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Sammanfattning 

Bakgrund 

Förskolan ska erbjuda en varierad och utmanande lärmiljö. Miljö och material skiljer sig åt 

mellan förskolor och materialets tillgänglighet och tillgång ser ofta olika ut beroende på barns 

ålder. Med utgångspunkt i vår egen erfarenhet av arbete med de yngsta barnen i förskolan har 

vi kommit att intressera oss för deras förutsättningar och möjligheter till meningsskapande lek 

och utveckling i olika gruppkonstellationer.  

 

Syfte 
 

Syfte med studien är att ta reda på hur lärare verksamma inom olika gruppkonstellationer på 

förskolan (1-5 år och 1-3 år) samtalar kring miljö och material, med fokus på barn mellan ett 

och tre år. Detta gör vi genom tre övergripande frågeställningar som behandlar materialets 

betydelse för små barns meningsskapande, skillnader och likheter i olika gruppkonstellationer 

ur materialsynpunkt samt hur lärarna beskriver hinder och möjligheter i organiseringen av 

miljö och material. Studien tar sin utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 

 

Metod 

Vår tanke med studien är att undersöka två avdelningar med olika åldersinriktningar. Studiens 

metod utgörs av fokusgruppsamtal och observationsmallar. Sammanlagt deltar sju lärare och 

materialet analyseras med hjälp av en Foucaultinspirerad diskursanalys. 

Resultat 

Resultatet visar att de yngre barnen har liknande möjligheter och förutsättningar till 

meningsskapande lek och materialtillgänglighet på båda avdelningarna. Utbudet av material 

är större på syskonavdelningen vilket också är ett dilemma ur säkerhetsaspekt på grund av 

smådelar. Lärarna på syskonavdelningen uttalar fler hinder än möjligheter i organiseringen av 

innemiljön än de på småbarnsavdelningen. Det kan härledas till den större åldersspridningen i 

barngruppen. Olika syn på barn framträder i samtalen beroende på situation. Materialets 

tillgänglighet speglar lärarnas barnsyn och vilket material som finns på förskolan.  
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Inledning 
 

Dagens barn tillbringar en stor del av sin tid på olika förskoleinstitutioner. De flesta barn 

börjar på förskolan när de är från ett till ett och ett halvt år. Föräldrar anmäler till sin kommun 

att de har behov av förskoleplats och får lämna önskemål om område och inom vilken 

institution. Kommunen försöker tillgodose deras önskemål i mån av plats.  Idag finns det 

många olika åldersindelningar inom förskolan och det kan vara svårt för föräldrar att veta vad 

som är bäst för just deras barn. Det finns syskongrupper med barn från ett till fem år, det finns 

åldersindelade grupper som ett till två år, ett till tre år, tre- till fem år, variationen kan vara 

stor. Åldersindelningen beror på hur den aktuella förskolan organiserat verksamheten utifrån 

dess behov och förutsättningar. Sett ur de yngsta barnens perspektiv undrar vi vilket lärarna 

beskriver som det mest meningsskapande och utvecklande inom olika förskolekonstellationer.  

 

Miljö och material skiljer sig åt mellan olika förskolor och vi anser att detta har stor betydelse 

för verksamhetens pedagogiska förutsättningar och för barns meningsskapande. Det finns 

varierat material på förskolorna så som exempelvis lekmaterial, spel, pussel, skapande 

material, experimenterande material, konstruktionsmaterial med mera. Det som också varierar 

är hur tillåtande miljön är och hur materialet är placerat. Organisationen av den pedagogiska 

miljön liksom barns tillgång till material är beroende av lärares normer, värderingar och syn 

på kunskap.  Med utgångspunkt i vår egen erfarenhet av arbete med de yngsta barnen i 

förskolan har vi kommit att intressera oss för olika förutsättningar som finns för deras 

möjlighet till lek och utveckling.  

 

Sommer (2005) redogör för hur det under de senaste årtiondena skett stora förändringar inom 

den internationella barnforskningen. Forskarnas grundläggande uppfattningarna om vad barn 

är och hur barns utveckling ska förstås har förändrats. Ny kunskap från åtskilliga empiriska 

undersökningar och ändrade teoriuppfattningar har enligt Sommer lett till ett perspektivskifte. 

Forskning och nya teorier förändrar synen på vetenskap och om tillräckligt många ifrågasätter 

de gamla teorierna kan det leda till ett nytt synsätt. Sommer menar att när grunduppfattningar 

förändrats på ett avgörande sätt sker ett paradigmskifte. Vi är mitt i ett paradigmskifte och 

förskolor samt lärare har olika förhållningssätt och syn på hur verksamheten och 

inomhusmiljön ska utformas. Från att tidigare ha sett barnet utifrån olika utvecklingsstadier 

utgår de flesta förskolor idag från det kompetenta barnet. 

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) betonas att ”barnen ska kunna växla mellan olika 

aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 

kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus” (s.7.). Förskolan ska vara ett 

komplement till hemmet där verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld. Miljön och 

materialet har en väsentlig betydelse och en av lärarnas uppgifter är att erbjuda ett varierat 

material som stimulerar till lek, utveckling och lärande. För att barnen ska uppleva vistelsen 

på förskolan som meningsskapande är det viktigt att det finns stimulerande material 

tillgängligt för dem.  Lärarna ska utgå ifrån barngruppens behov och intressen och ha en tanke 

bakom hur materialet placeras. I föreliggande studie intresserar vi oss för vilket inflytande 

barnen har över materialet och hur det ser ut för de yngsta barnen (1-3 år) på förskolan. Med 

material menar vi allt som barnen aktiverar sig med som till exempel dockor, bilar, böcker, 

utklädningskläder, klotsar, spel, pussel med mera. 
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Föreliggande studie har sin utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket 

innebär att världen skapas mellan människor i sociala sammanhang (Bjervås 2011). Två olika 

uppfattningar kan urskiljas på förskolor i och med det paradigmskifte Sommer (2005) redogör 

för, ett postmodernt och modernt synsätt. Det är två olika förhållnings- och tankesätt vilka 

märks av i dagens samhälle. Det postmoderna anses mer tillåtande och forskande, ingenting är 

helt sant utan allt är föränderligt och det finns många olika sätt att se på världen. Dahlberg, 

Moss och Pence (2002) beskriver det postmoderna projektet som komplext med många olika 

perspektiv. Kunskap ses som socialt konstruerad och i interaktion med andra människor 

skapas mening i det som görs och alla deltar aktivt i denna konstruktionsprocess. Med det 

moderna förhållningssättet är det tydligare vad som gäller, det finns en sanning om vad som 

är riktigt, ett rätt eller fel. Oberoende av sammanhang och relationer finns det en total och 

värderingsfri kunskap som överförs från generation till generation (a.a.). I en redovisning av 

Skolverket (2009) beskrivs pedagogiska utgångspunkter i förskolans uppdrag. Bland annat 

kan läsas att förskolan ska tillhandahålla en varierad och utmanande lärmiljö och förutom 

barngruppen och lärarna har miljö och material en stor betydelse för förskolans pedagogiska 

förutsättningar. I föreliggande studie utgår vi från lärarnas tankar kring materialet på 

förskolan med fokus på de yngsta barnen. Vi vill vinna kunskap om hur lärarna resonerar 

kring materialanvändandet och vilken syn på barn som framträder. Vilket inflytande har 

barnet över materialet och dess användning? 

