-aktion; I mötet mellan människan och materialet uppstår en kommunikation som blir 
till en relation där kunskap och lärande sker ömsesidigt, en process som pågår hela tiden. 
 
Diffraktion/tillblivelse; Olika delar sammanfogas och bildar en ny helhet tillsammans.
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Bakgrund 

I bakgrunden redogörs för litteratur där även tidigare forskning ingår. Här redovisas relevanta 
områden för studien så som en historisk tillbakablick, beskrivning på olika synsätt på 
kunskap, materialets betydelse för barns utveckling och lärande. Därefter en redogörelse för 
utvecklingspedagogiken och Reggio Emilia filosofin. 

Förskolans historia 
Vi har valt att beskriva en historisk tillbakablick på hur förskolans verksamhet har utvecklats, 
eftersom detta har påverkat hur dagens förskola är utformad och pedagogernas nuvarande 
uppdrag. Gannerud och Rönnerman (2007, ss.12-13) redogör för att förskolans verksamhet 
har blivit mera individ anpassad. De första förskolorna kom på 1800-talet. Verksamheten 
förändrades i takt med att samhällsstrukturen i Sverige ändrades. Barnen ansågs behöva 
fostran och utbildning och utifrån detta utvecklades barnträdgårdar. Verksamheten baserades 
på idéer av en pedagog vid namn Fröbel, som bidrog till ett mera pedagogiskt innehåll än 
tidigare. Vidare tar författarna upp att materialet oftast överensstämde med barnets 
mognadsnivå och att pedagogernas uppgifter var att sätta ord på materialet för att öka barnens 
begreppsuppfattning. Enligt Tallberg Broman (2010, s.28) har Fröbels pedagogik präglat 
dagens förskola som utgår från ett tematiskt arbetssätt. 
Den nutida förskolan präglas av både lärande och omsorg. Tallberg Broman (2010, ss.29-31) 
beskriver att arbetsmarknaden och samhället i Sverige ändrades på 1960-talet och 1970-talet.  
I och med detta utvecklades förskolans verksamhet till att innefatta betydligt fler barn än 
tidigare. Markström (2005, s.2) betonar hur detta har ställt större krav på förskolans 
verksamhet som har fått ta hand om fostran och hur barnet ska anpassa sig i samhället. 
Nordin-Hultman (2004, ss.128-131) skriver att Barnstugeutredningen kom på 1970-talet och i 
den lyftes vikten av att bejaka intresse och nyfikenhet hos barnen. Materialet i förskolan 
skulle nu vara mera experimenterande och undersökande. 
Gannerud och Rönnerman (2007, s.17) berättar att i Läroplanen för förskolan som kom 1998 
fanns det strävans mål och det blev tydligt hur arbetet skulle genomföras. I den senaste 
skollagen (2010:800, kap.8) så tillhör förskolan skolväsendet. I skollagen framgår det också 
att förskollärarna ska införskaffa sig kunskap om den senaste forskningen för att använda sig 
av i förskole praktiken. Markström (2005, ss.1-2) förklarar att även om det finns riktlinjer för 
förskolans verksamhet så är det de personer som deltar i verksamheten som präglar den. Hon 
belyser även förskolans betydelsefulla roll i ett barns livslånga lärande.  

Gannerud och Rönnerman (2010, ss.34-35) lyfter fram pedagogens förändrade roll som 
innebär att ta till vara på barnens intresse samt att pedagogerna nu aktivt formar 
lärandesituationer för barnen. Lärande har tagit en allt större roll i förskolans verksamhet de 
senaste decennierna och det är tydligt i förskolans styrdokument. För att uppnå detta är det en 
förutsättning att flera faktorer samverkar. Några av dessa faktorer är materialet, interaktion 
mellan människor, målen i verksamheten samt värdegrunden. Halldén (2007, ss.13-15) 
skriver att de flesta yngre barn i Sverige går i förskolan. I institutionen skapar barnen sina 
arenor för lärande. Markström (2005, ss.9-13) bekräftar i sin avhandling att barnen är med och 
påverkar och förändrar verksamheten under sin dag på förskolan. Vidare beskriver Markström 
(2005, s.23) om hur material, rutiner och regler i en institution påverkar den kontext som 
råder i en interaktion med varandra.  
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Kunskapssyn och förhållningssätt  
Pedagogernas kunskapssyn och förhållningssätt är två viktiga faktorer som påverkar det 
lärande som barnen kommer att möta i förskolan, därav har vi valt att redogöra för detta. 
Johansson (2005, ss.91-92) beskriver att det finns olika sätt att se på kunskap och hur barn lär. 
Pedagogen kan se barnet som kompetent med egna förmågor, kunskaper och erfarenheter. 
Detta för att sedan lyssna in barnet och utmana, vilket bidrar till att barnet blir aktivt i sitt eget 
lärande. En annan kunskapssyn är att den vuxne ska förmedla kunskap och då får barnet en 
passiv roll i sitt eget kunskapande. Pedagogens kunskapssyn påverkar förhållningssätt, 
strategier, arbetssätt och de pedagogiska tankar som pedagogen har. Dessa faktorer har 
inverkan på barnet och dess lärprocesser. Gärdenfors (2010, ss.16-17) som är professor i 
kognitionsvetenskap, menar att den största delen av det som vi lär oss sker automatiskt utan 
hårt arbete och undervisning. Det som lärs i vardagen spelar roll för vår kultur och vårt sätt att 
leva, det informella lärandet. Undervisning behövs också för att människor ska utveckla 
formella kunskaper. Forskning har under senare år gett oss kunskaper i samverkan mellan 
avsikt, uppfattning, lärande och det som händer i hjärnan i denna process.  
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, ss.59-60) förespråkar 
utvecklingspedagogiken och redogör för att det finns en medveten styrning att inom förskolan 
arbeta för att utveckla värdegrunden samt att barnen ska få kunskap och inblick i omvärlden. 
Det här ska ske genom att barnet får möjligheter till olika sorters kunskapsinhämtande. 
Förhållningssättet och den kunskap som pedagogen vill att barnet ska erfara har lika stort 
värde. Vecchi (2014, s.16) påvisar att Reggio Emilias pedagogiska filosofi bygger på att 
individen i relation med andra och genom dialog skapar sin kunskap. Det är lärprocessen som 
är i fokus och som styr den kunskap och erfarenhet som kommer att uppnås, där slutresultatet 
inte är viktigt. Pedagogernas förhållningssätt är att lyssna in barnens tankar, hypoteser och att 
i relation med barnen utmana och söka kunskap och nya erfarenheter. Pramling Samuelsson 
och Asplund Carlsson (2003, ss.59-60) påpekar att i en barncentrerad pedagogik får barnet ett 
stort ansvar för sitt eget lärande och författarna undrar om det är möjligt för barnet att själv 
välja vilken kunskap som ska läras. Vidare frågar sig författarna också om det är rimligt att 
barnen själva kan styra över sitt kunskapssökande. De säger att det är självklart att alla barns 
erfarenheter och tankar skall uppmärksammas, men det är läraren som fastställer vad barnet 
skall få för kunskaper. De betonar att läraren lotsar och utmanar barnens tänkande till att nå 
den kunskap som förskolans läroplan förespråkar. I dialog med barnen får läraren barnen att 
tänka och reflektera samt utrycka sig genom tal, bilder och gester. Vecchi (2014, s.16) 
förklarar att när lärande sker genom förmedling och återskapande av kunskap, bidrar det 
lättare till ett resultat. Detta förhållningssätt har Reggio Emilia pedagogiska filosofin valt bort. 
Deras utgångspunkt är att utifrån frågeställningar och genom laborationer i samspel med 
andra skapa en ny kunskap, utan resultatinriktat lärande. 
Johansson (2005, ss.49-51) beskriver att i varje arbetslag finns det en pedagogisk atmosfär 
och att det finns olika typer av atmosfärer. Med atmosfär menas det förhållningssätt och 
klimat som pedagogerna förmedlar till barnen i gruppen. En del pedagogiska atmosfärer är 
mer gynnsamma för barnens utveckling och lärande, medan andra är mindre fördelaktiga. I en 
samspelande atmosfär finns pedagogen nära barnet och är engagerad samt nyfiken på det 
barnet undersöker. Pedagogen samspelar med barnet både verbalt och fysiskt. Dahlberg och 
Åsén (2011, ss. 246-248) framhåller att Reggio Emilia förskolorna utgår från en gemensam 
syn på barnet som kompetent, där barnet själv kan kommunicera och skapa sin egen kunskap 
tillsammans med andra. Lärarens förhållningssätt är att vara inlyssnande och medforskande. 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s.64) menar att deras syn på det 
kompetenta barnet är att ge dem inflytande i sitt eget liv och lärande. Barn och vuxna ska visa 
respekt för varandra, men författarna reflekterar över hur stor plats samspelet ska få ta i 
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förskolans verksamhet. Vidare förklarar de att det är lika viktigt med både omsorg och lärande 
och att pedagogerna är medvetna om detta. Detsamma gäller i lärprocesserna, där samspelet är 
lika viktig som den kunskap barnet ska få. Johansson (2005, ss.65-67) framhåller att 
motsatsen till en samspelande atmosfär är en kontrollerad atmosfär där den vuxne bestämmer 
och barnet anpassar sig efter den struktur och de regler som finns på avdelningen. Pedagogen 
har en stark maktposition vilket innebär att barnets möjlighet för eget utforskande och 
delaktighet i sitt meningsskapande blir mindre.  

Materialets betydelse för barns utveckling och lärande 
Det redogörs i Lpfö 98 (rev.2010, s.7) att förskolan ska erbjuda barnen olika sorters material 
och tekniker som ger barnen möjligheter till att kommunicera genom olika uttryckssätt. Lenz 
Taguchi (2011, ss.36-38) skriver i sin artikel att samhället har ändrats över tid men sättet att 
undervisa barn har inte genomgått lika stora förändringar. Detta borde det ha gjort, för att 
följa med samhällsutvecklingen. Tekniken och den kulturella mångfalden som har växt fram 
har skapat nya förutsättningar i samhället. Författaren menar att ett synsätt där materialet är i 
relation med individen skapar en ömsesidig sammanflätning. Materialet har betydelse som en 
förlängning av kroppen. Artefakter (se begreppsförklaring) är en del av lärmiljön och de ger 
ett sammanhang i barns lärande. Barnet och materialet smälter samman och lärande blir till i 
ett experimenterande. Exempelvis då barnet gräver i sandlådan så påverkar både sanden och 
barnet varandra i lärprocessen. Barnet formar sanden med kroppen samtidigt som sanden 
påverkar barnets kognitiva tänkande. Musatti och Mayer (2011, ss.217-218) ser i sin analys 
att lärarens engagemang i barnens lek och den tydligt utformade miljön påverkar barnens 
utforskande och lärande. Dessa faktorer bidrog till att barnen delade erfarenheter och 
samspelade med varandra.  

Pedagogerna kan använda miljön så att den gynnar barnens lärande. Med hjälp av ”öppna 
hyllor” kan materialet nås av barnen och skapa ett synintryck som gör dem nyfikna. Tydliga 
bilder på lådor med materialet gör att barnen kan bli inspirerade (Gannerud & Rönnerman 
2010, ss.58-59). Musatti och Mayer (2011, ss.217-218) har i sin studie observerat att i ett av 
rummen blev barnen intresserade av lekmaterialet som var placerat i olika tematiska lådor. I 
en av dessa lådor fanns olika sorters material där barnen kunde utforska fenomenet musik. 
Materialet väckte barnets nyfikenhet, vilket bidrog till att barnet stannade kvar och utforskade 
materialet under en längre tid. Det fanns en organiserad lekmiljö där barnen hade erfarenhet 
av att röra sig fritt och själva välja sin aktivitet. Lärarna var nära och engagerade sig i barnens 
lek. Lenz Taguchi (1997, s.67) berättar att miljön på Reggio Emilio förskolor ska ge barnen 
möjlighet att möta en miljö och material som barnen inte kommer i kontakt med hemma. 
Materialet ska finnas på barnens nivå och att barnen ska kunna utforska materialet 
självständigt. Författarna Gannerud och Rönnerman (2010, s.59) lyfter fram vikten av att 
pedagogerna är lyhörda och ser att barnen inte leker med ett material monotont, utan varierar 
och tillför nytt material till leken. Enligt Trageton (2012, ss.115-117) har inte så mycket 
forskning gjorts kring hur materialet används i förskolan. Vidare redogörs för att utbudet av 
material som finns på förskolor är ganska lika. Det är inte antalet leksaker som gör att barnen 
leker, utan materialets egenskaper som startar barnets fantasi och uppfinningsförmåga. När 
barnen använder sig av material som de kan forma själva, så bidrar det till nya erfarenheter 
och de kan återskapa sin egen kultur. Material som måste omformas krävs mera 
tankeverksamhet och engagemang, medan det fasta materialet kräver inte lika mycket av 
barnet. En del fast material så som barbiedockor och star wars figurer medverkar till 
könsmönster, det är oftast populärkulturen som förmedlar dessa värderingar till barnen. Enligt 
Nordin-Hultman (2004, s.86) har de svenska förskolorna ett litet utbud av material, vilket 



11 

medför till ett begränsat utforskande av materialet i barnets vardag. Variationen på materialet 
är väldigt liten och barnet har inte möjlighet att möta olika tekniker och problemlösningar. 
Mycket av materialet förvaras så att barnet inte får tillgång till det. Ängård (2007, ss.154-155) 
beskriver utifrån sin observation i förskoleverksamheten att det finns regler på hur mycket 
material som barnen får använda sig av. Utifrån detta blir tillgängligheten begränsad för 
barnen och deras kreativitet hämmas. Författaren har också observerat att barnen försöker 
förhandla sig till material som är regelstyrt av pedagogerna.  
 
Hultman (2011, ss.1-2) beskriver i sin avhandling relationen mellan människa och icke 
mänskligt material. Rum, miljöer, möbler och material påverkar människan på olika sätt, 
exempelvis som maktfaktorer. Det material som erbjuds på förskolan har en påverkan på 
barnens möjligheter att agera, använda sin motorik, socialisera sig och utföra aktiviteter. Trots 
det läggs mycket fokus på det som sker mellan individerna och inte på materialets påverkan 
på individen. Palmer (2012, s.22) förklarar att språket har en viktig betydelse för hur barnen 
förstår pedagogernas intentioner om hur miljön och materialet ska användas. Trageton (2012, 
ss.50-54) beskriver vikten av att barnen får möta olika sorters material för att utveckla sitt sätt 
att kombinera dem och koppla med sina tidigare erfarenheter. Barnen sammanfogar material 
av olika former och får en kunskap om hur dessa kan sättas ihop och användas i andra 
sammanhang. Författaren belyser vikten av att ge barnen möjlighet till fast material, 
konstruktionsmaterial och det material som kan förändras och bli något annat. Nordin-
Hultman (2004, s.96) har observerat att i de svenska förskolorna är avdelningarna utformade i 
olika sorters rum, där varje rum förmedlar en bestämd aktivitet. Vilket innebär att materialet 
har en bestämd plats och begränsar den aktivitet som sker i rummet. Barnen ser inte vilka 
möjligheter det finns att sammanfoga olika typer av aktiviteter och material.  
 