 

Fokusgruppsamtal på en småbarnsavdelning (1-3 år) och en syskonavdelning (1-5 år) har 

genomförts för att få reda på lärarnas funderingar kring materialet på förskolan. I samtalen 

utgick vi från ett framtaget stimulusmaterial (bilaga 2) med, enligt oss, tankeväckande 

kommentarer. Vi har även utgått från en observationsmall (bilaga 3) för att observera 

tillgänglighet, placering och tillgång samt variation av material på avdelningarna. 

Syfte och frågeställningar 
 

Syfte med studien är att undersöka hur lärare uttrycker sig kring materialet och dess 

tillgänglighet på förskolan samt undersöka skillnaderna mellan en småbarnsavdelning (1-3 år) 

och en syskonavdelning (1-5 år) med fokus på de yngsta barnen. Vi utgår från 

frågeställningarna:  

 

1. Vilken betydelse tillskriver lärarna materialet för små barns meningsskapande? 

 

 

2. Vilka skillnader/ likheter framträder i olika barngruppskonstellationer med fokus på 

materialet? 

 

 

3. Vilka hinder och möjligheter beskriver lärarna i organiseringen av miljö och material? 
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Historik 

Under denna rubrik behandlar vi först förskolans historia kortfattat för att sedan komma till 

historiken om åldersgruppssammansättningar på förskolan och till sist förskolan idag. 

Förskolan 

Att ge barn från tidig ålder en förskola var en ambition redan under 1930- och 40- talet men 

det tog lång tid innan planerna förverkligades. De flesta ansåg att det bästa för barnen var att 

modern stannade hemma och skötte om sitt barn istället för att arbeta. Med hjälp av kvinnor 

som Alva Myrdal, Carin Ulin, Anna Holmberg med flera började behovet av nya daghem och 

lekskolor upptäckas (Johansson & Åstedt 1993).  Myrdal var en stor förespråkare för att 

verksamheten inom olika institutioner skulle uppfylla både en social och pedagogisk aspekt. 

Hon ansåg att lokalerna som fanns under 1930- talet inte var lämpliga att bedriva 

förskoleverksamhet i. Myrdal menade att barnen skulle ha större rum med ljus och tillgång till 

sysselsättningar som exempelvis musik, vattenlek, målning med mera, aktiviteter som barn 

oftast inte fick göra hemma (a.a.). Verksamheten skulle även ge barn trygghet och vara 

utvecklande. Enligt Kilbom, Lidholt och Niss (2009) kom behovet av barntillsyn efter andra 

världskriget och insikten om människans individuella utveckling började uppmärksammas. 

Utifrån en utrustningslista införskaffades bänkar, bord, skåp med lådor, öppna hyllor för 

pussel och spel med mera och på så sätt utformades förskolorna under 1940- 50 och 60- talet. 

Lärarna på förskolorna tillverkade själva olika spel, pussel med mera till barnen. De försåg sig 

också med material genom att fråga föräldrar och fråga i affärer efter överblivet material, som 

till exempel tapetprover, eftersom inköp till lekmaterial var begränsat (Johansson & Åstedt 

1993).  

Johansson och Åstedt (1993) beskriver att under 1970-talet förändrades förskolorna genom 

lärarnas förhållningssätt till barnen och omorganisationen. Nu skulle material anpassas till den 

varierade barngruppen och dessutom skulle möblerna anpassas till de vuxna för att skapa en 

bättre arbetsmiljö. Under denna period försvann en del av det estetiska skapandet som varit så 

markant under tidigare år. Sedan 1990- talet ökade barngrupperna på förskolorna avsevärt 

medan personalen minskade. Kraven ökade på lärarna och arbetet blev svårare att hinna med. 

För att kunna behålla en bra kvalitet på förskolor hävdar Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) 

barngruppstorleken som en bidragande faktor. Johansson och Åstedt (1993) nämner också att 

tillgängligheten är en viktig aspekt för förskolans verksamhet. Att ha en förskola nära sitt 

bostadsområde och jämnåriga kamrater i gruppen menar de är positivt för barnen. På samma 

gång förespråkar socialstyrelsen åldersblandade grupper där yngre barn kan se upp till de 

äldre.  

Under den senare delen av 1990- talet, närmare bestämt 1998 kom förskolans läroplan genom 

en förordning vilket ledde till att förskolan för första gången fick tydligare mål att sträva mot 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Sammanfattningsvis kan sägas att 

förskolan följer samhällets förändringar och har kommit att bli en viktig del i dagens samhälle 

då de flesta föräldrar förvärvsarbetar. I följande avsnitt kommer vi att ta upp 

åldersammansättningar på förskolan ur ett historiskt perspektiv. 

Gruppsammansättning 

Historiskt sett har ålderssammansättningen inom förskolor skiftat genom åren. Den svenska 

förskolan kännetecknas av barngrupper med olika åldersindelningar och Sundell (1995) 
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beskriver åldersblandningens betydelse för barns utveckling. Barnkrubborna på 1800 till 

början av 1900-talet var öppna för barn mellan ett till sju år. Under 1920- och 1930-talet 

infördes mer åldershomogent sammansatta grupper som var indelade från spädbarn (0,5-1,5 

år), koltbarn (1,5-3 år), mellanbarn (3-5 år) och stora barn (5-7 år). Tanken med dessa grupper 

var att optimalt tillgodose alla barn efter deras utvecklingsnivå. Fram till 

barnstugeutredningen (SOU 1972:26 och 27) dominerade dessa grupper. I och med 

barnstugeutredningen infördes två typer av barngrupper, grupper för barn under tre år och 

grupper för barn från tre till sju år.   Nio år senare rekommenderades det att ytterligare öka 

åldersspridningen i grupperna och åldersblandade grupper, så kallade utvidgade 

syskongrupper med barn från ett till sju år infördes (SOU 1981:25). Orsaken till att alla barn 

oavsett ålder skulle vistas i samma barngrupp var att det ansågs att även små barn (1-3 år) 

samspelar socialt. Det ansågs att en stor åldersspridning ökar åldersblandat samspel mellan 

barn, vilket gynnar deras utveckling och inlärning. Fördelar med utvidgade syskongrupper 

ansågs exempelvis vara att barnen fick vistas i samma grupp under en längre tid, att yngre 

barn lär av de äldre, att syskon får vara i samma grupp, möjligheten att hitta lekkamrater på 

samma utvecklingsnivå oavsett ålder med mera. Fördelar för lärarna var att arbetet blev mer 

omväxlande och stimulerande, att de fick följa barns utveckling under en längre tid samt att 

de fick ett varaktigt föräldrasamarbete (SOU 1981:25).  

Nyström (1992) kom fram till varierande resultat omkring åldersblandade kontra 

åldershomogena barngrupper i sin undersökning. Resultatet som framkom var både positivt 

och negativt för barnen och det uppmärksammades även att det krävdes en del åtgärder för att 

åldersblandade barngrupper skulle fungera tillfredsställande. Sundell (1995) påstår att ett sätt 

att förklara ökningen av åldersblandade grupper på förskolan är att det ägde rum i ett skede 

när barnomsorgen behövde förnyelse. Den gamla reformen uppfyllde inte den nya synen på 

barn och deras utveckling.  En annan aspekt som Nyström (1992) tar upp är hur barn väljer 

kamrater och i hennes studie kom det fram att oberoende av om barngruppen var homogen 

eller inte så valde barn i allmänhet kamrater i liknade ålder. Vidare observerades att konflikter 

och konkurrensen mellan barnen blev färre i ålderblandade grupper, å andra sidan ansåg 

lärarna det svårare att få till en fungerande verksamhet då det ställer högre krav på planering 

av verksamhetens utformning. I mitten av 1980-talet minskade antalet utvidgade 

syskongrupper och förskolor förändrade grupperna till exempelvis småbarnsgrupper med barn 

från ett till tre år och till traditionella syskongrupper med barn från tre till sex år. På en del 

förskolor sammansattes grupperna mer åldershomogent som till exempel ett- och 

tvåårsavdelningar, tre- och fyraårsavdelningar samt fem- och sexårsavdelningar (Sundell 

1995). Historiskt kan vi se att åldersgruppernas sammansättning pendlat fram och tillbaka och 

enligt Sundell behövs det mer forskning om hur åldersammansättningen påverkar barnen i 

förskolan. Under nästa rubrik kommer vi att kortfattat beskriva förskolan idag. 

Förskolan idag 

Sammantaget går 86 procent av alla ett- till femåringar i någon form av förskoleverksamhet 

idag. Den andelen har legat oföränderlig under de senaste åren (Skolverket 2011). Idag har 

barngruppsstorlekarna stor spännvidd och enligt Johansson (2005) är den vanligaste 

gruppsammansättningen småbarngrupper som består av barn i åldern tre år och yngre. Drygt 

hälften av alla inskrivna barn i förskolan är 0–3 år.  Det innebär att var tredje förskolegrupp är 

en småbarnsgrupp. Nästan hälften av småbarnsgrupperna har mellan 14 och 16 barn inskrivna 

(Skolverket 2011). Kommunerna är enligt skollagen skyldiga att ordna plats i 

förskoleverksamhet om föräldrarna arbetar, studerar eller om barnet har ett eget behov. Sedan 

2001 inkluderar skyldigheten även barn till föräldralediga och arbetslösa. År 2003 fick alla 
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fyra- och femåringar rätt till plats i förskola 15 avgiftsfria timmar per vecka (allmän förskola). 

Sedan 1 juli 2010 omfattas även treåringar av den allmänna förskolan. Det ställs även 

kvalitetskrav i skollagen beträffande bland annat barngruppernas storlek och sammansättning, 

lokaler och personalens kompetens. I förskolans läroplan (Lpfö98/10) anges mål och riktlinjer 

för förskolans arbete (Skolverket 2011). 
 

Förskolan är en miljö med stort fokus på barns lek och lärande. Johansson (1993) menar att 

den är varierande genom de olika förhållningssätt och metoder som lärarna har i samspel med 

barnen för att belysa lärandet, vilket framgår i följande citat. 
 

Läraren måste känna till läroplanens innehållsdimensioner och kunna föreställa sig vilka 

lärandeobjekt, det vill säga vilka förmågor och vilket kunnande, som barn kan tänkas 

utveckla i relation till det innehåll man arbetat med. Lärandeobjekten finns därmed i 

lärarens medvetenhet som tar sig uttryck både i den fysiska och i den psykiska miljön i 

form av vilka möjligheter läraren skapar för barns lärande.  Detta kan handla om vad man 

upplever tillsammans, vad man tillsammans kommunicerar om, hur miljön och leksaker 

talar till barn, samt vilka möjligheter barns samspel och samlärande ges (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2006 s.199).  

 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98/10) betonar att ”förskolan ska främja lärandet, vilket 

förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och lärande” 

(s.8). Lärandet ska baseras på att samspel mellan individer och barngruppen ska ses som en 

aktiv del i utveckling och lärande. Genom den nya läroplanen har förskolan en fast grund att 

stå på vilket skapar bättre förutsättningar för barns samspel och lärande. Trots alla 

förutsättningar för ett bra arbete menar Johansson (1993) att vissa frågor och funderingar 

dominerar på förskolorna. Ekonomi och organisation är två av dessa övergripande frågor som 

ofta kommer upp. Om lärarna ska kunna uppfylla läroplanens mål måste de se på 

verksamheten med andra ögon och på det som barnen får ut av verksamheten som det centrala 

och inte det ekonomiska och organisatoriska perspektivet (a.a.). Enligt Johansson (2005) är 

den reviderade läroplanen ett stöd och en bekräftelse på det arbete som redan bedrivs i 

verksamheten. Läroplanen anses också ge förskolan en ökad status och erkännande. 

Sammanfattningsvis kan utläsas att det ställs höga kvalitetskrav på förskolan idag i och med 

den reviderade läroplanen. Viktiga delar i verksamheten är miljö och material, lärarnas 

barnsyn samt barns meningsskapande, lek och lärande och det kommer vi att ta upp i följande 

avsnitt. 
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Tidigare forskning 
 

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning. Vi har valt att ta upp forskning som berör 

material och miljö på förskolan ur olika perspektiv. Förändringar i samhället och ökad 

kunskap om barn har gjort att en ny syn på barn visat sig. I stället för att utgå från 

psykologiska och biologiska stadier och invänta barns mognad ses barnet som kompetent och 

aktivt i det egna lärandet. Bjervås (2011) beskriver barn utifrån två olika synsätt, being och 

becoming.  I det ena sättet being, ses barnet som aktivt deltagande i sin egen sociala 

konstruktion och i det andra becoming, ses barnet som passivt beroende av sin omgivning. 

Forskning kring olika barnsyn tas upp och presenteras nedan. Föreliggande studie handlar 

också om barns lek, utveckling och lärande vilket också presenteras. Forskningen sammanförs 

i tre avsnitt; för det första miljö och material för det andra barnsyn och till sist barns lek, 

utveckling och lärande. Fokus ligger på de yngre barnen i förskolan. 

 

Miljö och material 
 

Nordin Hultman (2004) menar att materialet i de svenska förskolorna kan delas in i två 

kategorier. Dels det som är tillgängligt, lågt placerat och därför ofta använt och dels det som 

är otillgängligt, högt placerat och sällan använt. Johansson (2005) anser att materialets 

tillgänglighet inspirerar barn till delaktighet i verksamheten. Barnen ska veta vilket material 

som finns för att själva kunna välja var och vad de vill leka. Nordin Hultman (2004) utgår 

från en postmodern syn på barns identitets- och subjektskapande och menar att fokus ska 

ligga på förändringar i miljön, material och organisation av tid och rum. Förskolemiljön ska 

anpassas till barnen efter deras intressen och förutsättningar och inte tvärtom. 

 

Det finns brister i de fysiska inomhusmiljöerna som inverkar på såväl lärande som utveckling. 

”De lärandemiljöer som barn möter är inte bara arbetsmiljöer utan också miljöer för 

utveckling och socialisation” (Björklid 2005 s. 175). Björklid menar att förskolans miljö 

omfattar både fysiska, sociala och kulturella egenskaper. Dessa egenskaper arbetar växelvis 

med varandra och går inte att särskilja. Hon delar in miljön i subjektiv och objektiv miljö. Den 

subjektiva miljön handlar om vilken mening lärarna och barnen tillsamman ger själva rummet 

och den objektiva om rummets fysiska beskrivning som storlek, läge med mera. Enligt 

Prochner, Cleghorn och Green (2008) beskrivs material i skolor/ förskolor som en livsmiljö 

där dess mening genereras mellan sociala och fysiska makter. Studien bygger på funderingar 

om användandet av objekt, meningen och vikten av materialets kultur och hur det bidrar till 

skolans/ förskolans rumslighet. Barnens lärande är i fokus och förskolorna ska arbeta fram en 

verksamhet som gynnar deras lärande utifrån läroplanen på bästa sätt. 