Enligt Gärdenfors (2010, ss.194-195) lär sig barn mycket i sina låtsaslekar och att en artefakt 
kan förvandlas till olika saker. Först ser barnet själva funktionen med artefakten och sedan 
upptäckten av att den kan få en annan användning också. Den mänskliga avsikten 
transformerar verkligheten till fantasi. Barnen använder i sin lek olika artefakter som tillbehör 
för att utveckla leken vidare och de har en medveten avsikt med sitt handlande. Vygotskij 
(1995 s.19) framhåller att ju mera erfarenheter barnet får av olika material desto mera 
fantasifulla och kreativa blir de i framtida sammanhang. När barnet förenar olika material 
utifrån sin verklighet och fantasi skapas ytterligare en dimension. Hultman (2011, ss.15-16) 
menar att miljön och materialet påverkar förskolans praktik och de barn som vistas där på 
olika sätt. Hon uppmärksammar hur barnet förändras i relationen med materialet och hur 
barnet uppfattas i olika situationer. Ett exempel är att när barnen möter ett material så kan 
detta bidra till ett kollektivt lärande. Det behöver inte vara barnen som är bra på att samarbeta 
utan det kan vara materialet som påverkar barnen till att utforska tillsammans. Utifrån en 
observation beskriver författaren hur ett löv påverkar barnet att börja kommunicera med ett 
annat barn och lövet bidrog till att det blev ett samspel. Nordin-Hultman (2004, s.86) tillför 
ytterligare en aspekt när hon i sin studie berättar att många av barnen i förskolorna uppfattas 
ha svårt att koncentrera sig och behålla fokus. En intressant synvinkel är att materialet kan ha 
en viss påverkan. Om materialet upplevs som ointressant och inte inspirerar till aktivitet 
stannar barnen inte kvar i lärprocesserna. Trageton (2012, ss.76-77) menar att samhället och 
tillverkarna av leksaker har inverkan på att det finns mycket fast material i utbudet till barn. 
Det är material som ofta föreställer människor och djur och det finns ett förutbestämt sätt för 
hur det ska lekas med. Författaren menar att det sedan är upp till pedagogerna att kombinera 
det fasta materialet med exempelvis lera och klossar så att barnen får erfara att material 
sammansätts. Barnen behöver hjälp med att starta upp och utmanas. Att kombinera materialet 
utvecklar inlärningen av begrepp och barnens lekar utvidgas. 
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Utvecklingspedagogiken 
Utvecklingspedagogiken har sin grund i den svenska förskolan och därför har vi valt att ha 
med den i vår studie. Tallberg Broman (2010, s.29) förklarar att förskolan i Sverige har sina 
rötter i utvecklingspsykologin som förespråkar att barns utveckling sker i mognadsstadier. 
Dahlberg, Moss och Pence (2002, s.99) berättar att barnomsorgen i Sverige kallades för 
daghem. Miljön skulle vara hemlik och barnen organiserades i syskongrupp. Verksamheten 
och uppdraget har förändrats och institutionerna heter nu förskolor. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2006, ss.89-90) anser att barnen i förskolan ska ha tillgång till en miljö och material 
som stimulerar teknik, konstruktion och de estetiska lärprocesserna m.m. Barnen ska få möta 
ett varierat material som uppmuntrar deras fantasi och kreativitet. Miljön ska vara formad så 
att barnen kan leka ostört. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, ss.64-65) förespråkar att arbeta tematiskt. Det 
innebär att det finns fokus på ett område/fenomen för att upptäcka och tillägna sig nya 
kunskaper. Temat ska finnas med i verksamheten under hela dagen och det är inte tidsbestämt 
hur lång period det ska pågå. Både barnet och läraren kan påverka valet av tema, men det ska 
vara meningsskapande för barnet. Lärarna planerar och erbjuder barnen aktiviteter där de kan 
få nya erfarenheter och kunskaper om området/fenomenet. 

Reggio Emilia filosofin och miljön som den tredje pedagogen 
Den första läroplanen för förskolan som kom 1998 har inspirerats av Reggio Emilia 
pedagogiska filosofin. Dahlberg och Åsén (2011, ss.259-260) berättar att en av Reggio Emilia 
filosofins första kontakter med Sverige var en utställning på Moderna Museet i Stockholm, 
som handlade om den skapande pedagogiken. Förskolorna i Reggio Emilia och forskare från 
Stockholms universitet har sedan 1992 en samverkan som har bidragit till utvecklingsprojekt.  

Uppbyggnaden av de kommunala Reggio Emilia förskolorna började efter andra världskriget i 
provinsen Reggio Emilia i Italien. Det var en grupp föräldrar som började bygga upp en 
förskola till sina barn. Loris Malaguzzi som var lärare kom till byn och började tillsammans 
med föräldrarna skapa en förskola, där barnen skulle få möjlighet att tänka och agera själva. 
En förskola som var byggd på demokratisk grund och som ständigt skulle vara föränderlig. 
Föräldrarna och samhället skulle vara delaktiga i verksamheten och barnen bemötas med 
samma respekt som övriga medborgare. Förskolorna har idag en gemensam värdegrund som 
bygger på en pedagogisk filosofi där pedagogerna använder sig av ett vetenskapligt 
förhållningssätt (Dahlberg & Åsén 2011, ss.242-245).  
Loris Mallaguzzi uttryckte sig att ”ett barn har hundra språk”, vilket innebär att barnen i 
förskolan får möjlighet att möta och erfara många olika material och uttryckssätt. Lärarnas 
syn på kunskap och lärande påverkar förskolans miljö och organisation. Miljön är viktig och 
lärarna planerar så att den inspirerar, utmanar och väcker barnens nyfikenhet. (Dahlberg & 
Åsén 2011, ss.246-254). Karlsson Häikiö (2007, ss.67-69) beskriver att Reggio Emilia 
förskolorna och dess fysiska miljöer medvetet har designats utifrån att de ska stödja de 
pedagogiska tankar och den organisation som behövs, både för det enskilda barnet och för 
barngruppen. Detta har bidragit till att tala om begreppet miljön som ”den tredje pedagogen”, 
vilket innebär att miljön och det material som finns i rummen är konstruerade så att barnet blir 
självständigt och delaktigt i sitt eget lärande. Miljön ska ge barnen inspiration, fantasi, 
skaparglädje och samtidigt förmedla trygghet. Rummen på förskolorna är indelat i mindre 
små rum, i dessa små rum finns det tydligt uppbyggda aktiviteter som barnen kan välja, både 
lugna så som att läsa en bok och kreativa aktiviteter som konstruktionsbyggen. Miljön 
kommunicerar och ska skapa relationer i mötet mellan barn, material och pedagoger. Karlsson 
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Häikiö (2007, s.96) skriver att barnet ska få tillgång till olika materialet och tekniker som 
inspirera till kreativitet. I mötet med olika fenomen och material påverkar barnets kognitiva 
och känslomässiga kunskapsinhämtning till att bli rikare. 

Vecci (2014, ss.186-187) förklarar att i början av temaarbetet skaffar sig lärare, ateljeristan 
och pedagogistan gemensam kunskap i ämnet. Temat mynnar ut i projektarbeten med barnen 
där de tillsammans driver projektet och skapar nya kunskaper och lärande. Författaren 
framhäver att det är barnens tankar och hypoteser som styr riktningen på projektet. I denna 
lärprocess behöver lärarna vara nära barnen och lyssna in vad barnen är intresserade av att 
utforska. Detta innebär att lärarna inte i förväg har planerat och bestämt vilka aktiviteter och 
lärande som barnen ska få erfara. Lärarna och barnen blir medkonstruktörer och det kräver en 
större flexibilitet hos de vuxna. Det här arbetssättet leder till att de vuxna behöver diskutera 
mycket och arbeta med frågeställningar för att kunna utveckla projektet.
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Agentisk realism 

I vår undersökning har vi valt att utgå ifrån agentisk realism, grundad av feministiska fysikern 
och vetenskapsteoretiken Karen Barad. Teorin har sitt ursprung från det posthumanistiska 
perspektivet. I vår studie har vi valt att använda agentisk realism för att den stämmer överens 
med syftet i vår undersökning. Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogerna 
arbetar med förskolans material tillsammans med barnen i de yngre åldrarna. Studien 
undersöker också vad pedagogerna uttrycker för tankar/syn om förskolans material. Vidare 
syftar studien till att jämföra utbudet och tillgängligheten av materialet på Reggio Emilia 
inspirerade förskolor och traditionella förskolor. Vi har därför valt en teoretisk ram som 
framhåller de materiella tingens agentiska kraft.  
 
Under vår studie har vi upptäckt att materialet har en stor betydelse för kunskap och 
lärprocesserna. Barad (1999, s.2) förklarar att agentisk realism är ett ramverk som innefattar 
epistemologi och ontologi, som ger en insikt i vetenskapen och de materiella diskurserna som 
finns i praktiken. Det innebär att materialet och de materiella tingen som finns i vår omvärld 
påverkar oss människor hela tiden i vår livsvärld. Denna påtryckning är osynlig och 
människor är omedvetna om att det sker. Det handlar om både mänsklig och icke mänsklig 
påverkan. 
 
I agentisk realism är onto-epistomologi dominerande. Vetenskapsfilosofin delas in i ontologi 
och epistemologi. Ontologin är det sättet som verkligheten kan ses på. Epistemologin utgår 
från den kunskapssyn som råder. I agentisk realism sammanvävs ontologin och epistemologin 
i varandra, vilket innebär att de inte är åtskilda. (Lenz Taguchi 2012, ss.12-14, 23). 
 
Vår tolkning av den här teorin kopplad till förskolan, är att allt i den materiella diskursen 
påverkar barnet, vilket betyder att barnet blir till i samhandling med miljön och materialet 
runt omkring. Dessa påverkande faktorer är materialet, människorna, organisationen, 
styrdokumenten, pedagogiska ideal, miljön, rutiner, språk, kultur m.m. De här faktorerna 
formar och förändrar barnet till att bli den individen som den blir. Lenz Taguchi (2012, ss.12-
13) beskriver onto-epistemologin som att materialet, världen och livet påverkas av varandra 
och är lika viktiga, individen är inte i centrum. Utifrån det här tänker vi att människan lär sig i 
interaktion med materialet i omgivningen, alltså i lärprocesserna har materialet en påverkan. 
Vidare förklarar författaren att agensen i materialet innebär att det sker en kommunikation 
och samspel med människan. Barad (2007, s.170) redogör i sin teori att intra-aktionen är som 
en relation mellan allt levande samt material. Utifrån relationen finns en sammanbindning och 
gränserna är utsuddade och de kan inte vara utan varandra. Det är en skillnad från andra 
teorier som exempelvis konstruktionistiska och socio-kulturella teorier, där språket i samspel 
med människor har avgörande betydelse och materialet är av mindre värde för mänskligheten. 
(Lenz Taguchi 2012, s.12) 

Intra-aktion  
Intra-aktion är ett nyckelbegrepp i den agentiska realismen. Som vi har nämnt kännetecknas 
intra-aktionen av en relation, vilket innebär processen som sker och binder ihop både 
mänskligt (levande organismer) och icke- mänskligt (material), vilket bildar en 
sammanflätning. Dessa faktorer påverkar varandra hela tiden (Lenz Taguchi 2012, s.25). 
Barad (2007, s.140) skriver att i denna process mellan det levande och materialet skapas 
kunskap och ett lärande sker ömsesidigt. Det finns en skillnad på intra-aktion och interaktion, 
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där interaktionens egenskaper är relationer som sker mellan människor eller mellan subjekt 
och objekt som är separerade från varandra utan sammanflätning. 

Agens - Materialets dragningskraft    
Materialet kommunicerar och samspelar med människor. Detta beskriver Barad (refererad till 
i Lenz Taguchi: 2012, s.12) då hon påpekar att materialet har en egen dragningskraft och 
påverkar vår förståelse och kunskap. Barads teori är ett speciellt sätt att se på materialet, då 
det är ett erkännande att även materialet kan påverka och agera och inte endast människan. 
Materialet är inte enbart ”dött”, utan kommunicerar med oss människor. 

Diffraktion och tillblivelse 
Barad (2014, s.2) använder sig av begreppet diffraktion där hon förklarar att olika delar 
sammanfogas och bildar en ny helhet tillsammans. Barad liknar detta med att i naturen sker 
det ständiga processer som påverkar och ändrar material. Ett exempel är att bergskedjor 
förändras utifrån att kontinentalplattorna förskjuts och vatten och vind formar bergen. När 
faktorerna påverkar varandra bildas nya förutsättningar och berget har blivit annorlunda. 

 
We are not outside observers of the world. Neither are we simply located at particular places in the 
world;rather,we are part of the world in its ongoing intera-activity. (Barad 2007, s.184). 

 
Enligt Lenz Taguchi (2012, ss.41-42) så sker tillblivelse genom att vi inte åtskiljs från 
världen, vi är en del av den, i en sammanflätning, där ny kunskap produceras hela tiden som 
exempelvis ovan då barnet formar sanden och sanden formar barnet.
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Metod 

I detta kapitel redogörs för vald metod; observationer och intervjuer. Vidare redogörs för 
urval, pilotstudie, genomförande, tillförlitlighet och giltighet, bearbetning av data, 
metoddiskussion och etik. 

Kvalitativ och kvantitativ metod 
Vi har valt att använda oss av både kvalitativ och kvantitativ metod eftersom dessa två 
metoder har kompletterat varandra och gett oss data som svarar på vårt syfte. I studien har vi 
observerat människor i miljön som de befann sig i samt intervjuat förskollärare. Enligt 
Bryman (2011, ss.345-346) byggs den kvalitativa metoden ofta på forskning inom det sociala 
området och det framkommer hur människor upplever och beskriver sin miljö utifrån den 
verklighet som de lever i. Utgångspunkten i den kvalitativa metoden är en eller flera 
forskningsfrågor som studeras genom insamling av olika kvalitativ data. De semistrukturerade 
intervjuerna har gett oss kvalitativ data medan de strukturerade observationerna har tillfört 
kvantitativ data. I den kvantitativa metoden mäter man forskningsresultaten i siffror och 
mätvärden. Det är en forskningsstrategi som betonar kvantifiering när det gäller insamling och 
analys av data. Resultat redovisas oftast i stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram 
(Arnqvist 2014, ss.104-109). I vår studie ville vi veta hur mycket det fanns av olika sorters 
material och hur tillgängligt material var, därav gjordes en kvantifiering. Enligt Bryman 
(2011, s.150) så ligger det naturvetenskapliga synsättet till grund för den kvantitativa 
forskningen. Bryman (2011, s.555) förklarar att när olika forskningsmetoder som kvantitativ 
och kvalitativ används tillsammans inom en studie så kallas det för ”flermetodsforskning”.  
 
En av våra frågeställningar är; hur tillgängligt är materialet i barnens inomhusmiljö? Tanken 
var att det kunde vara svårt för förskollärarna att ha en riktig uppfattning om hur mycket 
material som fanns på avdelningen och hur mycket som barnen kunde nå eller inte nå. Den 
här informationen var svårt att få fram i en intervju. Materialets tillgänglighet är mycket 
betydelsefullt för barnet och dess möjlighet till att interagera och för deras vidare lärprocesser. 
För att få fram sådan information gjordes ett observationsschema (figur 1) där data kunde 
noteras för att kartlägga förekomsten av materialets utbud och tillgänglighet/icke 
tillgänglighet på avdelningen (Observationsschema 1). Schemat underlättade också 
kategoriseringen av materialet i fast, varierat och föränderligt. Dessa tre kategorier har vi 
själva utformat. 

Observation och intervju 
Både observationer och intervjuer används för att få en djupare förståelse för och fler 
perspektiv på hur materialet används. Metoderna ger oss uttryck för förskollärarnas tankar om 
materialet och dess betydelse för barns lärande samt information om materialets utbud och 
tillgänglighet/icke tillgänglighet på de olika förskoleavdelningarna. Bjørndal (2005, s.90) 
förklarar att observation och intervju i kombination ger forskaren fler tillfällen att få tag på 
faktorer som annars kan missas. Den här kombinationen bidrar till att forskaren får mera 
kunskap om hur respondenten tänker utifrån kontexten som råder. Även Løkken och Søbstad 
(1995, s.112) påpekar att genom metodtriangulering kan studien få tillgång till mer tillförlitlig 
data, framförallt när det finns barn med i studien. Strukturerade observationer och 
semistrukturerade intervjuer passade bra utifrån våra frågeställningar. Studien syftar till att 
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undersöka hur pedagogerna arbetar med förskolans material tillsammans med barnen i de 
yngre åldrarna. Studien undersöker också vad pedagogerna uttrycker för tankar/syn om 
förskolans material. Vidare syftar studien till att jämföra utbudet och tillgängligheten av 
materialet på Reggio Emilia inspirerade förskolor och traditionella förskolor. Bryman (2011, 
s.262) påpekar att strukturerade observationer innebär att forskaren använder sig av ett 
schema med färdiga kategorier där olika handlingssätt hos personer kan upptäckas. Därför 
valde vi att observera efter två scheman (bilagor 3 och 5), som vi själva har konstruerat i 
relation till studiens syfte och frågeställningar. 
 
Med hjälp av det första schemat studerades vilket material som finns och hur tillgängligt/ icke 
tillgängligt materialet är för barnen på de observerade avdelningarna (figur 1). Pedagogerna 
gav oss tillåtelse att öppna skåp och garderober samt att vi fick ta kort på materialets 
placering. Schemat konstruerades för att kunna kartlägga möjligheter till intra-aktion mellan 
barn och material. Med utgångspunkt i detta är det första schemat utformat på följande sätt; I 
den första kolumnen (nedan) noteras vilket material som finns på avdelningen.  
De tre följande kolumnerna har fokus på materialets icke tillgänglighet för barnet. I den fjärde 
kolumnen registrerades om materialet var tillgängligt för barnet. Sista kolumnen gav utrymme 
för kommentarer var någonstans materialet var placerat på avdelningen. 
 
Materialets utbud och tillgänglighet i rummen (observationsschema 1)  
 
Förskola:     Datum:   Tidpunkt: 
Reggio/ traditionell?  Hur många pedagoger är i rummet? 
 

Materialets 
placering 

è 
 

Materialet 
ê 

Barnet kan 
inte se 

materialet. 
En pedagog 
ställer fram 

det 

Barnet kan 
inte se 

materialet 
Men det 
finns på 

barnets nivå 

Barnet kan se 
materialet men 
en pedagog får 

ta ner det 

Materialet finns 
på barnets nivå så 
barnet kan själv 
ta fram det 

Kommentarer 

Ex. Tågbana 
   

X 
Ex. I genom-
skinlig låda på 
golvet 

Figur 1.  Materialets utbud och tillgänglighet i rummen. 
 
Andra schemat har fokus på pedagogernas interaktion med barnet och materialet, samt 
interaktionstiden (figur 2). I den agentiska realismen redogörs för hur förbindelser mellan 
människor och material sammanvävs till en ny helhet (tillblivelse). Här framkommer också 
materialets dragningskraft, vilket material som barnen väljer (agensen). Det andra schemat 
utgår från att de processer som sker påverkar och förändrar barnets vidare kunskapssökande. 
Fyra av kolumnerna i schemat handlar om hur pedagogen interagerar med barnet/materialet 
och under hur lång tid. I en annan kolumn noterades materialet som fångade barnens 
uppmärksamhet. I den sista kolumnen kunde noteras hur barnet agerade med materialet.
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Observations schema interaktion (observationsschema 2) 
Förskola:   Datum:   Tidpunkt: 
Reggio/traditionell?  Hur många pedagoger är i rummet? 
Hur många barn är i rummet?  Barnens ålder?  
 

Ingen interaktionstid Interaktionstid 
 
Pedagogens 
interaktion 
med barnet och 
materialet 

Pedagogen 
är inte nära 
barnet eller 
materialet 

Pedagogen 
är bredvid 
barnet och 
materialet 
men är inte 
delaktig i 
utforskandet 
av materialet 

Pedagogen är 
bredvid och 
kommunicerar 
med barnet 
när barnet 
utforskar 
materialet 

Pedagogen är 
bredvid 
kommuni- 
cerar och 
utforskar 
materialet 
fysiskt 
tillsammans 
med barnet 

Material Kommentarer 
Förslag: 
*Undersöker 
*Leker 
*Teknik 
*Egenskaper 

Barnen som är 
närvarande 

Barn 1/ tid av 5 
min. 

 Ex. 2 min 
Tåg 
Två barn vill 
ha tåg 
samtidigt.   

 Ex. 3 min 
Tåg    Ex. Tåg 

Ex Barn bygger 
tågbana. Barnet 
kör tåget. 
Pedagog säger: 
“Var ska tåget 
åka?” 

Figur 2. Observationsschema interaktionstid 
 
I observationsschemat fanns bestämda kategorier. Rubinstein Reich och Wesén (1986, ss.18-
19) beskriver att i ett kategorischema görs vissa avgränsningar i observationerna, vilket 
innebär att det är lättare att få ett tydligare fokus. En risk är att schemat styr observationerna 
så att observatören missar oväntad information.  
 
I vår undersökning vill vi få reda på respondenternas tankar om materialets betydelse för 
barns lärande. Därför användes en semistrukturerad intervju, där vi skrev ner relevanta frågor 
i en lista (bilaga 6). Bryman (2011, s. 419) benämner att en sådan förteckning kallas för 
intervjuguide. Med hjälp av intervjuguiden kunde vi fokusera på det respondenten berättade, 
ställa spontana följdfrågor och samtidigt hålla kvar fokus på det ämne som vi ville ha svar på. 
Under våra intervjuer föll det sig naturligt att ställa följdfrågor, för att få mer information om 
ämnet. Författaren Kihlström (2007, ss.48-49) beskriver att i en kvalitativ intervju är det 
viktig att respondentens tankar blir synliga för att sedan utgå från dem i följdfrågorna. Løkken 
och Søbstad (1995, s.94) förklarar att vid forskning används intervjumetoden för att kunna 
urskilja ett mönster kring ett ämne. Intervju är ett bra redskap när man vill få ta del av andra 
människors tankar. De färdiga frågorna ställs muntligt och intervjuaren kan skriva ner svaren 
eller spela in dem. 

Urval 
För att kunna få tag på deltagare som passar in i studien och platser att göra sin undersökning 
på kan forskaren göra ett målinriktat urval. Forskarna bör göra ett urval som passar in på de 
frågeställningar som finns i undersökningen (Bryman (2011, s.392). I observationerna ingår 
barn i åldrarna 1-3 år samt pedagoger. Kihlström (2007, s.230) skriver att forskaren i sin 
studie ska välja individer som är insatta i undersökningsområdet och är relevanta till studiens 
syfte. Utifrån detta valdes några förskolor i Västsverige, som matchade vårt 
undersökningsområde. I vår studie kontaktades åtta stycken förskolor varav fyra stycken 
traditionella och fyra stycken Reggio Emilia inspirerade förskolor. Fem av de tillfrågade 
förskolorna fick vi lov att göra fältstudier på.  
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Pilotstudie 
En pilotstudie genomfördes för att veta om våra observationsscheman var rätt utformade och 
att vi hade formulerat intervjufrågorna på ett sätt som stimulerade till utförliga svar. 
Provintervjuer bör genomföras för att testa att frågorna är tydliga och att inte missförstånd i 
frågorna ska ske (Lokken & Sobstad, s.104). De ändringar som fick göras var att lägga till en 
kolumn för kommentarer i observationsschema 2 angående interaktionen. I intervjufrågorna 
fick vi ändra strukturen på två av frågorna och lägga till frågor (bilaga 6). 

Genomförande 
För att få en uppfattning om hur många förskolor det fanns som kunde matcha våra val av 
respondenter sökte vi på internet. Därefter kontaktades förskolecheferna genom mail och 
samtliga sa ja. Utifrån detta tog vi kontakt med de avdelningar som passade in med vårt urval. 
Några kontaktades via mail och några per telefon. Vi besökte de avdelningar som svarat ja 
och lämnade ut missivbrev (bilaga 1) och medgivande (bilaga 2), samtidigt bokades datum för 
kommande fältstudier. Intervjufrågorna bestämde vi att inte lämna ut innan, eftersom 
förskollärarna skulle besvara frågorna personligen utifrån sina tankar.  
 
Observationer gjordes på fem avdelningar och intervjuer genomfördes med fem kvinnliga 
förskollärare. Vi var båda med på observationerna och intervjuerna. Senare i undersökningen 
beslöt vi att inte ta med en av förskolorna därför att vi ansåg att respondenten inte passade in i 
studien. Innan fältstudierna skulle påbörjas hade vi en diskussion, om de skulle genomföras 
tillsammans eller delas upp mellan oss. Vi beslutade att göra dem tillsammans för att kunna 
reflektera gemensamt över insamlad data. Alla fältstudierna började med de två schematiska 
observationerna. När de var klara sammanställdes insamlad data. 
 
Den schematiska observationen av interaktionen mellan material, barn och pedagoger skedde 
skriftligt genom kommentarer i kolumnerna. Det kunde vara kommentarer som; 
Vad pedagogerna hade sagt till barnen och tvärt om. På varje avdelning gjordes 14 
schematiska observationer och varje tillfälle varade i 5 minuter. Med hjälp av tidtagarur 
noterades varje minut vad barnet använde för material och hur de utforskade detta. Vidare 
noterades pedagogens interaktion genom att skriva de antal minuter i den kolumn som stämde 
överens med den interaktion som pågick. Direkt efter observationstillfället sammanställdes 
kommentarerna. Det blev då tydligt hur den verbala kommunikationen mellan pedagogerna 
och barnen hade varit. Vi kunde utläsa om det hade varit mycket eller lite verbal 
kommunikation. I kolumnen med materialet skrev vi ner vilket material/artefakt som barnet 
interagerade med. Det gav oss data om vilket material/artefakt som fångade barnens 
uppmärksamhet. Det gick också att utläsa hur lång tid barnet stannade kvar i interaktionen 
med materialet, hur attraktivt materialet/artefakten var för barnet. Vi har noterat om barnen 
har haft konflikter om ett visst material/artefakt.  
 
Vid samma tillfälle inventerades allt material på avdelningen, genom att sätta kryss och skriva 
kommentarer på observationsschemat som visar utbud och tillgänglighet (observationsschema 
1). Tillåtelse gavs av samtliga förskollärare att få öppna alla skåp och garderober för att 
inventera allt material på avdelningen och ta kort på materialets placering. I anslutning till 
observationstillfällena har data om materialet sammanställts. Alla förskolorna hade en ateljé 
på sin avdelning som alltid var stängd. Materialet som fanns inne i ateljén har kategoriserats 
som icke tillgängligt, då barnen inte kan gå in själva. Intervjuerna gjordes några dagar senare. 
I samband med intervjuerna frågade vi om vi fick spela in samtalet med våra mobiler samt 
informerade om de forskningsetiska principerna. Alla intervjuer har spelats in med 
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ljudupptagning för att på ett enklare sätt kunna transkribera och få en hög tillförlitlighet. 
Inspelningen gjorde att vi kunde fokusera på respondenternas kroppsspråk och svar istället för 
att skriva.  

Etik 
Enligt Björkdahl Ordell (2007, s.21) är det viktigt att i en studie förhålla sig till etiska regler. 
Redan från början av studien ska det tas hänsyn till de människor som deltar så att de inte 
förbigås eller far illa. I vår studie har vi arbetat i enlighet med de fyra huvudkraven för 
Forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, från 
Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2002, ss.7-14). I informationskravet är det viktigt att 
intervjuaren/observatören berättar om syftet för undersökningen och att respondenten får ta 
del av hur det kommer att gå till. Vi har informerat respondenter och vårdnadshavare 
skriftligt, genom missivbrev (bilaga 1) och medgivandebrev (bilaga 2). En viktig del i 
informationen är att deltagaren när som helst i undersökningen får avbryta sin medverkan. I 
intervjuerna har vi muntligt informerat respondenterna om detta och i observationerna har vi 
tagit hänsyn till barnens kroppsspråk. Samtyckeskravet säger att uppgiftslämnaren ska vara 
medveten om att han/hon medverkar i en undersökning och att deltagandet är frivilligt. Vi har 
informerat vårdnadshavarna och de har fått en medgivandeblankett (bilaga 2) att fylla i. De 
barn vars vårdnadshavare gett oss sin tillåtelse har endast observerats. Om en respondent är 
minderårig så ska forskaren inhämta föräldrarnas samtycke samt respektera barnets vilja att 
medverka. I konfidentialitetskravet är det viktigt att pedagogerna och barnen får vara 
anonyma och att det inte går att spåra och upptäcka var studien är gjord. Denna information 
har både pedagoger och vårdnadshavare fått skriftligt. Vi har också redogjort för att 
inkommen data ska hanteras på ett korrekt sätt så att inte någon obehörig får del av den. Det 
sista kravet är nyttjandekravet, som innebär att de uppgifter som har framkommit i 
forskningen endast används i vår uppsats.  