 

Nordin Hultman (2004) beskriver och utmanar skolors och förskolors pedagogiska miljö. I sin 

studie beskriver hon skillnader mellan engelska och svenska förskolor/ klassrum och hävdar 

att det finns ett starkt inrutat mönster i hur svenska förskolor är utrustade samt hur dagen är 

indelad och planerad med hänsyn till tid och rum, jämfört med engelska förskolor. Rummen i 

de svenska förskolorna inbjuder till en viss ordning. De bestämmer var barnen ska vara och 

inte vara. Materialet i rummen visar på aktiviteter som är möjliga och styr på så sätt barns lek 

och lärande. Björklid (2005) beskriver samspelet mellan den fysiska miljön i förskolan och 

barns lärande. Hon menar att utomhusmiljön ger barnen större möjlighet till lek, lärande och 

utveckling än inomhusmiljön. Inomhusmiljön verkar vara mer begränsande för barnen. 

Verksamheten inomhus är planerad i tid och rum och det finns ett mönster för vilka aktiviteter 

rummen är avsedda för. Markström (2007) menar att genom normer och ordningar samt olika 

rum och aktiviteter skapas en plats och arena för konstruktionen av förskolan och dess 
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deltagare. Hon menar att det är viktigt som lärare att vara medveten om barns behov och 

anpassa miljö och material därefter. De engelska förskolorna lockar och fångar besökarens 

uppmärksamhet genom centralt placerat uppseendeväckande material. Det kan vara 

färgburkar, penslar och stafflier eller en stor balja med vatten och en annan balja med sand. I 

de svenska förskolorna placeras ”smutsigt” material, det vill säga vått, kladdigt eller smetigt 

material mer otillgängligt eller osynligt för barnen. I stället arrangeras vatten- och skapande 

aktiviteter som planerade aktiviteter. De svenska förskolorna framstår som mer stillsamma 

och lugna än de engelska förutom kuddrum som är starkt betydelsebärande i Sverige. 

Kuddrum utmanar till grovmotoriska aktiviteter inomhus där hela kroppen ses som en bärande 

idé. Dessa saknas helt i de engelska förskolorna (Nordin Hultman 2004). Prochner, Cleghorn 

och Green (2008) diskuterar materialets placering och hävdar att det har stor betydelse för 

barn och deras sociala interaktion. Placeringen är konstruerad, outtalad, skapad eller förställd 

genom det sätt individer använder platsen. Davidsson (2008) utgår från barns perspektiv och 

beskriver hur förskolans och skolans rum och platser är laddade med värderingar. Hon menar 

att miljön har stor betydelse för hur barnen agerar i rummen. Möblering, vilket material som 

finns att tillgå samt normer och regler har stor inverkan på vad barnen lär sig. Davidsson 

menar att rummens utformning ska ge barn möjligheter till delaktighet och inflytande samt 

varierade aktiviteter. 

 

Løkken (2008) beskriver ett- och tvååringars sociala umgänge i förskolan. Hon väljer att kalla 

barnen för toddlare och den kultur som byggs upp på förskolan genom barns dagliga samspel 

kallar hon för toddlarkultur. Ordet toddlare har hon lånat från den engelska beteckningen 

toddler som betyder den som stultar eller tultar. Løkken hävdar att toddlarnas lek kring stora 

föremål som kuddar, madrasser och kartonger med toddlarkroppen i centrum är lekar som 

svetsar samman barnen samtidigt som det förekommer färre konflikter än i lekar med små 

leksaker.  Genom kroppsligt umgänge förstår barnen varandras avsikter och mening i den 

gemensamma leken och konstruerar aktivt sina relationer. Björklid (2005) menar att material 

för grovmotoriska aktiviteter betonas i de svenska förskolorna. Det kan vara stolar, små bord, 

kuddar eller madrasser. Stor tillgång till sådant löst, flyttbart material inbjuder barnen att 

ändra i miljön så det passar deras lek och är det tydligaste samspelet mellan den fysiska 

miljön och leken. 

 

Karlsson (2008) undersöker barns relationer i förskolan och hur demokratiska former kommer 

till uttryck i leken. Hon menar att miljö, material och lärares förhållningssätt har stor 

betydelse för hur lekens innehåll och barnens relationer utvecklar sig. Karlsson tar sin 

utgångspunkt i två olika perspektiv i diskussionen om demokratiska värden. För det första ett 

barnperspektiv som hon relaterar till barn som human becoming, där vuxna menar att barn ska 

utvecklas i en bestämd riktning. Det andra synsättet hon utgår från är barns perspektiv där 

barn ses som human beings. Utifrån det sistnämnda synsättet ses barn som medmänniskor och 

aktiva medskapare i sin egen utvecklingsprocess. I följande avsnitt redogörs för ytterligare 

forskning kring syn på barn. 

Barnsyn 
 

Johansson (2003) ger en bild av det pedagogiska arbetet med de yngre barnen i förskolan. 

Hon har bland annat studerat pedagogers förhållningssätt i mötet med de yngre barnen. Tre 

olika synsätt framträder i studien; det första är att barn ses som medmänniskor där de vuxna 

utgår från barns erfarenheter och ser barnen som meningsskapande och delaktiga i beslut om 

sig själva. Det andra sättet att se på barn är att vuxna vet bättre, de utgår från ett 

vuxenperspektiv. I det tredje synsättet ses barn som irrationella där vuxna arbetar med att 
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hindra och begränsa barns agerande. Det handlar om de vuxnas inställning till barnet som 

person med förmågor och behov och på vilket sätt det tas hänsyn till dem. Johansson refererar 

Corsaro, 1987, James och Prout, 1990 och Merleau-Ponty, 1962 som beskriver barnsyn 

genom två olika synsätt; det ena att barn betraktas som mer ofullkomliga än vuxna så kallade 

human becomings. Det andra synsättet beskriver att barn betraktas som medmänniskor med 

egna intentioner och förmåga till meningsskapande, så kallade human beings. 

 

Bjervås (2011) undersöker bland annat hur lärare samtalar om förskolebarn med utgångspunkt 

i dokumentationer. Lärarna bedömer barnen främst som kompetenta med många förmågor 

men sammanhanget som erbjuds barnen kan enligt lärarna både vara stödjande och 

begränsande. Detta gör det svårt för barnen att överskrida gränser. Bjervås beskriver två olika 

synsätt eller filter som vuxna betraktar barn genom, dels som being (vara), att barnet ses som 

en egen person värt att lyssnas på. Dels beskrivs en syn på barn som becoming (tillblivelse), 

att barnet är ofullkomligt och behöver formas till en kompetent individ. Being utgår från en 

postmodern syn där barnet ses som kompetent med förmågor att ge uttryck för egna intressen, 

önskningar och sinnesstämningar. Barn som becomings utgår från moderniteten och ses som 

bristfälliga och passiva mottagare av vuxnas handlingar. Prout (2005) ifrågasätter att barnet 

enbart ska ses som självständigt och oberoende. Han menar att både vuxna och barn kan ses i 

termer av becomings utan att göra en kompromiss i behovet att vara en fullkomlig human 

being. Dahlberg, Moss och Pence (2002) menar att olika perspektiv som modernitet och 

postmodernitet inte måste ses som två läger i strid med varandra. De menar att vi lever i en 

period av sen eller reflekterande modernitet snarare än postmodernitet och att modernismen 

har ett starkt grepp om alla som vuxit upp under denna tradition. Granbom (2011) anser att 

förskolemiljön spelar en viktig roll då en majoritet av alla svenska barn tillbringar sin tid i 

olika förskoleverksamheter. Hon beskriver och analyserar hur lärare kommunicerar sociala 

representationer av förskolan som pedagogisk praktik.  Granbom redogör för olika syn på 

barn och att den postmoderna synen dominerar och ligger som grund för verksamhetens 

innehåll. Trots att den postmoderna synen råder menar Granbom att den samexisterar och 

ligger sida vid sida med de psykologiska teorierna. Hon menar att den psykologiska synen på 

barn kan ses som en förgivet tagen vardagskunskap. 