Giltighet och tillförlitlighet i studien 

I en studie gäller det att forskaren är medveten om att den forskning som görs svarar på det 
som ska undersökas, vilket innebär giltighet i studien. Innan studien utförs bör forskaren 
fundera över vilka verktyg som är lämpligast att använda och att prova dem i en pilotstudie. 
Att använda sig av flera olika verktyg i studien gör att validiteten ökar. (Kihlström 2007, 
s.231). Vid planeringen av vilket verktyg som skulle användas så föll valet först på intervjuer 
eftersom vi vill få tag på uttryck för pedagogernas tankar. Vi var också intresserade av att få 
inblick i samspelet mellan barn, material och pedagoger samt vilket material som erbjuds och 
är tillgängligt för barnen. Det är svårt att få tag på sådana data med intervjuer som verktyg, 
därför behövde vi komplettera med observationer. Om forskarna använder sig av metoder som 
t.ex. intervjuer och observationer i rätt situationer så är chansen större att forskningen blir 
tillförlitlig (Roos 2014, s.51). Thornberg och Fejes (2009, ss.218-219) betonar vikten av att 
insamlad data bearbetas och analyseras på ett korrekt sätt för att resultatet ska överensstämma 
med undersökningens syfte. Vi anser att genom våra observationer och intervjuer har vi fått in 
data som är omfattande. Den gemensamma bearbetningen av data har tagit mycket tid men 
bidragit till ökad tillförlitlighet. 
 
I vår undersökning har vi observerat interaktionen mellan pedagoger, barn och material. En 
problematik under observationerna kan vara att pedagogerna inte förhåller sig som de brukar i 
sitt arbete. Bjørndal (2005, s.91) redogör för att det i intervjun kan inverka då intervjuaren har 
förutfattade meningar och det är viktigt att reflektera över sin roll. Om vi nickar, hummar, ler 
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eller drar på munnen kan det ge signaler till respondenterna som påverkar deras svar. Vi har 
försökt att förhålla oss neutrala, eftersom vi vet att det kan ha betydelse för undersökningens 
tillförlitlighet. Enligt Bryman (2011, ss.352-353) kan det vara svårt att upprepa forskningen 
exakt i en kvalitativ undersökning, för att de sociala miljöerna inte ser lika ut hela tiden. 

Bearbetning av data 
Vi bearbetade observationerna och intervjuerna separat, för att sedan analysera en förskola i 
taget utifrån de valda metoderna och kopplade till teorin. 

Sammanställning av observationer 
När observationerna var genomförda sammanställdes data. I observationsschema 1, har 
utbudet och tillgängligheten summerats och materialet har kategoriserats i fast, varierat och 
föränderligt (bilaga 3/observationsschema 1). Vid kategoriseringen av materialet har vi utgått 
från begreppsdefinitionen (som finns i början av uppsatsen). Markering av de skilda 
kategorierna gjordes med olika färger, fast, varierat och föränderligt. I bilaga 4 finns en 
kategoriseringslista över det material som vi såg på förskolorna. Därefter har de olika 
kategorierna summerats.  
 
Utifrån observationsschema 2, har varje kolumn sammanställts. Summering har gjorts av 
tiden som har noterats i de olika kolumnerna, angående pedagogernas interaktion med barnet 
och materialet. I kolumnen med materialet har vi kunnat utläsa vilket material som barnet har 
undersökt (bilaga 5/ observationsschema 2). 

Analysering av intervjusvar 
De inspelade intervjuerna har delats upp mellan oss, lyssnats av och innehållet har 
transkriberats ner. Intervjuerna har skrivits ut, lästs igenom flertal gånger och i meningarna 
har nyckelord markerats. Varje förskola har fått ett blädderblocksblad där vi har skapat 
kolumner och skrivit ner intervjufrågorna och utvalda meningar med nyckelorden. Kihlström 
(2007, s.162) redogör att när intervjuerna har skrivits ner ordagrant och lästs igenom flertal 
gånger så söker forskaren efter gemensamma faktorer och olikheter som kategoriseras. 
Intervjuerna har jämförts med varandra och vi har letat efter ord och begrepp för att se 
likheter och skillnader. Därefter har gemensamma teman utkristalliserats och sorterats i olika 
kategorier inom respektive tema. Med utgångspunkt i agentisk realism har vi delat in 
intervjusvaren i tre teman; intra-aktion, agens och tillblivelse. Inom teman har vi satt rubriker 
som anknyter till undersökningens syfte och frågeställningar.
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Resultat 

I resultatet har vi valt att först presentera två traditionella förskolor som vi benämner som 
Traditionell 1 och Traditionell 2. Därefter presenteras två Reggio Emilia inspirerade förskolor 
som vi benämner som Reggio Emilia 1 och Reggio Emilia 2. Efter detta redovisas 
diagrammen utifrån de båda observationsschemana (bilaga 3 och 5). Resultat avsnittet 
avslutas med en jämförelse mellan de traditionella och de Reggio Emilia inspirerade 
förskolorna. 
 
Vi har valt att utgå ifrån Intra-aktion, agens och tillblivelse som är viktiga begrepp i agentisk 
realism. Här redovisas förskollärarnas tankar utifrån intervjuerna. Under rubriken materialet 
som dragningskraft redovisas intervjuerna och en sammanställning av kommentarerna utifrån 
observationerna och från observationsschema 2 (bilaga 5).  

Traditionell 1  
I intervjun deltog en förskollärare som var nyexaminerad och har arbetat på den traditionella 
förskolan i ett år, har tidigare erfarenheter som barnskötare. 

Intra-aktion: Pedagogens förhållningssätt till materialet  
Förskolläraren beskriver att det är viktigt att ärligt möta barnen och vara nära dem. I mötet 
med materialet och barnen används ett nyfiket förhållningssätt genom att ställa många frågor, 
så att barnen får ett sammanhang i sina erfarenheter. Förskolläraren berättar att i leken så 
återberättas barnens tidigare erfarenheter. Exempelvis när ett barn leker med tågbanan så leker 
hen familjens tidigare tågresa. Detta exempel kan kopplas till intra-aktion, då materialet blir 
levande och påverkar människan med dess närvaro. Hon berättar att en del material behöver 
barnen hjälp med att ”starta upp”, exempelvis bandspelaren. Andra gånger kan det vara svårt 
för barnet att hantera eller att barnet använder materialet ur fel syfte enligt förskolläraren. Då 
går pedagogerna in och styr upp eller plockar undan materialet. I observationen framgick att 
pedagogerna på avdelningen sitter nära barnen på golvet och de interagerar inte fysiskt 
tillsammans med barnen och materialet men samtalar mycket med barnen så att leken fortgår.  

Agens: Materialet som dragningskraft i observation och intervjun  
I observationerna använde sig barnen främst av tågbana, dockor, dockkläder, 
utklädningskläder, kikare och bandspelare. Barnen fick mest möta fast material i interaktionen 
med pedagogerna. En av pedagogerna tog fram tågbanan och bjöd in barnen till att komma 
och bygga. Pedagogerna kommunicerade under hela observationen verbalt med barnen om 
materialet genom att ställa frågor. Barnen sökte upp pedagogerna för att samtala om de 
artefakter som de lekte med. I observationen framkom det att barnen ”lekte” med artefakterna 
och inte utforskade själva materialet. I intervjun bekräftade förskolläraren att det som barnen 
agerade med i observationerna används ofta av barnen, men att barnen även visar intresse för 
fordon. Hon beskriver att både pojkar och flickor leker med fordon och dockor. Val av 
material hos barnen tror förskolläraren beror på om de känner igen det hemifrån och deras 
intressen. Dessutom beskriver hon att barnen använder sig mer av vissa material och 
artefakter, än andra. På avdelningen har hon sett att det finns en rangordning över vilka 
artefakter som barnen leker med, exempelvis ville alla leka med en speciell bil. Exemplet 
visar på att material har en agens som får barnen till att vilja interagera.  
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Agens: Materialutbudet  
I början av läsåret valde pedagogerna att erbjuda barnen på avdelningen mycket olika 
material. Pedagogerna hade ingen medveten tanke kring varför de valt de här materialen, utan 
syftet var att se vad barnen lekte med. De såg vad barnen var intresserade av och valde att 
plocka bort det andra. En tanke var att det skulle vara spännande. Här syns att materialet har 
en dragningskraft, barnen väljer och väljer bort artefakter. En annan orsak till att material 
ibland tas bort är när barnen bara häller ut det, därför har de valt att ha lite material framme. 
Förskolläraren berättar; 

Tanken är att det inte ska finnas så mycket material där inne i rummet så att man kan greja med 
det. Inte en uppsjö som man slänger runt. Nu bygger vi t.ex. med tågbanan och behöver inte ha en 
hel drös med mera grejer. 

De material som pedagogerna valt är utifrån genus, att barnen får möta en blandning av 
”typiska” pojk- och flickleksaker. Annat som pedagogerna vill erbjuda är böcker, tågbana och 
material som gynnar matematik, språk och rörelse. Förskolläraren anser att det är viktigt att 
barnen inte fastnar vid ett visst material, utan ser andra saker som är roliga. Hon tillägger 
också att för små föremål kan fastna i halsen och därför används dessa endast vid borden 
p.g.a. säkerhet.  

Agens: Materialets tillgänglighet  
Förskolläraren förklarar att allt lekmaterial som syns är tillgängligt för barnen och de får leka 
med dessa när de vill och hur de vill. Vidare berättar hon att ateljén är stängd för det mesta 
och endast öppen då en pedagog är med för att barnen inte kan hantera materialet själva. Det 
finns en önskan att ha ateljén öppen men det är svårt med yngre barn. Ibland har de planerade 
aktiviteter i ateljén men oftast används den på barnens initiativ. Förskolläraren berättar att 
barnen vet vad som finns i ateljén. Agensen är tydlig i detta ateljématerial, då förskolläraren 
berättar att materialet säger till barnen att utforska det; 

Vi känner att det är svårt att ha det öppet för då kommer glitter och färger och paljetter och allt på 
golvet. Det räcker ibland att jag har några barn där inne och så ska jag hämta en sak och så 
kommer jag tillbaka och så är det bara ”tjoho”, på en minut. 

Tillblivelse: Barns lärande utifrån materialet  
Enligt förskolläraren har materialet en stor betydelse för språkutvecklingen hos barnen 
exempelvis när de lär sig att sätta ord på känslor och begrepp. Vidare utvecklar också barnet 
matematisk förståelse genom sortering, mönster och färger. En annan viktig förmåga som 
utvecklas är det sociala samspelet där leken och samvaron tillsammans med andra gynnas. 
Även de empatiska förmågorna hos barnet utvecklas i mötet med materialet, där turtagning 
och konflikthantering ingår. Både fast, varierat och föränderligt material anser förskolläraren 
bidrar till barns lärande. Om barnet har tillgång till alla dessa material så uppfylls alla delar 
utifrån förskolans läroplan på ett tydligt sätt. Detta kan kopplas ihop med tillblivelse, barnet 
blir till i samhandlingen med materialet, styrdokumenten, människorna och allt som sker runt 
barnet. Ytterligare beskriver hon att det fasta materialet gynnar barns fantasi och 
återupplevelser av sina erfarenheter. Det varierande materialet är väldigt populärt bland 
barnen och det stimulerar matematik, konstruktion, samtal, samarbete, fantasi och tidigare 
erfarenheter. Det föränderliga materialet ser förskolläraren uppmuntrar till språkliga samtal 
och fantasi.  
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Traditionell 2   
Förskolläraren i denna intervju har arbetat på den traditionella förskolan i 16 år. 

Intra-aktion: Pedagogens förhållningssätt till materialet  
I intervjun berättar förskolläraren att material som är nytt för barnet först presenteras och 
används tillsammans med en pedagog. Tillsammans med pedagogen, barnet och materialet 
skapas en relation. Yngre barn behöver upprepning som ger erfarenhet och pedagogen 
behöver vara tålmodig. Barnen anses vara duktiga och kompetenta samt att materialet är 
anpassat efter åldern. Förskolläraren tycker att materialet inte behöver användas på ett 
speciellt sätt, exempelvis kan lego få vara i en väska som pengar om det ingår i leken. 
Samtidigt försöker de lära barnen att materialet ska vara på en bestämd plats. Pedagogerna 
delar upp barnen i olika rum och erbjuder material som de ställer ner på golvet, beroende på 
vad barnen vill ha. 

Agens: Materialet som dragningskraft i observation och intervjun  
Under observationen använde barnen bilar, garage, ”silkespapperstussar”, lim, pussel, 
känselkort, böcker och stolar. Det var mestadels fast material. Barnen utforskade bilarnas 
egenskaper genom att rulla dem nerför en backe på garaget. I en av de få interaktionerna 
mellan barn, pedagog och material så erbjöds lim när barnen hade plockat ner 
silkespappestussar från en teckning. Här erbjöds två föränderliga material. Pedagogerna hade 
väldigt lite interaktion både fysiskt och verbalt med barnen och barnen tog inte kontakt med 
pedagogerna. Däremot drogs barnen till samma artefakter och samspelade med varandra och 
materialet. Det förekom inte så mycket dialoger men barnen iakttog och härmade varandra. 
Materialet hade en central roll i barnens utforskande lek och det var mycket utforskande kring 
dess olika egenskaper. Barnen var självständiga i miljön och fick hantera materialet själva 
samt visste var materialet fanns. Här fanns en tydlig agens (dragningskraft) hos materialet 
som tilltalade barnen. De fick ta med sig materialet mellan rummen. I intervjun beskriver 
förskolläraren att könen påverkar barnens val av material. Pojkar dras mest till bilar, garage, 
pussel och lego. Flickorna leker rollekar- dockor, mata och amma. Lego och klossar är 
populärast på avdelningen. Barnen tycker om att använda sax och lim. Dinosaurier har de fått 
ta undan för att de skapade konflikter mellan barnen. 

Agens: Materialutbudet  
Pedagogerna har märkt att små barn dras till samma material och därför har de valt att erbjuda 
barnen flera artefakter av samma sort. De har medvetet valt mycket mjuka och ofarliga 
material samt valt bort små saker som kan fastna i halsen. Förskolläraren beskriver att de har 
”rum i rummet”, små vrår med olika aktiviteter. Vidare förklarar hon att de har gjort eget 
material som är anpassat till sinnena. Material har valts som gynnar språk, matematik, fysik, 
motoriska övningar och lite utforskning. Hon poängterar att genus är en grundtanke i valet av 
material och strategin är att artefakterna får blandas, exempelvis Spiderman och dockor. Det 
som inte tilltalar barnen har pedagogerna tagit bort. Förskolläraren berättade att i 
avdelningens målar rum finns det naturmaterial.  