Eriksen Ødegaard (2007) aktualiserar förskolan för de yngsta barnen som en kultur- och 

kunskapsarena. Hon vill genom att tydliggöra barns röster bidra till kunskap om små barns 

perspektiv och det undersöker hon i berättande samtal mellan vuxna och barn. Hon tar reda på 

vad som sker och vilket innehåll som skapas när barn tar initiativ till samtal med vuxna och 

vice versa. Hon beskriver två metaforiska syner på barn, barn som human being och barn som 

human becoming. Eriksen Ødegaard kombinerar dessa två metaforer. När hon sökte kunskap 

om vad barn önskade samtala om gjordes det utifrån en syn på barn som human beings, aktivt 

deltagande i sitt eget liv. När hon utgick från ett pedagogiskt, lärande perspektiv för att se 

meningsskapandet i de berättande samtalen var det från en syn på barn som human 

becomings. Från den synvinkeln blev läroplanen styrande för hur den pedagogiska 

verksamheten skall förhålla sig till barns identitetsskapande och utvecklingsprocesser. Frågan 

om vilka människor barnen ska fostras till aktualiserades. Eriksen Ødegaard menar att det 

finns många olika sätt att se på och förhålla sig till barn oavsett tidsepok och att barn i 

pedagogiska institutioner kan betraktas som både human beings och human becomings av de 

vuxna. Hon menar att det inte alltid är så enkelt som svart eller vitt. 

 

Dahlberg, Moss och Pence (2002) utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. De 

beskriver olika sätt att konstruera barn och barndom samt utformningen av 

förskoleinstitutioner ur ett modernt kontra postmodernt synsätt. De redogör för en 
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meningsskapande diskurs där lärande ses som en process och varje person med- eller 

samkonstruerar sin egen förståelse av händelser i vardagen. I kontrast till den 

meningsskapande diskursen finns diskursen om kvalitet där lärande ses som en överföring av 

kunskap från vuxna till barn. En reproduktion av kunskap. 

 

Utformningen av miljön och tillgången till material i förskolan har till stor del att göra med 

vilken syn på barn läraren har. Löfdahl (2002) menar att barn idag är viktiga för sin egen 

skull, de är en egen person och inte längre underordnade instanser i samhället som familj, 

skola med mera. Hon betraktar barn som kompetenta sociala aktörer vilka skapar mening i 

handlingar och aktiviteter beroende på sina olika intressen och behov. Löfdahl menar att barn 

ses som en egen grupp i samhället som bör lyssnas på och även ifrågasättas och utmanas. Hon 

betraktar barndom som en social konstruktion i en variation av många barndomar och menar 

att det inte finns ett universellt barn utan barn är olika. Löfdahl intresserar sig för hur barn 

skapar mening i leken genom material som finns i den omgivande miljön och i interaktion 

med andra barn och vuxna. För att se leken som meningsskapande menar Löfdahl att det 

krävs teorier som kan illustrera dess kontextuella, kulturella och sociala relation. Det är viktigt 

att se det kompetenta barnet som meningsskapande i vardagen som social aktör och inte utgå 

från olika utvecklingsstadier. Löfdahl betonar vikten av hur vi organiserar för barns lek. Hon 

menar att material, tid och rum har stor innebörd för hur meningsskapande leken blir för 

barnen. Johansson (2001) beskriver hur små barn upplever mening i vardagen. ”Förskolan är 

en miljö fylld med saker som på olika sätt talar till barnen och inspirerar dem till 

handling”(s.24). Efter situation och sammanhang handlar och agerar barnen utifrån vad som 

är meningsfullt för dem.  

 

Wallin (2003) förespråkar en pedagogisk kullerbytta i tankarna vilket innebär att se 

verksamheten ur ett annat perspektiv än tidigare. Hon anser det viktigt för läraren att ibland 

sätta sig ner och försöka se det barnen ser och agera därefter. Nordin Hultman (2004) betonar 

att miljön och det material som finns tillgängligt bidrar till barns meningsskapande. Barn är 

olika och kräver flera handlingsmöjligheter med ett varierat material och olika arbetssätt 

beroende på situation.  

 

Barns lek, utveckling och lärande 

Materialet på förskolan har en betydelsefull roll för barns utveckling och lärande. Det sporrar 

barnen till fantasifull lek och utvecklar deras sampel i interaktion med varandra. Enligt 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) kan barn i leken gestalta vad som helst. Det är 

där som barn bearbetar upplevelser, tankar och språk och fantiserar över gränserna. I leken 

uppslukas barn av ett här och nu, inget annat existerar. De använder sin livsvärld i leken för 

att bearbeta och samtidigt föra leken vidare. Björklid (2005) hävdar att barn ser leken som 

obegränsad och det är viktigt att som lärare vara medveten om betydelsen av samspelet 

mellan barns fantasi och materialets funktion. För små barn är den vuxne en betydelsefull 

lekkamrat som ska hjälpa barnen till lek med varandra. För att detta ska kunna ske krävs det 

lärare som har tid och möjligheten att närvara vid barns lek och leda in dem i lekens regler, 

kanske med hjälp av olika stimulerade material.  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) lyfter fram att barns lek är en central 

aspekt i verksamheten. När små barn leker och prövar något nytt möter de en främmande 

värld som behöver bearbetas för att sedan anpassas till den erfarenhet barnet redan har. 

Lillemyr (2009) menar att när barn leker med olika leksaker utnyttjar de lekens möjligheter att 

transformera ett objekt till något helt annat. Han anser att i förskolan är variationen mellan lek 
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och lärande en av grundpelarna för utveckling hos barnen. Det ska vara en växelverkan 

mellan barnstyrda och vuxenstyrda aktiviteter. Leken blir också en metod för lärande genom 

att barn experimenterar och undersöker material och i leken finns materialet som ett verktyg. 

Leken är en social företeelse och fungerar som kommunikation mellan barnen och genom 

kommunikation utvecklas samspelet. Utifrån barns perspektiv är det viktigt att leken är rolig 

och mest rolig verkar den fria leken vara när barnen får bestämma ramar och innehåll (a.a.). 

 

Barn utvecklas konstant under sina första år och att människor förändras har att göra med 

socialisation, utveckling och lärande (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). I 

förskolan sker ett lärande hela tiden genom barns lek och samspel. Barn utvecklas och förser 

sig med kunskap genom att umgås med andra individer, genom att prata, utforska, leka, iaktta 

och reflektera (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006). Att iaktta en annan individ och sedan 

imitera är också ett lärande. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) hävdar att när 

barn imiterar har det en innebörd genom att det speglar en förståelse för någon annan. Barn 

gör ett aktivt val genom att imitera och skapar på så sätt interaktioner och relationer med 

andra barn. De använder imitation som redskap för att få kontakt med en annan individ. När 

barn agerar i olika situationer lär de sig om sin omgivning. Hur mycket barnet lär sig är 

baserat på barnet erfarenhet och utveckling. Att språk och lärande hänger ihop betonas i 

förskolans läroplan. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att de utvecklar 

varandra i en växelverkan och att det är en social process.  

 

Enligt Lpfö98/10 ska barnen vara delaktiga i verksamheten och de intressen som barnen ger 

uttryck för bör ligga till grund för utformningen av den pedagogiska verksamheten.  

Läroplanen lyfter även fram vikten av att barnen ska få ett reellt inflytande på innehållet i 

verksamheten. Verksamhetens innehåll är väsentligt för att verksamheten ska bli så 

utvecklande som möjligt för alla individer. Lärarnas förhållningssätt och förmåga att se 

verksamheten ur flera synvinklar är grundläggande för förskolans strävansmål och för att få 

en helhetssyn kring barnen. 

 

Vi har funnit en del forskning om yngre barns behov utifrån olika perspektiv. Däremot har vi 

inte hittat forskning om skillnader och likheter mellan småbarns- och syskonavdelningars 

tillgänglighet kring material. I följande avsnitt behandlas teorier som utgör grunden för 

studien.  
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Teoretiska utgångspunkter  

Under denna rubrik redovisas studiens teoretiska utgångspunkter. Vi inleder med att kortfattat 

beskriva ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Vidare fokuseras två olika synsätt och dess 

syn på barn och kunskap i förskolan, det moderna och det postmoderna. Avslutningsvis 

redogör vi för begreppet diskursanalys och Foucaults maktperspektiv som vi kommer att 

använda oss av i studiens analys. 

Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Enligt socialkonstruktionismen är verkligheten socialt konstruerad. Det betyder att alla i 

interaktion med varandra skapar mening i tillvaron. Inget är rätt eller fel utan det är i mötet 

och i relationen med andra kunskap skapas. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver 

socialkonstruktionismen som ett brett och mångfacetterat perspektiv och att dess tänkande är 

centralt i dagens samhällskunskap. Nordin Hultman (2004) menar att det konstruktionistiska 

tillsammans med det postmoderna perspektivet undersöker och ifrågasätter det inrotade och 

välbekanta teoretiska tänkandet. Kritik mot socialkonstruktionismen är att riktningen 

inrymmer många olika verkligheter och därför kan upplevas som förvirrande och obeslutsamt. 

Det finns även flera olika versioner av vad konstruktion och social innebär vilket kan öka 

osäkerheten (Alvesson & Sköldberg 2008). 

I förskolan konstrueras kunskap, lek och lärande genom social interaktion mellan barn-barn 

och barn-vuxna.”Utifrån ett socialkonstruktionistiskt grundtagande är det i samtalet mellan 

lärare som föreställningar om barn formas och framträder” (Bjervås 2011 s.77). I föreliggande 

studie avser vi att genom samtal mellan lärare undersöka vilka möjligheter de ger barn till 

socialt meningsskapande och subjektskapande genom materialet i förskolemiljön. 

Modernt synsätt 

Enligt Dahlberg, Moss och Pence (2002) utgår moderniteten från att det finns en total 

universal sanning. Den står för överföring av vetenskaplig kunskap där allt går att klassificera, 

kategorisera och systematisera. Fokus ligger på utveckling och förbättring. Dahlberg, Moss 

och Pence beskriver olika modernistiska sätt att se på barn, bland annat som ett tomt kärl som 

ska fyllas med kunskap, färdigheter och kulturella värderingar och barnet som oskyldigt där 

vuxna genom en konstruerad miljö skapar trygghet och skyddar mot omvärlden. Ett tredje sätt 

att förstå barn är att de utvecklas i en naturlig process efter medfödda förmågor och 

egenskaper. Barnet kan också uppfattas som en resurs för arbetsmarknaden. Modernistisk 

konstruktion i förskoleinstitutionerna visar inte så stort intresse för barns perspektiv utan 

fokuserar istället på vilka vuxna medborgare de ska bli. Dahlberg, Moss och Pence menar att 

dessa synsätt skapar ett fattigt barn som är passivt och beroende av sin omvärld. De beskriver 

också att det växer fram en misstro mot modernismen främst på grund av dess bristande 

förmåga att ta till sig mänsklig mångfald och komplexitet. Även att kontrollera genom 

kunskap om vad som är rätt eller fel ifrågasätts. En kontrast till modernismen är det 

postmoderna synsättet som är mer komplext. Det antar en skeptisk inställning till att kunskap 

om världen är korrekt oavsett hur människor skapar sin förståelse. Det postmoderna 

perspektivet kritiserar uppfattningen om den biologiska mognaden och menar att barnet är en 

social aktör, kompetent och socialt konstruerad (a.a.). Nedan följer en kort redogörelse för ett 

postmodernt synsätt. 
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Postmodernt synsätt 

Postmodernismen kan spåras tillbaka till tiden efter andra världskriget då en atmosfär av 

skepticism och pluralism började sprida sig i västvärlden. Från 1980-talet har en mängd 

författare genom att anta ett postmodernt perspektiv försökt vända upp och ner på traditionella 

epistemologiska föreställningar inom samhällskunskap och filosofi. På 2000-talet har 

postmodernismen kommit att ingå som en del i det allmänna samhällsvetenskapliga området 

(Alvesson & Sköldberg 2008). Vad innebär det då att se på världen ur ett postmodernt 

perspektiv? Enligt Styhre (2002) är det speciellt fyra punkter som är viktiga inom 

postmodernismen. För det första bör forskaren vara skeptisk till att händelser, begrepp och 

processer har en fast inre struktur. För det andra är förändring och rörlighet normen och 

stabilitet ett undantag. För det tredje är forskaren intresserad av det osynliga och till sist är det 

viktigt att ha förkunskap om olika samhällsteorier och medvetenhet om vilka utgångspunkter 

en fråga bygger på. Enligt Lyon (1999) är postmodernism värd att undersöka eftersom teorin 

skapar ytterst viktiga frågor. Den lär oss se olika perspektiv och ökar vår känslighet inför 

frågor. Postmodernism ifrågasätter det förgivet tagna och uppmanar till att lyfta blicken från 

det vanliga och se och utforska ur en ny synvinkel. 

Dahlberg, Moss och Pence (2002) menar att postmoderniteten har som utgångspunkt att det 

inte finns någon absolut kunskap. Allt sker i relation till något annat och det finns inget rätt 

eller fel. Det hela utgår från situation, sammanhang, tid och rum och är i ständig förändring. 

Mening skapas i handlandet och söker ingen sanning om vad som är rätt eller fel. 

Postmodernismen står för att det finns många olika sätt att se på världen med flera perspektiv, 

komplexitet och mångfald. Barnet ställs i förgrunden och deras sätt att utforska världen blir 

framträdande. Dahlberg, Moss och Pence menar att ur ett postmodernt synsätt konstrueras den 

institutionaliserade förskolan som en plats där det lilla barnet lever här och nu. Förskolan 

utgår från barnet och dess erfarenhetsvärld. Dahlberg, Moss och Pence beskriver det 

kompetenta barnet som aktivt deltar i den egna sociala konstruktionen, som en 

medkonstruktör av kultur och kunskap.  