Agens: Materialets tillgänglighet  
På avdelningen får barnen använda allt material som finns framme, utom det som anses 
farligt. Barnen har tillgång till ett grundutbud av material som de själva kan nå. Pedagogerna 
tar ibland ner material som finns på hyllor, material som barnen kan se men inte nå. De byter 
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ut pussel en gång per vecka. Förskolläraren berättar att de inte släpper in barnen i 
målarrummet för det finns material där som de inte får använda själva, endast då pedagogerna 
bestämmer, men mest i samband med projekt. Ibland begränsas barnens utbud genom att 
pedagogerna stänger dörren till ett rum eftersom barnen är små.  

Tillblivelse: Barns lärande utifrån materialet  
Förskolläraren berättar; 

Vi skapar ju miljöer där de kan lära sig, men vi kan aldrig garantera att ett barn som lämnar 
förskolan när han eller hon är fem år kan klippa och räkna till fem och till tio och att veta att 
2+2=4, och sånt där. Det kan vi aldrig garantera.  

Vidare berättas att materialet har en stor betydelse för barnens matematik-, fysik - och 
språkutveckling. I samtal med barnen om olika begrepp så blir det tydligt och konkret. I 
samlingen används olika språkmaterial för att träna begrepp och språkförståelse. Även det 
sociala samspelet tränas, genom materialet får barnen öva turtagning, ge och ta i leken och 
empati. Förskolläraren påpekar att barnen själva tar plats och leker med materialet och 
varandra, de är självständiga. Utifrån agentisk realism har materialet en betydelse för hur det 
formar barnet och bildar ny kunskap som barnet kan förhålla sig till. Pedagogernas syn på 
varierat och föränderligt material är att det först och främst sorteras tillsammans med barnen 
och en del av det lämnas på miljöstationen och den andra delen används för att återskapa. Hon 
berättar; 

Först och främst så sorterar vi det. Mjölkkartonger, och kompost och så. Och vi går ut till 
miljöstationen. Och slänger olika saker på olika. Vi har i målarrummet två lådor där vi lägger allt 
papper. Men vi sparar ju på naturmaterial som kottar och stenar och pinnar och toarullar och 
väldigt mycket återskapande. 

Reggio Emilia 1  
I intervjun deltog en förskollärare som var med och startade upp den Reggio Emilia 
inspirerade förskolan för ett år sedan. 

Intra-aktion: Pedagogens förhållningssätt till materialet  
Förskolläraren beskriver att de observerar hur individen och gruppen interagerar med 
materialet och varandra. Utifrån detta får de syn på barnens intresse och utmanar barnen 
vidare med nytt material. Utmaningarna kan vara att tillföra små förändringar som gör att det 
händer nya saker. Med utgångspunkt i teorin agentisk realism och begreppet intra-aktion så 
får barnen i denna process med det icke- mänskliga materialet ytterligare nya kunskaper. 
Pedagogerna introducerar materialet för de yngsta barnen på förskolan. Vidare beskrivs vikten 
av att vara en närvarande pedagog för att kunna reflektera tillsammans med barnen i vardagen 
om exempelvis olika begrepp kopplat till materialet. Att kommunicera och sätta ord på det 
som sker så att barnen får höra orden, för att skapa reflekterande barn. Det måste finnas en 
närvaro och balans där pedagogen ibland ställer frågor för att utmana vidare och ibland intar 
en passiv roll så att barnen inte störs i sitt utforskande av materialet. Pedagogerna ser barnen 
som kompetenta med en vilja att klara av saker och låter dem därför prova på olika material. 
Pedagogerna delar upp barnen i mindre grupper. 
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Agens: Materialet som dragningskraft i observation och intervjun  
Vid observationstillfället pågick tre olika aktiviteter, barnen var indelade i mindre grupper. I 
aktiviteten med lera användes; lera, lerverktyg, trästickor, vattenspruta, träbitar, korkar. 
Materialet hade här en tydlig agens och barnen arbetade aktivt genom att utforska med sina 
händer. Barnen hade olika strategier i mötet med materialet de; formade den med händerna, 
fogade samman leran med annat material och bankade på leran. Ett barn sprutade vatten på 
leran och upptäckte att den blev hal då den gled ur händerna och barnet sa ”tappade”. Under 
aktiviteten förvandlades leran till olika saker som bullar, torn och glass. Förskolläraren hjälper 
barnen att bli självständiga med materialet genom att bekräfta det som barnen gjorde. Barnen 
kommunicerade inte så mycket verbalt med varandra men de iakttog varandra, ett kroppsligt 
samspel. En positiv atmosfär upplevdes i rummet, barnen var koncentrerade och utforskade 
materialet tillsammans med pedagogen. Leran som är ett föränderligt material påverkade 
barnens fantasi och kreativitet och agensen i den var stor. I de andra aktiviteterna användes; 
vatten, muggar, trattar, rör, mått, mjuka klossar, kartonger och lego. Barnen erbjöds mestadels 
föränderligt material och lite av varierat och fast material i interaktionen med pedagogerna. I 
intervjun berättade förskolläraren att de reflekterar mycket kring ”öppet” material och inte 
använda så mycket ”färdigt” material. Förskolläraren berättar; 

Vi utvecklar vår tro på det kompetenta barnet och vi tror att barnen är mer kreativa när de inte får 
ett ”färdigt” material. När de får ett material som kan bli olika saker. 

Förskolläraren berättar att barnen väljer material efter sina intressen. Oftast är det lera, vatten, 
ljusbord, skor, bandspelare och sjalar som barnen väljer.  

Agens: Materialutbudet  
Förskolläraren berättar att det pågår en miljösäkring på arbetsplatsen vilket innebär att 
pedagogerna diskuterar och gemensamt beslutar vilket material och artefakter som ska 
erbjudas på de olika avdelningarna (yngre, mellan och äldre). Tanken är att miljöerna och 
stationerna utvecklas så att när barnet byter avdelning så händer det något nytt. Pedagogerna 
tänker utifrån miljön och materialet som ”den tredje pedagogen” och ”de hundra språken”. De 
har utformat lärmiljöer utifrån tankarna; rollek, språkplats, rum med fenomenet ljus, plats för 
möten, bygg och konstruktion samt ateljé, där skapande och de estetiska lärprocesserna äger 
rum. Det reflekteras mycket kring materialet som finns i miljöerna. Att det ska vara en 
föränderlig miljö utifrån vad barnen visar intresse för. Det framkom också att det är viktigt att 
barnen ska få prova nytt material och inte fastna. Pedagogerna väljer material utifrån barns 
lärande och kreativitet och erbjuder därför inte för mycket ”färdigt material”, som signalerar 
hur det ska användas. 

Agens: Materialets tillgänglighet  
Under intervjun framkom det att materialet behöver finnas i barnens nivå, de anser att om 
barnen ska kunna bli självständiga så måste de ges förutsättningar. Förskolläraren berättar att 
en del material behöver introduceras för att visa barnet syftet med det och sedan kan det 
finnas framme i deras nivå. Med tydlighet och ordning så vet barnet var materialet finns och 
kan plocka fram och tillbaka. 
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Tillblivelse: Barns lärande utifrån materialet  
Förskolläraren anser att materialet har en betydelse för barns lärande och att ett material, ett 
rum, en miljö, människor och omgivningen påverkar oss människor. Vi reagerar på någon 
form av känsla när vi möter ett material eller går in i ett rum. Rummet talar och vad det 
kommunicerar beror på material, möblering, färger, temperatur, tidigare erfarenheter och 
rummet får någon form av liv. Dessa tankar kopplas till tillblivelsen i agentisk realism där allt 
i omgivningen vävs samman och kan inte åtskiljas. Ytterligare en aspekt som framkom var att 
materialet påverkar och kan ge både positiva och negativa erfarenheter. Visst material kan 
signalera ett prestationskrav där barnet kan uppleva att det inte kan, exempelvis en 
teckningsmall att färglägga. Förskolläraren menar att barnen utvecklar sina sinnen och sin 
motorik i relation med materialet. Vi vill ge de yngre barnen så mycket erfarenheter som 
möjligt av olika material och lärprocesser, för att utveckla en förståelse för vad de tycker om. 
Pedagogernas tankar med mötesplatserna är att där ska kunna vara flera barn, som kan lära av 
varandra för att utvecklas. Vidare förklaras att föränderligt och varierat material stödjer 
barnens kreativitet och fantasi. När det gäller fast material så begränsas barnens fantasi, 
däremot bearbetas deras erfarenheter. I möten med det fasta, varierade och föränderliga 
materialet skapas aktiviteter hos barnen och alla tre variationerna behövs.  

Reggio Emilia 2  
Förskolläraren i intervjun har arbetat på den Reggio Emilia inspirerade förskolan i cirka: 5 år. 

Intra-aktion: Pedagogens förhållningssätt till materialet  
I intervjun framkom att pedagogernas fokus i observationerna är att uppmärksamma det som 
barnen observerar, vilket innebär att de iakttar hur barnen agerar med materialet. Pedagogen 
berättar ett exempel ur vardagen då två barn genom glädje och kommunikation drog av ett 
långt toalettpapper. Händelsen ledde till att barnen i samverkan med pappret kunde mäta 
rummet. Här sker en process mellan barnen och pappret och det bildas en intra-aktion. 
Förskolläraren berättar att pedagogerna har en nära dialog där de reflekterar kring barn, 
material och miljöer och utifrån detta utvecklar barnens lärprocesser genom att exempelvis 
lägga till material. På avdelningen har pedagogerna byggt upp små ”rum i rummen” där 
materialet i varje litet rum har valts ut för att stimulera en aktivitet/lek. I dessa mötesplatser 
sker både enskilt och kollektivt lärande menar förskolläraren. Hon anser att det är viktigt att 
vara en närvarande pedagog för att följa barnens utforskande, så att inte pedagogens tankar 
och förväntningar styr. Detta genererar ett tillåtande förhållningssätt. Pedagogerna vill lära 
barnen att ta ansvar för materialet och efter leken ska det ”ordnas tillbaka”. Hon berättar om 
vikten av att kommunicera verbalt och benämna det som sker i interaktionen med materialet. 
De arbetar också med att få in ett förhållningssätt att ställa frågor till barnen. Förskolläraren 
berättar att barnen delas upp i mindre grupper under dagen. 

Agens: Materialet som dragningskraft i observation och intervjun  
I observationen såg vi att barnen använde; rör av papper, bilar, mjuka klossar, bollar, 
magneter, laminerade bilder och tågbana. Barnen konstruerade med klossar, magneter och 
tågbanan. De undersökte bilarna och bollarnas egenskaper genom att rulla dem i rören. Det 
material som pedagogerna erbjöd i interaktionen var fast och varierat. Under observationerna 
satt pedagogerna på golvet och hade en dialog med barnen kring materialet. Efter en stund tog 
en av pedagogerna fram magneter och barnen drogs till bordet där materialet fanns. Vi 
uppmärksammade att det uppstod konflikter kring en bil under hela vår observations tid. 
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Pedagogerna fick ägna mycket tid till att lösa dessa situationer. Både bilen och magneterna 
hade en stark agens. I intervjun berättar förskolläraren att barnen oftast väljer magneter, bilar, 
rör av papper, dockor, ljusbord och vatten. Hon beskriver att barnen utforskar materialet 
exempelvis att bilen rullar och att pappret förändras tillsammans med vatten.  

Agens: Materialutbudet  
Förskolläraren berättar att de begränsar utbudet för att de upplever att när det är för mycket 
material framme hälls det ut och blir rörigt. Materialet väljs utifrån tanken att det skapas 
relationer samt utifrån barnens intresse. Hon förklarar att matematik, naturkunskap och teknik 
finns synligt på avdelningen. Andra viktiga faktorer är att använda sig av olika uttryckssätt 
som stimulerar fantasin och leken. I deras projektarbete erbjuds barnen att möta olika material 
och fenomen som exempelvis vatten och ljus. Förskolläraren berättar att det på avdelningen 
finns mycket återvinningsmaterial som utforskas och som pedagogerna skulle vilja arbeta 
mera med tillsammans med barnen.  

Agens: Materialets tillgänglighet  
Under hela intervjun lyfter förskolläraren materialets tillgänglighet. Hon förklarar att 
tillgängligheten kan vara att det förvaras på en hylla, där det krävs att pedagogerna tar ner det. 
Visst material är endast tillgängligt för barnen tillsammans med en pedagog. Allt material 
förvaras i transparenta lådor så att barnen kan se och peka. Dörren till ateljén är alltid stängd 
och när barnen uttrycker att de vill vara där så finns alltid en pedagog med. Förskolläraren 
berättar att i ateljén finns mycket tillgängligt material. Hon förklarar; 

Det finns också material som görs tillgängligt ihop med miljön, alltså pedagogen miljön. Där lyfter 
vi oss själva som en miljö, vi är en del av materialet då. 

Tillblivelse: Barns lärande utifrån materialet  
Förskolläraren menar att materialet har en stor betydelse eftersom det skapar integrering 
samspel och relationer. Utifrån detta framgår tillblivelsens betydelse då människa och 
material vävs samman. Under intervjun benämns ofta att materialet stimulerar barnens 
kreativitet och fantasi. Estetiska uttryckssätt så som musik är viktigt för barns lärande, det 
stimulerar även barns rörelser. Förskolläraren förklarar att föränderligt material utmanar 
barnens fantasi och kreativitet. En del barn har svårare att interagera tillsammans med 
föränderliga materialet, därför behövs det också fast material som barnen har tidigare 
erfarenheter, ett besjälat material. I lek med besjälat material får artefakter liv genom barnet. 
Vidare påpekas att pedagogerna behöver komplettera med mer varierat material. 
Förskolläraren anser att materialet skapar lärprocesser både för individen och gruppen.
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Förskolans materialutbud, tillgänglighet och interaktionstid 
Under våra observationer har vi fått fram data som vi redovisar i stapeldiagram. Vi redogör 
för materialutbudet, tillgängligheten och interaktionstiden. 

Förskolans materialutbud 

 
Figur 3. Materialutbud. Anges i antal. 
 
Här redovisas hur mycket material de fyra förskolorna erbjuder barnen. Det fasta materialet 
dominerar på alla avdelningar, det varierade och det föränderliga materialet förekommer 
ungefär lika mycket.  

Jämförelse i materialutbud mellan traditionella och Reggio Emilia inspirerade förskolor 
Diagrammet ovan visar att de traditionella förskolorna har mera utav det fasta materialet. De 
Reggio Emilia inspirerade förskolorna har mera material som är varierat och föränderligt, än 
de traditionella. I intervjuerna bekräftar förskollärarna på de Reggio Emilia inspirerade 
förskolorna att de erbjuder olika material för att utmana barnen i sitt kunskapssökande.  
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Materialets tillgänglighet för barnen  

 
Figur 4. Materialtillgänglighet. Angivet i procent. 
 
I figuren ovan visar de första staplarna materialet som inte är tillgängligt för barnen.  
Resterande staplar anger fast, varierat och föränderligt materialet som är tillgängligt för 
barnen. Det mesta av materialet som finns på de fyra förskolorna är inte tillgängligt för 
barnen. Främst är det fast material som barnen får tillgång till. Det är nästa inget av det 
föränderliga materialet som är tillgängligt för barnen. Under intervjuerna framkom det att 
mycket av det varierade och föränderliga materialet exempelvis flaskfärg, pärlor och lera, var 
svårt för barnen att hantera själva och det förvarades därför oftast i stängda skåp, på höga 
hyllor och i ateljéer.  

Jämförelse i materialtillgängligheten för barnen mellan traditionella och Reggio Emilia 
inspirerade förskolor 
I diagrammet ovan kan utläsas att den största delen av avdelningarnas material inte är 
tillgänglig för barnen oavsett om förskolan är traditionell eller Reggio Emilia inspirerad. De 
traditionella förskolorna har mera fast material som är tillgängligt än de Reggio Emilia 
inspirerade förskolorna, däremot är det tvärtom när det gäller det varierade och föränderliga 
materialet.  
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Barnens interaktionstid med/utan pedagog 

 
Figur 5. Interaktionstid. Angivet i minuter. 
 
Minuterna som redovisas är de som barnet interagerar med pedagogerna, totalt 70 minuter.   
På tre av de fyra förskolorna skedde interaktion med pedagogerna under mer än hälften av 
observationstiden. På en förskola var det nästan ingen interaktion. Detta bekräftades också i 
intervjuerna med förskolläraren. Följande tankar framkom under en intervju; 

Barn själva tar plats och leker med varandra, idag gick det bra att låta dem leka själva och ta plats 
och så (Traditionell. 2). 

Det framkom också i intervjuerna att barnen har stort behov av att få materialet introducerat, 
för att sedan kunna utforska det mera självständigt. 

Jämförelse mellan barnens interaktionstid med/utan pedagog i traditionella och Reggio 
Emilia inspirerade förskolor 

I diagrammet ovan kan utläsas att interaktionstiden som barnen hade med en pedagog i 
interaktion med materialet, var olika mellan de traditionella och Reggio Emilia inspirerade 
förskolorna. Detta bekräftades också i intervjuerna med förskollärarna då det uttrycktes olika i 
pedagogernas tankessätt att se på barnen som självständiga i miljön.  

Sammanfattning av de traditionella och Reggio Emilia inspirerade 
förskolorna 
Gemensamt för alla fyra förskollärarna var att de anser att materialet har en betydelse för 
barns lärande. De förklarar att barnen inte kan hantera allt material på avdelningen själva. 
Orsakerna var att de var för små eller att de inte hade någon erfarenhet av materialet, eller att 
materialet användes fel av barnen, enligt pedagogernas syfte. På alla förskolorna var 
ateljén/målarrummet inte tillgängligt för barnen utan en pedagogs närvaro, för att barnen inte 
själva kunde hantera materialet som fanns där. 

Alla fyra förskollärarna återger att materialet stimulerar barns samspel, men Reggio Emilia 
förskolorna tillägger att det sker ett kollektivt lärande tillsammans med materialet, där barn lär 
av varandra. 
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I de traditionella förskolorna arbetade pedagogerna utifrån ett genusperspektiv när de väljer 
material, där strategin är att blanda olika sorters leksaker som är typiska “flick-” och 
“pojkleksaker”. Gärna i samma rum så att alla barnen får möta dessa leksaker och att 
leksakerna tillsamman kan påverka leken. Gemensamt var också att små föremål valdes bort 
eller fick användas på bestämda platser p.g.a. säkerhetsrisken. Förskollärarna uttryckte att det 
sker ett språkligt och matematiskt lärande i mötet med materialet och att de empatiska 
förmågorna stimuleras. Vidare förklarar förskollärarna att om de ser att barnen inte leker med 
leksakerna plockas dessa bort.  
 
I de Reggio Emilia inspirerade förskolorna uttrycktes det en kunskap kring materialet och att 
det påverkar barnens lärprocesser. Pedagogerna observerar barnen och hur de interagerar med 
materialet för att kunna utveckla lärprocesserna. De utmanar barnen genom att lägga till 
ytterligare material. Dessa båda förskolor hade gemensamt att de erbjöd barnen material för 
att utforska vatten och fenomenet ljus. De konstaterade att barnen ska erbjudas både fast, 
varierat och föränderligt material. 
 
En skillnad mellan de traditionella och de Reggio Emilia inspirerade förskolorna var vilket 
lärande barnen utvecklar i mötet med materialet. Förskollärarna på de traditionella 
förskolorna uttryckte mera ämneskunskaper, så som matematik och språk. Förskollärarna som 
arbetade på de Reggio Emilia inspirerade förskolorna beskrev mer ett relationellt lärande, med 
lärprocesser och att materialet kommunicerar med barnen. 
 
I de fyra förskollärarnas syn på fast, varierat och föränderligt material var det svårt att urskilja 
likheter/olikheter mellan de traditionella och de Reggio Emilia inspirerade förskolorna. När 
det gällde det föränderliga materialet så tydliggjorde både de Reggio Emilia inspirerade 
förskolorna och Traditionell 1, att det stimulerade barnens kreativitet. Vidare förklarar alla tre 
att det fasta materialet kopplas till barnens erfarenheter. Alla förskolorna hade mest av det 
fasta materialet. På de Reggio Emilia inspirerade förskolorna fanns det mera av det varierade 
och det föränderliga materialet än på de traditionella.  
 
På alla förskolorna var det mer än hälften av materialet som inte var tillgängligt för barnen. 
Av det material som var tillgängligt var det mesta fast. Minst tillgängligt var det föränderliga 
materialet som var näst intill obefintligt. 
 
Utifrån våra observationer och intervjuer vill vi här återkoppla till vårt syfte och våra 
frågeställningar. I undersökningen har vi fått kunskap om hur pedagogerna arbetar med 
förskolans material med de yngre barnen och vilka tankar de har kring materialet samt dess 
betydelse för barns lärande. Vi har också fått syn på skillnader och likheter mellan 
traditionella och Reggio Emilia inspirerade förskolor när det gäller materialets utbud och 
tillgänglighet.
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Diskussion 

I diskussionsavsnittet redogör vi för metoddiskussion, resultatdiskussion och didaktiska 
konsekvenser där vi beskriver resultatet i förhållande till förskolläraryrket samt förslag till 
fortsatt forskning. 

Metoddiskussion  
Kontakten till de olika arbetslagen skedde både genom telefon och mail. De visade sig att de 
vi ringde fick vi positiv respons av till skillnad från de arbetslag som mailades, där svaret blev 
negativt. Vår slutsats är att vi borde ha ringt till samtliga. Observationerna och intervjuerna i 
kombination har gett oss en förståelse för och en tydlig bild av avdelningens verksamhet. 
Risken med de här två metoderna är att respondenterna upplever att forskaren vill kontrollera 
att den information som de ger stämmer. Vårt syfte är att komma åt respondentens tankar 
utifrån deras livserfarenheter i ämnet och inte att kontrollera deras svar. Därför har vi under 
intervjuerna försökt att ställa frågor, så att de inte uppfattas som en granskning. Kvale och 
Brinkmann (2009, ss.18-19) för fram att i en intervjusituation samspelar deltagarna utifrån ett 
gemensamt fokus som mynnar ut i en kunskap. Respondenten ska uppleva situationen som 
positiv. Vi fick positiv respons från de flesta deltagarna att våra intervjufrågor väckte deras 
tankar om materialets betydelse för barns lärande.  
 
I vår första intervju fick vi information om att vår respondent som arbetade på en traditionell 
förskola, hade tidigare arbetat många år på en Reggio Emilia inspirerad förskola. Vi valde att 
ta bort den intervjun och de observationer som gjordes på den förskolan, eftersom vi ansåg att 
hen inte var representativ för den traditionella förskolan. Under våra intervjuer så visade det 
sig också att tre av fem respondenter endast har arbetat på sina arbetsplatser i cirka ett år. 
Detta kan ha betydelse för deras möjligheter att påverka materialet och det arbetssätt som 
finns på avdelningen. Vår lärdom blev att nästa gång ta reda på lite mera om respondenternas 
tidigare erfarenheter. 
 
Efter första observationen diskuterade vi att det var problematiskt att skriva ner likvärdig 
data/anteckningar. Jämförelse gjordes av våra observationsscheman och vi hittade strategier 
för att bli mera samstämmiga. I intervjuerna har vi fått kunskap om att våra ordval, frågor och 
kroppsspråk påverkar de vuxna som ingår i studien. Bjørndal (2005, s.91) beskriver att en 
intervju kan bli påverkad av intervjuarens egen åsikter, det är viktigt att vara medveten om 
detta. Vi har försökt att förhålla oss så neutralt som möjligt för att inte påverka deltagarna, 
men vi inser att det inte alltid har lyckats. Vi lär oss med åren att bli bättre intervjuare. 

Genom att komplettera intervjuerna med observationer har vi fått tag på en stor mängd data 
som har bearbetats och analyserats. Det har varit värt allt arbete eftersom det har gett oss fakta 
som svarat på vårt syfte. Vidare har valet av att gemensamt utföra intervjuerna och 
observationerna tagit mycket tid men bidragit till att data har tolkats utifrån olika perspektiv. 
Det har genererat att analysen av observationerna och intervjuerna har blivit tydlig, då vi 
erfarit samma upplevelser.  

Vi tog kort på materialets placering på avdelningarna samtidigt som vi antecknade vilket 
material som var tillgängligt/icke tillgängligt i observationsschema 1 (bilaga 3). Korten var till 
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god hjälp efteråt när vi sammanställde data och kunde konkret titta på materialets placering på 
avdelningen.  

Vårt observationsschema 2, interaktion (bilaga 5) har gett oss mycket data om samspel mellan 
barn, material och pedagoger. Under vissa observationstillfällen var det svårt att få plats med 
alla kommentarer inom fältet. Om schemat skulle omarbetats hade det gjorts ett större fält för 
kommentarer. Vi inser att det endast är en ögonblicksbild då vi under en begränsad tid, 70 
minuter per avdelning observerade interaktionen mellan barn, material och pedagoger. Om vi 
hade observerat vid fler tillfällen hade kanske resultatet sett annorlunda ut. 
 
Vi valde att använda oss av diagram i redovisningen av resultatet, eftersom det är lättare att 
avläsa den aktuella insamlade data i bild, än att skriva den i ord. Vi upplevde att vi fick 
mycket data utifrån de schematiska observationsschemana. Det hjälpte oss att utarbeta, 
kartlägga och se skillnader, likheter och få ett djup i vår observation. Datan hade vi aldrig fått 
med om vi enbart intervjuat pedagogerna om materialet och hur det används. 

Resultatdiskussion 
 
Vi kan i resultatet se olika faktorer som har betydelse för vad barnen får möta för material, 
vilket lärande och utforskande som konstrueras i dessa möten. De mest märkbara i resultatet 
kommer att diskuteras utifrån våra tankar, aktuell forskning och vår valda teori. Vi har delat in 
resultatdiskussionen i tre rubriker; Pedagogernas förhållningssätt till materialet och barnens 
möjligheter till lärande utifrån materialet, materialutbudet samt materialets tillgänglighet. 
Rubrikerna återkommer ifrån redovisningen av resultatet. 

Pedagogernas förhållningssätt till materialet och barnens möjligheter till lärande 
utifrån materialet  

De flesta barn under fem år i Sverige går på förskolor och många av dessa barn tillbringar ett 
stort antal timmar på förskolan varje vecka. Barndomen har institutionaliserats och det 
innebär att pedagogerna på förskolan har ett stort ansvar att erbjuda barnen en trygg och 
meningsskapande tillvaro. Förskolans styrdokument redogör för att barnen ska tillägna sig 
kunskaper och demokratiska värderingar. Alla dessa faktorer ställer krav på förskolans 
pedagoger att erbjuda en miljö och material som ska vara lärorikt, inspirerande och roligt att 
arbeta med. Det krävs en pedagogisk medvetenhet kring miljöer och material. Vår 
undersökning har väckt tanken hur ser det ut för dagens barn i de olika förskolorna? Vad är 
det för miljöer och material som barnen får möta och hur påverkar det barnens tillblivelse 
tillsammans med materialet och pedagogerna? 
 
I den här studien har vi sett att pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt med barnen och 
materialet har varit mycket skiftande. Pedagogens syn och tankar om materialet har en 
inverkan på vad barnen lär sig. Palmer (2012, s.22) menar att pedagogernas sätt att använda 
sig av material/artefakter samt hur de väljer att berätta/förklara för barnen, påverkar hur 
barnen kommer att agera med materialet. Vi såg en skillnad mellan de olika förskolorna i vår 
undersökning när det gäller hur pedagogerna använder sig av materialet och vad de vill att 
barnen ska lära sig. Vi anser att hur pedagogerna väljer att agera och samtala om materialet 
har en inverkan på vad barnen kommer att lära sig. Johansson (2005, s.91) menar att 
pedagogernas kunskapssyn har en påverkan på barns lärande. Den kunskapssynen som 
pedagogerna väljer inverkar på deras förhållningssätt. Pedagogernas tankar om hur barn lär 
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påverkar också deras val av arbetssätt med barnen. Under våra observationer i Traditionell 1 
kunde vi se att pedagogerna kommunicerade verbalt med barnet om materialet största delen 
av tiden. Pedagogerna hade en central roll i kommunikationen och i leken, barnen 
kommunicerade inte så mycket verbalt med varandra. Vi uppmärksammade att de flesta 
barnen hade ett rikt verbalt språk. Här var det materialet tillsammans med pedagogens 
språkliga kommunikation som var i centrum i barnens lärande. Materialet på avdelningen var 
inte utmanande. Barnen upplevdes inte så självständiga utan sökte kontakt och respons hela 
tiden från de vuxna. 

Vi ser en skillnad i Traditionell 2 där pedagogerna för det mesta inte var nära barnen i leken, 
men kommunicerade med barnen under vissa situationer. Samtidigt var pedagogerna väldigt 
tillåtande och barnen fick utforska miljön och materialet på sina egna sätt. Barnen tog inte 
kontakt med de vuxna utan kommunicerade mestadels med sitt kroppsspråk till varandra. Vi 
kunde se att materialet bidrog till ett kollektivt lärande. Det skedde både ett gemensamt och 
individuellt utforskande med materialet. Barnen var kreativa och självständiga i miljön och vi 
undrar om det berodde på pedagogernas förhållningssätt att inte vara nära barnen. Har denna 
strategi lärt barnen att ”klara sig själva” och har det stärkt barnens samhörighet tillsammans 
med materialet, som var i centrum för barnen? 
 