Diskursanalys 

Enligt Winther Jörgensen och Philips (2000) är ”en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (s.7). Bolander och Fejes (2009) menar att 

diskursanalys hjälper oss att förstå hur språket skapar bilder av verkligheten. Beroende av hur 

ordet sägs och i vilket sammanhang skapas olika verkligheter om hur något eller någon är. 

Därför anser Bolander och Fejes att diskursanalys är ett viktigt redskap för att ifrågasätta det 

förgivet tagna och osynliga i den vardagliga verksamheten. Börjesson och Palmblad (2007) 

anser att inom diskursanalysen handlar det om att studera gränsdragningar och berättelser om 

något påstående och se bortom det synliga. De menar att så snart ett språk används har en 

verklighet skapats. Språket konstrueras genom diskurser vilket bygger upp världar och sociala 

relationer.  Några som forskar om diskurser är Michel Foucault, Nikolas Rose och Zygmunt 

Bauman. Nedan redogör vi för hur Foucault talar om språk och diskurs samt hans 

maktperspektiv. 

Dahlberg, Moss och Pence (2002) redogör för att det språk vi använder i olika kontexter 

formar och styr vårt sätt att se på och uppfatta världen. Foucault talar om diskurs istället för 

språk. Diskurser som används och har stort inflytande i till exempel förskolan ses enligt 

Foucault som dominerande diskursiva regimer eller sanningsregimer. Det betyder att världen 

ses på ett bestämt sätt som sant eller falskt, svart eller vitt, rätt eller fel. Diskursen formar 

tänkandet tills det skapas en motdiskurs och ett annat sätt att se på världen eller 
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förskoleverksamheten, ett sätt att se situationer ur andra perspektiv och gå bortom det 

uppenbara och synliga. Diskurser inom olika sociala praktiker producerar och begränsar vad 

som är accepterat att säga eller inte säga (Börjesson 2003). ”Språket är strukturerat i olika 

mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala domäner” (Winther 

Jörgensen & Philips 2000 s.7). Förskolan är en sådan domän där språkmönster påverkar hur vi 

tänker och agerar. Diskursanalys är en metod som hjälper till att analysera dessa mönster. 

Foucault och maktperspektiv 

Makten finns överallt och det är viktigt att vara medveten om det. Makt kan ses på en mängd 

olika sätt. Dahlberg, Moss och Pence (2002) beskriver att alla berörs av makt på ett eller annat 

sätt och de utgår från filosofen Michael Foucaults maktperspektiv som har en viktig roll i det 

postmoderna samhället. Foucault kritiserar bundenheten av ett bestämt maktbegrepp som den 

mellan herre och slav och menar att dagens samhälle blivit mer mångsidigt och universellt. 

Foucault betonar mer disciplinär makt där individen styr men även styrs i interaktion med 

andra människor. Makt ska inte enbart förstås som förtryckande utan också som produktiv, 

det vill säga att makten bildar diskurser, kunskap, kropp och subjektiviteter (Winther 

Jörgensen & Philips 2000). Tullgren (2003) utgår från Foucaults teorier kring makt, hon 

menar att Foucault inte intresserade sig för vem som har makten utan hur olika grupperingar 

skapas med hjälp av makt. Enligt Foucaults relationella maktbegrepp är makt något som 

uppstår i samspel mellan människor. Det är inget som någon kan äga eller förfoga över utan 

det skapas mellan människor. Makten kan alltid förändras, styras och omformas. Några av 

Foucaults tekniker för styrning beskrivs närmare under rubriken analys. Styrningsteknikerna 

disciplinär makt och självstyrning kommer att ligga till grund för föreliggande studies 

analysarbete. 
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Metod och genomförande 

Följande avsnitt beskriver hur vi gått till väga i föreliggande studie. I första delen redogörs för 

fokusgrupper och vad det innebär. Därefter återges hur vi gått tillväga i urvalsprocessen och 

en närmare beskrivning av grupperna och deltagarna i studien. Fortsättningsvis beskriver vi 

observationsmallen som också använts som metod och därefter redogör vi för studiens 

analysprocess. Till sist redovisas studiens trovärdighet och tillförlitlighet samt 

forskningsetiska principer. 

Vårt datamaterial består av fokusgruppssamtal mellan lärare i förskolan utifrån framtaget 

stimulusmaterial (bilaga 2). Samtalen har utförts i två olika arbetslag och kompletteras med en 

observationsmall (bilaga 3) gällande materialets tillgänglighet, placering och tillgång på 

respektive förskoleavdelning. 

Utgångspunkten är att undersöka hur lärare uttrycker och beskriver tankar inom ett specifikt 

ämne, i det här fallet materialet och de yngsta barnens möjlighet att använda materialet på 

förskolan. Fokusgruppsamtal innebär att en grupp individer under en begränsad tid diskuterar 

ett på förhand bestämt ämne. Fokusgruppsamtalet ska ledas av en moderator (samtalsledare) 

som startar samtalet och introducerar olika aspekter av ämnet, till exempel genom ett 

stimulusmaterial (Wibeck 2010). Stimulusmaterial är ett material som väcker tankar och 

frågor inom ett specifikt område och på så sätt hjälper till att få igång en diskussion. Det kan 

bestå av citat, bilder, film eller artiklar. Det kan också vara bra att förbereda med ytterligare 

material eller följdfrågor ifall diskussionen av någon anledning avstannar. I föreliggande 

studie innehåller stimulusmaterialet (bilaga 2) påståenden om materialet på förskolan. Tanken 

var att påståendena skulle få lärarna i fokusgrupperna att resonera kring och reflektera över 

tillgängligt material på förskolan. Stimulusmaterialet presenterades för fokusgruppdeltagarna 

precis innan samtalets början. Det hjälpte till att föra diskussionen framåt i de 

halvstrukturerade samtalen.  

Vi bestämde oss för fokusgruppsamtal och observationer som metod eftersom vi anser det 

mest lämpligt inom det område och syfte vi valt. Eftersom fokusgruppsamtal är mer 

ostrukturerat än till exempel intervjuer menar vi att det kan bli en djupare diskussion kring 

ämnesvalet material och inte lika styrt från oss forskare. Vid användning av fokusgrupper som 

metod minskar forskarens makt eftersom deltagarna helst ska samtala fritt med varandra utan 

påverkan av moderatorn. Vi styr ämnet för diskussionen med stimulusmaterialet medan 

deltagarna utifrån det samtalar, diskuterar och ventilerar åsikter samt olika/ lika uppfattningar 

med varandra. Kvale och Brinkman (2009) menar att målet med fokusgrupper är att få fram 

olika idéer i ett ämne, inte att nå ömsesidig förståelse och hitta lösningar på frågan. 

Förhoppningen är att fokusgruppsamtalen ska vara utvecklande och intressanta för alla 

medverkande och att de leder till en djupare diskussion kring valt område. Målet är att 

undersöka skillnader och likheter, det vill säga urskilja mönster, i olika ålderindelningar med 

fokus på de yngsta barnen. 