I Reggio Emilia 1 kunde vi se att pedagogerna var närvarande i utforskandet av materialet och 
var länken mellan barnet och materialet. Verbalt bekräftade och utmanade pedagogerna 
barnens agerande med materialet. Barnen var koncentrerade på materialet och 
kommunicerade inte så mycket med varandra, men de iakttog och imiterade varandra. Det 
skedde både individuellt och kollektivt lärande. Det lärande vi såg var barnets undersökande 
av materialets egenskaper med hjälp av olika tekniker. Materialet och de medforskande 
pedagogerna var i centrum för barnen.  
 
I Reggio Emilia 2 var pedagogerna nära barnen i undersökandet av materialet. Genom verbal 
kommunikation bekräftade pedagogerna barnens utforskande med materialet. Vi kunde se att 
pedagogerna använde sig av materialet för att bjuda in barnen till gemensamma upplevelser. 
Vi såg ett kollektivt och individuellt lärande där materialets egenskaper fångade barnens 
uppmärksamhet och de agerade tillsammans med materialet. Närvarande pedagoger och 
materialet var i centrum för barnen.  

I de Reggio Emilia inspirerade förskolorna uttrycker förskollärarna både i ord och handling en 
pedagogisk medvetenhet kring val av material. Det är tydligt att deras förhållningssätt och 
arbetssätt stämmer överens med den Reggio Emilia pedagogiska filosofin som beskrivs i 
bakgrunden. Resultatet visar att barnen på dessa förskolor får en annan upplevelse och vi 
undrar om föräldrarna är medvetna om detta när de väljer förskola. 
 
Utifrån agentisk realism kan vi se att materialet har en agens som kommunicerar och påverkar 
lärandet. Materialet leder till olika kunskaper. I texten ovan kan vi se att det skapas intra-
aktion, relationer mellan material och människan som genererar lärprocesser. I denna process 
sammanflätas materialet och människan till att gemensamt skapa nya kunskaper och lärande. 
Detta är vad Barad benämner som en tillblivelse (Barad 2014, s.2). 
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Materialutbudet 
När det gäller materialutbudet så kan vi se en skillnad på traditionella förskolor och Reggio 
Emilia inspirerade förskolor när det gäller pedagogernas tankar om vilket lärande barnen ska 
få erfara i mötet med materialet. Förskollärarna i de traditionella förskolorna uttrycker att 
ämneskunskaper så som språk och matematik utvecklas i mötet med materialet. Det här 
framkommer också i vår bakgrund där Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, 
s.60) påvisar att läraren vägleder barnen att nå en viss kunskap som överensstämmer med 
läroplanens strävansmål. I Lpfö 98 (rev. 2010, s.10) tydliggörs att matematik och språk är 
ämnen som barnen ska få kunskap om. Till skillnad ifrån de Reggio Emilia inspirerade 
förskolorna där förskollärarna uttalar att materialet kommunicerar med barnet och att olika 
lärprocesser uppstår. Här framkommer det att relationerna mellan materialet, barnen och 
pedagogerna skapar en gemensam kunskap, där interaktionen har en stor betydelse. Vecci 
(2014, ss.186-187) förklarar att läraren är en medkonstruktör av den kunskap som uppstår 
utifrån barnens intresse, detta blir då ett meningsskapande i barnens lärprocesser. I Lpfö 98 
(rev. 2010, s.6) redogörs för att barnen ska vara delaktig i sitt eget lärande.  
 
En annan skillnad var att förskollärarna på de traditionella förskolorna berättade att i val av 
material har de också genusperspektiv som utgångspunkt. I förskolan skall pedagogernas 
förhållningssätt och arbetssätt till flickor och pojkar genomsyras av att de ges samma 
förutsättningar och möjligheter att utveckla färdigheter, kunskaper och intressen oavsett kön. 
Förskolan skall arbeta emot traditionell könsroller och könsmönster (Lpfö 98 rev.2010, s.5). 
Genom att erbjuda och blanda typiska ”flick-” och ”pojkleksaker” i samma rum kunde alla 
barnen få tillgång till dessa leksaker och nya lekar kunde utvecklas. Samtidigt beskriver 
förskolläraren i Traditionell 2 att könen påverkar barnens val av leksaker. Pojkarna föredrar 
bilar, garage, pussel och lego medan flickorna leker rollekar med dockor. Det verkar som om 
deras tankar och strategier kring genus inte stämmer överens med barnens val av leksaker i 
praktiken. De Reggio Emilia inspirerade förskolorna nämner varken genus eller ”flick-” och 
”pojkleksaker”. Är det möjligtvis så att det beror på deras barnsyn som är central i Reggio 
Emilia filosofin? Barnen grupperas som barn och inte som flicka eller pojke. Dahlberg och 
Åsén (2011, ss.242-245) beskriver att barn ska bemötas med samma respekt som övriga 
medborgare. (Trageton 2012, ss.116-117) förklarar att en del färdiga leksaker som exempelvis 
Barbie och Spiderman förstärker stereotypa könsroller och visar på en ensidig kultur som inte 
alltid stämmer överens med de värderingar som förskolan vill förmedla.  

Det gemensamma för alla förskolorna var att de hade mest av det fasta materialet i sitt utbud. 
Det är samma resultat som Nordin-Hultman (2004, s.86) påvisar i sin forskning. Det 
vanligaste materialet som finns på förskolorna är material som inte kan användas på så många 
varierande sätt. Vi har valt att kategorisera det här materialet som fast. Återigen uppkommer 
tanken; Vad är det för lärande som barnen får möjlighet att uppleva tillsammans med 
materialet? Att barn lär sig hela tiden med materialet har vi sett i våra observationer, men hur 
de inspireras och utmanar sitt tänkande beror en viss del på vilket material som de får möta. 
Trageton (2012, ss.115-117) menar att det fasta materialets egenskaper bidrar till att barnen 
inte behöver tänka hur materialet ska användas. Det har framkommit i vår studie att gällande 
det fasta materialet så kan det uppstå konflikter mellan barnen om en viss artefakt, som har 
högre status. Tankar som har uppstått hos oss är att en del av det fasta materialet har barnen 
en relation till, eftersom de har liknande artefakter hemma, exempelvis bilar och dockor. Är 
det så att barnen därför vill äga artefakten för att de har en relation till den och artefakten 
signalerar ”min” till barnen? Om ett visst material oftare leder till konflikter mellan barnen så 
kan det vara bra att observera och inventera vilket material som erbjuds. Säkerligen lär sig 
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barnen konflikthantering när de bråkar om en leksak, men är det den pedagogiska tanken som 
ligger till grund för pedagogerna, då de beslutar om vilket material som ska finnas på 
avdelningen? Det varierade och föränderliga materialets egenskaper signalerar att det ska 
konstrueras med och att flera barn kan använda materialet tillsammans, till skillnad från det 
fasta materialet. Hultman (2011, ss.1-2) beskriver att materialet har en inverkan på barnets 
sätt att agera, uttrycka känslor, relationsskapande och hur de får en uppfattning om sig själva. 
Detta bidrar då också till olika maktfaktorer som kan påverka, så som att äga en artefakt.  
 
Det framkom i undersökningen att förskollärarna tycker att det ska finnas fast, varierat och 
föränderligt material i utbudet. Resultatet visar att det fanns varierat och föränderligt material 
på avdelningarna, men det var en liten del av det som var tillgängligt för barnen. De var 
beroende av de vuxna för att få tillgång till det. Vi anser att det är viktigt att barnen får 
möjligheter att möta material med olika egenskaper som ger dem erfarenheter. Material som 
kan kombineras på olika sätt ger barnen vidgade kunskaper och erfarenheter som de kan 
använda sig av senare i livet (Trageton 2012, ss.50-54). 

Materialets tillgänglighet  

I resultatet kunde vi utläsa att cirka 60 % av allt material på de olika avdelningarna inte var 
tillgängligt för barnen. När det gäller det varierade och föränderliga materialet var det 
märkbart lite som barnen själva kunde välja att agera med. Det mesta av materialet fanns 
inlåst bakom dörrar, framförallt i ateljéerna. Med tanke på att det här materialet stimulerar 
barnens kreativitet och tankeförmåga så är det underligt att det finns så lite av det på 
förskolorna. Pedagogerna behöver bli medvetna om materialets betydelse för barns lärande 
och hur tillgängligt materialet är för barnen. Vad händer med ett barn som varje dag får möta 
samma material?  

Under intervjuerna förklarade alla förskollärarna att material som barnen kan se är 
tillgängligt. Tre av förskollärarna anser att materialet på avdelningen är tillgängligt för barnen 
när de placeras på höga hyllor. Den fjärde förskolläraren berättar att materialet ska finnas i 
barnens nivå för att det ska vara tillgängligt. När vi observerade materialets tillgänglighet 
gjordes det utifrån ett litet barns höjd, vi satt på golvet och tog ett barns perspektiv, för att se 
hur tillgängligt materialet var för ett barns ögon. Vi upptäckte att på tre av de fyra förskolorna 
så placerades en stor del av materialet på höga hyllor, i lådor (färgade eller genomskinliga) 
eller i stängda skåp. För att materialet ska bli tillgängligt för barnet måste då barnet veta var 
materialet finns då de inte kan se det. När materialet placeras på höga hyllor behövs det en 
vuxen som tar ner det. En reflektion hos oss är att pedagogerna utgår från ett vuxenperspektiv 
när de placerar materialet på höga hyllor och inte från ett barnperspektiv. Även Gannerud och 
Rönnerman (2007, s.58) belyser vikten av en tydlig placering av material så att barnen kan se 
utbudet och bilder på lådor där materialet förvaras så att barnen blir nyfikna på att leka med 
det som finns inuti. 

Alla förskollärarna berättar att de har ateljén/målarrummet stängt för att barnen inte vet hur de 
ska använda materialet själva. Det behövs en pedagogs närvaro. Förskollärarna förklarar att 
en del material behöver introduceras för barnen för att de ska förstå hur materialet ska 
användas. De berättar att en del material häller barnen bara ut ur lådorna. Även Nordin-
Hultman (2004, s.78) har fått samma resultat i sin avhandling där hon beskriver att material 
som är enkelt att städa upp och som inte smutsar ner placeras tillgängligt för barnen. Det 
material som är svårt att städa upp och material som kladdar och smutsar ner är inte 
tillgängligt för barnen. Detta är material som oftast används i skapande verksamheter och 
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material som kan blandas och sammanfogas. Vi har kategoriserat denna typ av materialet som 
varierat och föränderligt material. Även i vår studie har vi sett att dessa material inte är 
tillgängliga för barnen. Vi anser att när barnen inte får använda materialet så ofta så begränsas 
deras kunskaper att få utforska och lära sig om olika material. Vår tolkning av detta är att 
pedagogernas egna behov av ordning och reda påverkar både materialutbudet och 
tillgängligheten. Trageton (2012, s.115) beskriver en studie på förskolor där det nämns att de 
vanligaste leksakerna var lego, tåg, bilar, klossar, dockor, papper, m.m., och nämner att det 
var märkligt att det inte talades om material som kan formas exempelvis sand och lera.  
Teorin agentisk realism har gett oss nya glasögon att titta med när det gäller materialets 
betydelse för lärandet. Tidigare har vi sett materialet som ett tillbehör eller verktyg som kan 
hjälpa, roa och utveckla människan i vissa situationer, där oftast språket och andra människor 
har haft stor inverkan på det lärande som har skapats. Nu har vi fått ytterligare en dimension 
när vi har fått insikt att materialet har agens och kan kommunicera med människan och 
påverka oss både positivt och negativt. Att materialet tillsammans med människan kan forma 
och konstruera nya kunskaper och att de sammanvävs i en lärprocess. Det blir tydligt när 
barnen leker och utforskar materialet exempelvis när snön smälter i barnets hand, då förändras 
snön till vatten och barnet får ny kunskap om vattnets olika former samt om kyla och värme. 
Både barnet och snön har blivit förändrade, en diffraktion/tillblivelse har skett. Den här nya 
insikten kommer vi att bära med oss i våra kommande pedagogiska sammanhang. 

Sammanfattande slutsats  
Pedagogernas syn på materialets betydelse för barns lärande påverkar de kunskapsprocesser 
som barnen kommer att möta. Deras arbetssätt och fokus på vad de tänker att materialet 
genererar för kunskaper och lärande påverkar barnens kunskapsinhämtning. Är det 
matematik, språk, kreativitet, nya erfarenheter eller lärprocesser som är i fokus? 
Materialutbudet och tillgängligheten har en betydelse för vad barnen kommer att konstruera 
för nya kunskaper och erfarenheter som de kan ta med sig vidare i livet. Allt material påverkar 
barnen olika och formar dem med nya kunskaper och erfarenheter. Pedagogernas 
förhållningssätt och hur de väljer att samspela med barnet och materialet påverkar också 
barnets utveckling och lärande.
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Didaktiska konsekvenser 
 
I litteraturen och under fältstudierna har vi fått kunskap om att olika material ger olika lärande 
och kunskaper till barnen. Materialet är viktigt på förskolan för det inspirerar och utvecklar 
både det enskilda barnet och bidrar till nya kunskaper och ett kollektivt lärande. Barnen 
konstruerar sin egen kunskap tillsammans med andra människor och materialet.  
 
Det fasta materialet har barnen oftast erfarenheter av. Barnen kan utforska materialets tydliga 
egenskaper och fantasin driver leken framåt. Barnet kan leva sig in i artefaktens roll och 
gestalta den. Det fasta materialet skapar oftare konflikter mellan barnen. Om man kombinerar 
det fasta materialet med varierat och/eller föränderligt material så utvidgas möjligheterna till 
ett mer kreativt lärande. 
 
Det varierande materialet stimulerar konstruktionsleken. Här behövs kunskap om materialets 
egenskaper samt tekniker för att kunna sammanfoga materialet. Under konstruktionen kan 
barnet samtidigt leka rollekar. Detta material finns det oftast mycket av, vilket signalerar att 
många kan bygga tillsammans och inspirera varandra. Materialet har dock en begränsning när 
det gäller att sammanfoga bitar som barnet måste anpassa sig efter.  
 
Det föränderliga materialet har nästan inga gränser när det gäller fantasin och kreativiteten. 
Däremot behöver barnet kunskaper om olika material och tekniker när det gäller att 
sammanfoga, så som lim, spik m.m. Materialet inspirerar till att experimentera, tänka kreativt 
och gynnar ett kollektivt lärande. Både det fasta och varierade materialet kan vara dyrt att 
köpa in, medan det föränderliga materialet kan vara gratis exempelvis återvinningsmaterial. 
 
Alla dessa olika materialkategorier bidrar på olika vis till kreativitet, fantasi, upplevelser, nya 
erfarenheter, motoriska rörelser, språkliga- matematiska- och naturvetenskapliga kunskaper. 
De gynnar också det sociala samspelet, empatiska förmågor, känslor, självkänsla och 
självförtroende. När barnen arbetar med material som engagerar dem stärks deras 
koncentrationsförmåga. Materialet bidrar till ett individuellt, kollektivt och relationellt 
lärande. Fast, varierat och föränderligt material behövs på förskolan för att erbjuda olika 
erfarenheter, kunskaper och lärande som barnen kan ta med sig i framtiden. I Lpfö 98 (rev. 
2010, s.7) redogörs för att förskolan ska ge möjligheter till barnen att möta och använda olika 
material samt tekniker, för att skapa, kommunicera och uttrycka sig på olika sätt. 

En problematik som alla förskollärarna belyste var att barnen häller ut saker ur lådorna och att 
det blir stökigt. Detta har väckt funderingar hos oss. Vad är det barnen vill utforska när de gör 
så här? Vi tror inte att barnen för det mesta häller ut sakerna för att de vill stöka ner. Är det 
exempelvis mängden, ljudet eller rörelsen som uppstår i dessa situationer, som fångar deras 
nyfikenhet? Om förskolan erbjuder barnen mer föränderligt material så som vatten eller ris i 
en balja med olika verktyg, (exempelvis mått och trattar) kan barnen göra dessa ”hälla ut” 
aktiviteter på en bestämd plats. Det kan skapas tydliga aktivitetshörnor på avdelningen som 
signalera tydligt till barnen att här får ni använda materialet på detta viset.  

Att observera barnen när de agerar med materialet ger pedagogerna kunskap om vad det är 
barnen är nyfikna på och utforskar. Genom gemensamma reflektioner och analyser kan 
pedagogerna planera och lägga till olika material och variationer på likadant material som 
barnen utforskar, för att utmana dem vidare i leken och deras lärprocesser.  
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Observation är en bra metod att använda sig av för att synliggöra materialutbudet och hur 
mycket material som är tillgängligt för barnen. Vårt observationsschema 1 (bilaga 3) som vi 
har konstruerat själva är användbart för andra pedagoger. Utifrån den schematiska 
observationen kan arbetslaget diskutera vad det finns för material som barnen erbjuds, för att 
sedan förändra materialutbudet och tillgängligheten, vilket leder till en pedagogisk utveckling. 
En miljösäkring kan göras på förskolan som beskrivs av förskolläraren i Reggio 1(s. 25).  

Observationsschema 2, interaktion (bilaga 5) som vi själva tillverkade är användbart för att få 
information och kunskap om hur pedagogerna interagerar tillsammans med barnen. Ibland 
kan pedagogerna själva uppfatta att de interagerar med barnen när det egentligen är så att de 
sitter nära barnen utan interaktion. Efteråt kan det föras en diskussion om vad som har 
framkommit i observationsschemat och hur pedagogerna kan arbeta vidare. 
Observationsschemat ger också information om vilket material barnet väljer att leka med och 
på vilket sätt barnet utforskar materialet. Då kan det synliggöras om det exempelvis är något 
material som skapar konflikter eller material som bidrar till ett kollektivt lärande.  

Förslag till fortsatt forskning 
Vidare forskning kring barns möte med materialet kan vara att undersöka hur det fasta 
materialet i jämförelse med det varierande och föränderliga materialet påverkar barnens 
samspel och lärande i åldern 1-3 år. Det har efter den här studien också väckts en nyfikenhet 
hos oss att undersöka hur det digitala materialet används med de yngsta barnen i förskolan 
och hur de påverkar barnens i deras lärprocesser. 
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Tack 

Tack till de pedagoger och barn som medverkat i vår studie och tack till vårdnadshavare som 
har gett oss tillåtelse att observera. Vi vill också tacka vår handledare Maria Ferlin som gett 
oss stöd och vägledning med examensarbetet. Tack till våra familjer som stöttat oss och stått 
ut med oss under vårt skrivande av examensarbetet.   
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev till respondenter 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser till förskollärare vid Högskolan i Borås. Under våren ska vi 
skriva ett examensarbete. Området vi valt till vår studie är att undersöka vad det finns för 
material på olika förskolor och vad barnen har för möjligheter att utforska materialet. Studien 
riktar sin emot barn i åldern 1-3 år. Studien kommer att genomföras på förskolor varav några 
har Reggio Emilia inspiration. Förskolorna ligger i två kommuner. Vi är intresserade av vad 
du som pedagog har för tankar och arbetssätt kring förskolans material och materialets 
betydelse för barns lärande. Vi planerar att göra schematiska observationer i möten mellan 
pedagoger, barn och materialet. Vi önskar att intervjua dig som pedagog och fotografera 
materialet. Fotograferingen innebär att vi bara är intresserade av att ta bilder på materialet och 
inte på barn eller pedagoger. Den uppföljande intervjun kommer att ta ca:30 min. En 
medgivandeblankett kommer att lämnas ut till vårdnadshavare för de barn som kan bli 
aktuella att observera. 
 
För att vi ska kunna göra vårt examensarbete så önskar vi att du kunde hjälpa oss med ditt 
deltagande. 
 
Eftersom detta är ett vetenskapligt arbete kommer vi att förhålla oss till de Forskningsetiska 
principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning från Vetenskapsrådet. Detta 
innebär att observationen och intervjun är frivilliga och att ni när som helst kan välja att avstå 
från att svara på en fråga eller avbryta observationen eller intervjun. Det kommer inte gå att 
spåra var studien är gjord och vi kommer att hantera de inkomna data på ett korrekt sätt så att 
inte någon obehörig får del av den. Det kommer endast att vara vår handledare vid Högskolan 
i Borås som kommer att få ta del av obearbetad data. 
 
Om ni har några frågor eller funderingar kan ni när som helst kontakta oss för mer 
information. Vi återkommer inom några veckor med förfrågan om tid och plats.  

 
Helen Lindgren                                   
Tfn: XXXX-XXXXXX 
XXXXX@XXXXXXX 
 
Jennie Gunnarsson 
Tfn: XXXX-XXXXXX 
XXXXXXX@XXXXXX 
 
Hoppas att du vill vara med i vår undersökning. 

XXXXXXXX februari 2015 
 

Med vänliga hälsningar 
Helen Lindgren och Jennie Gunnarsson 
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Bilaga 2 - Medgivande till vårdnadshavare 
 
Till dig som har barn på XXXXX förskola. 
 
Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet på Högskolan i Borås. 
Det är nu dags för vårt examensarbete. Vår studie handlar om vad det finns för material på 
förskolan och vad barnen har för möjligheter att utforska materialet. Vi planerar att observera 
hur pedagogerna samspelar med barnen i mötet med materialet. 
 
Vi kommer att närvara i verksamheten vid förskolan en förmiddag. Vid detta tillfälle kommer 
vi att observera verksamheten och dokumentera det vi ser med hjälp av penna och papper. 
Materialet och samspelet är i fokus. Vi kommer inte att ta några foton på barnen. Efter 
observationerna kommer vi att göra uppföljande intervjuer med pedagogerna. Detta för att få 
ta del av deras tankar om arbetssättet kring materialet och dess betydelse för barns lärande i 
förskolan. Det vi dokumenterar kommer vi att bearbeta och analysera i vår studie. Vi 
använder oss av de etiska principerna från Vetenskapsrådet. Det innebär att vi har 
tystnadsplikt och att det kommer vara omöjligt att identifiera förskolan. Vi kommer inte att 
benämna några namn på individer i studien.  
 
Med detta brev hoppas vi att ni vill ge ert medgivande för att ert/ditt barn kan medverka i vår 
studie.  
 
Ni är välkomna att höra av er till oss studenter eller vår handledare vid Högskolan i Borås, om 
ni undrar över någonting. Vi är tacksamma för svar så snart som möjligt och hoppas på att ert 
barn kan deltaga. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Helen Lindgren och Jennie Gunnarsson 
 
 
Helen Lindgren 
Tfn: XXXX-XXXXXX 
 XXXXXX@XXXXXX   
 
Jennie Gunnarsson 
Tfn: XXXX-XXXXXX 
 XXXXXXX@XXXXXXX 
 
Maria Ferlin (Handledare) 
Universitetslektor 
Högskola I Borås 
Tfn:XXX-XXXXXX 
XXXXXXXX@XXXXXX  
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MEDGIVANDE VÅRDNADSHAVARE 
 

 
 
 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 
 
 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn deltar i studien. 
 
 
Barnets namn 
 
………………………………………….… 
 
 
 
……………… 
Datum 
 
 
 
…………………………………………………………………Tel: ……………………… 
 
…………………………………………………………………Tel: ……………………… 
 
(Vårdnadshavares underskrift/er)  
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Bilaga 3 - Materialets utbud och tillgänglighet i rummen 
(observationsschema 1) 
 
Förskola:     Reggio/ traditionell?                                                 
 
Tidpunkt:    Datum: 
 
Hur många pedagoger är i rummet? 
 

 
Materialets 
placering 

          è 
 
 

Materialet 
          ê 
 

Barnet kan 
inte se 

materialet. 
En pedagog 
ställer fram 

det 

Barnet kan 
inte se 

materialet 
Men det finns 

på barnets 
nivå 

 

Barnet kan se 
materialet men 
en pedagog får 
ta ner det 

Materialet 
finns på 
barnets nivå så 
barnet kan 
själv ta fram 
det 

Kommentarer 

Ex. Tågbana 
   X 

Ex. I genom-
sinlig låda på 
golvet 
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Bilaga 4 - Kategoriseringslista över det material som fanns på förskolorna 
 

Fast Varierat Föränderligt 
Tågbana Lego Vattenlek i balja 
Bilar/Fordon Duplo Vattenfärg 
Plastdjur Klossar stora mjuka Lera 
Bollar Klossar stora hårda Tyg 
Pussel Lim Papper 
Spel Fjädrar Kottar 
Docka Former till ljusbord Garn 
Gosedjur Pärlor Snäckor 
Bok Byggcylindrar Äggkartong 
Skor/ väskor/hattar Digitalt material Ipad Piprensare 
Dockvagn Lek kuddar Bitar av träd 
Dockkläder Ljusbord Glasspinnar 
Låtsas mat Rör Trästickor 
Ljuskub Pappersgräs Sugrör 
Doktors lek Foto kub Flaskfärg 
Utklädningskläder Papiljotter   Pinnar 
Färgade plast ploppar Magnetformer Stenar 
Magnetbokstäver Känsel plattor bygga på golvet  Glasburkar 
Saxar Overheadapparat Frigolit 
Burkar med samlingssaker Slangar ”Majspluttar” till skapande 
Spegel Plast skålar Mjölkkartonger 
Sov kuddar Sjalar Skokartonger 
Känselkort Pluss Pluss Toalettrullar 
Bil garage Kapplastavar Tidningar 
Inspirationsbilder Knappar Flirtkulor 
Bildskärm Petflaskor med färgat vatten i Hönsnät 
Känseltavla Ljusbordsformer Kork 
Instrument Former i skumplast Makaroner 
Handdockor  Wellpapp 
Pennor/kritor  Projektor på ”storvägg” 
Plock box  Petflaskor tomma 
Lära gå vagn  Pappersgräs 
Bandspelare  Korkar till mjölkpaket 
Våg   
Kulbana fast   
Lek pöl   
Vägg labyrint   
Penslar   
Tejp   
Glitter   
Matematik björnar   
Ficklampa   
Gunghäst/Hopphäst   
Ljusslinga   
Prismor   
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Spegelhus   
Bank bräda   
Färgade petflaskor   
Nopper   
Figurer i plast   
Projektor   
Lek kamera   
Madrass   
Tuschpennor   
Lek telefon   
Lek tangentbord   
Sagolåda   
Bilbana   
Lek spis   
Kikare   
Ärtpåsar   
Bilratt   
Bondgård   
Pop up leksak   
Tratt   
Måttsats   
Geléformer   
Ler/playdo verktyg   
Färgade kulor   
Insektslupp   
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Bilaga 5 - Observationsschema interaktion (observationsschema 2) 
 

Förskola:   Datum:   Tidpunkt: 
 
Reggio/traditionell?  Hur många pedagoger är i rummet? 
 
Hur många barn är i rummet? Barnens ålder?  

     
 

 
Ingen interaktionstid Interaktionstid 

  
Pedagogens 
interaktion 
med barnet och 
materialet 

Pedagogen 
är inte nära 
barnet eller 
materialet 

Pedagogen är 
bredvid 
barnet och 
materialet 
men är inte 
delaktig i 
utforskandet 
av materialet 

Pedagogen är 
bredvid och 
kommunicerar 
med barnet när 
barnet 
utforskar 
materialet 

Pedagogen är 
bredvid 
kommunicerar 
och utforskar 
materialet 
fysiskt 
tillsammans 
med barnet 

Material Kommentarer 
Förslag: 
*Undersöker 
*Leker 
*Teknik 
*Egenskaper 

Barnen som är 
närvarande 

Barn 1/ tid av 5 
min. 

Ex. 2 min 
Tåg 
Två barn vill 
ha tåg 
samtidigt   

 Ex. 3 min 
Tåg    Ex. Tåg 

Ex Barn bygger 
tågbana. Barnet kör 
tåget. Pedagog 
säger: “Var ska 
tåget åka?” 

Barn 2/ tid av 5 
min.   

          

Barn 3/ tid av 5 
min.   

          

Barn 4/ tid av 5 
min.   

          

Barn 5/ tid av 5 
min.   

          

Barn 6/ tid av 5 
min.   

          

Barn 7/ tid av 5 
min.   

          

Barn 8/ tid av 5 
min.   
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Bilaga 6 - Intervjufrågor till studien 
 

Frågor till samtliga respondenter: 
 
1.  Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

 
2.  Hur väljer ni på avdelningen vilket material barnen ska få möta? 

 
3.  Vilka erfarenheter och lärande tänker ni att barnen får uppleva i mötet med det material 

ni har på er avdelning? 
 

4.  Vad har materialet för betydelse för barns lärande och utveckling? 
 

5.  Hur väljer ni vilket material som ska finnas framme i de olika rummen?  
 

6.  Hur tänker ni kring vilket material som ska vara tillgängligt/icke tillgängligt för 
barnen? 

 
7.  Hur använder barnen miljön och materialet på avdelningen? (barnens självständighet) 

 
8.  Vilket förhållningssätt har du som pedagog, i mötet med barnet och materialet?  

 
9.   Byter ni ut materialet på avdelningen? Och hur ofta i sådana fall? 

 
10. I våra observationer kunde vi se att barnen väljer bilar, lera, vatten mm. Vad kan det 

bero på? 
 

11. Vi såg att det fanns varierat och föränderligt material som barnen kan skapa egna 
saker av, hur ser du på detta? (t.ex. klossar och återvinningsmaterial) 
 

12. Är barnen i ateljén på tider som pedagogerna har bestämt eller får de möjligheter att 
vara där då de själva har behov av detta? 
 

13. Är det någon mer tanke som dyker upp när du tänker kring material, förskola, barn?



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 
 