Fokusgrupper 

Fokusgrupper har använts som metod sedan 1920- talet inom samhällsvetenskap för att 

undersöka olika fenomen. Under 1950- talet och fram till 1980-talet användes fokusgrupper 

endast vid olika marknadsundersökningar (Wibeck 2010). Sedan mitten av 1980- talet har 

metoden med fokusgrupper ökat inom det samhällsvetenskapliga området, speciellt inom 

feministisk forskning. Idag används fokusgrupper inom många olika områden så som 
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sociologi, pedagogik, antropologi, folkhälsovetenskap och miljövetenskap. Wibeck menar att 

fokusgrupp är en forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion och deltagarna 

förhåller sig till ett fastställt ämne bestämt av forskaren. Det som oftast undersöks med hjälp 

av fokusgrupper är hur åsikter, attityder och idéer diskuteras i grupp. Detta leder till att 

forskaren får inblick i deltagarnas erfarenheter och föreställningar om hur de ser på världen. I 

fokusgrupp som metod anser Wibeck att interaktion mellan deltagarna är det karaktäristiska 

draget. Samtal som förs i en fokusgrupp har ofta en argumenterande karaktär vilket beror på 

att deltagarna ofta för diskussioner för eller emot ett givet ämne. 

Syftet med fokusgruppsamtalet bestämmer vilken roll moderatorn ska spela. Wibeck (2010) 

menar att i en strukturerad fokusgrupp liknas moderatorns roll med en traditionell intervjuare 

som håller sig till på förhand bestämda frågor. I en ostrukturerad fokusgrupp förhåller sig 

moderatorn mer passiv och förutom att introducera ämnet för diskussionen ingriper hon/  han 

endast om det behövs. Det är viktigt att moderatorn är en aktiv lyssnare och genuint 

intresserad av det deltagarna samtalar om. Det är en balansgång att vara moderator i ett 

ostrukturerat fokussamtal då samtalen kan glida iväg åt ”fel” håll. Enligt Wibeck gäller det att 

som moderator våga vänta ut deltagarna för att se om samtalet hittar fokus igen, det kan leda 

till något oförutsett som har relevans i pågående studie. Det är också viktigt att moderatorn 

försöker få deltagarna att känna sig bekväma i situationen. I föreliggande studie deltog två 

stycken forskare i fokussamtalet. En hade rollen som moderator och en hade en observerande 

roll. Moderatorn informerade om hur samtalet skulle gå till och förhöll sig sedan i 

bakgrunden. Vid några tillfällen hjälpte moderatorn till att föra samtalet vidare. Observatorn 

förhöll sig passiv och observerade kroppsspråk samt gjorde noteringar över rum och 

placeringar.  

Enligt Wibeck (2010) är det viktigt att uppmärksamma faktorer som kan påverka 

grupprocessen i fokussamtalen på olika sätt. Personlighetsdrag och fysisk framtoning från 

individer kan påverka hur gruppen reagerar tillsammans och vilket resultat som framträder, så 

kallade intrapersonella faktorer. Om en person är utåtriktad och framåt kan det till exempel 

tolkas som dominant. En grupp som består av individer med liknande socialekonomiskt, 

kunskaps- och utbildningsmässig bakgrund tenderar att ha bättre förutsättningar att fungera 

positivt i fokusgrupper än de med olika bakgrund (a.a.). Förväntningar på varandra i gruppen 

så kallade interpersonella faktorer kan också ha stor betydelse för samtalet. Känner de 

samhörighet med varandra eller har de vitt skilda åsikter som går isär? En stor känsla av 

gemenskap kan påverka resultatet både positivt eller negativt samtidigt som likartade grupper 

anses mer effektiva då deltagarna inte behöver känna in varandra. Deltagarna i föreliggande 

studie var väl kända med varandra.  

Wibeck (2010) anser att den fysiska miljön är en faktor som kan påverka resultatet av 

samtalet. Det är viktigt att välja en plats där deltagarna känner sig trygga och kan få sitta 

enskilt utan störande ljud utifrån. I föreliggande studie satt vi i en relativt ostörd miljö. 

Samtalen utfördes med en veckas mellanrum och spelades in med en diktafon.  

Urval 

Det var svårt att rekrytera grupper som hade möjlighet att hjälpa oss med 

fokusgruppssamtalen då deras planeringstid tillsammans är begränsad och värdefull. Efter en 

hel del telefonsamtal fick vi till slut klartecken från två arbetslag på två olika förskolor. Vår 

avsikt från början var att föra fokussamtal på samma förskola med två arbetslag (en 

småbarnsavdelning 1-3 år och en syskonavdelning 1-5 år). Då det inte var möjligt valde vi att 

utföra fokusgruppssamtal på två förskolor inom samma kommun. 
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I föreliggande studie handlar det om att synliggöra hur lärare uttrycker tankar och funderingar 

kring material på olika förskoleavdelningar. I våra fokusgruppsamtal deltog två arbetslag, ett 

arbetar på en småbarnsavdelning (avdelning Bollen) och ett arbetar på en syskonavdelning 

(avdelning Pärlan). För att få reda på hur lärare resonerar kring materialet på förskolan och 

hur skillnaderna ser ut för de yngsta barnen på avdelningar med olika åldersindelningar anser 

vi det metodiskt riktigt att föra fokusgruppssamtal med två arbetslag som arbetar i sådana 

grupper. Sammanlagt sju lärare deltog och vi kallar dem alla lärare oavsett utbildning. Alla 

namn i studien är fingerade. Deltagarna deltog mer eller mindre i diskussionerna. 

Båda arbetslagen har stor erfarenhet av och kunskap om förskolekontexten och har känt 

varandra samt arbetat på samma arbetsplats i många år. Nackdelar med det kan vara att de 

känner varandra för bra och kanske fått en roll i arbetslaget som till exempel ledare eller att 

alla vet vad de andra tycker och det därför inte blir någon givande diskussion. Fördelar med 

att vara kända med varandra tidigare är att de kanske vågar argumentera och diskutera mer, 

vågar säga emot och tycka på ett annat sätt. Det som skiljer grupperna åt är att de arbetar med 

olika åldersindelningar och att den ena gruppen består av fyra och den andra av tre deltagare. 

Förskolorna de arbetar på ser också olika ut till antal avdelningar vilket kan ha betydelse när 

det gäller materialets tillgång och variation. 

Nedan i tabell 1 kan studiens urval utläsas mer översiktligt.   

Tabell 1  

Gruppens 

namn 

Deltagarnas 

”namn” 

Samtalets 

längd 

Åldersgrupp på 

avdelningen 

Antal 

avdelningar 

på förskolan 

Fokusgrupp 1 

”Bollen” 

Birgitta 

Bella 

Bea  

Barbro  

60 minuter Ett- till tvååringar 

”småbarnsgrupp” 

Fyra  

Fokusgrupp 2 

”Pärlan” 

Pia  

Paula 

Pernilla 

45 minuter Ett- till femåringar 

”syskongrupp” 

Två  

Avdelning Bollen 

På avdelning Bollen arbetar tre förskollärare. Bollen är en småbarnsavdelning med tretton 

barn inskrivna i åldrarna ett till två år. För tillfället har de en lärarstudent. Avdelningen 

gränsar till en andra småbarnsavdelning som de samarbetar och även har gemensamt utrymme 

i form av en lekhall med. Ytterligare två avdelningar finns i huset där barnen är från tre till 

fem år. Förskollärarna har arbetat på samma förskola i många år. Efter en omorganisation 

hösten 2011 arbetar de i samma arbetslag. De känner varandra sedan många år tillbaka men 

har inte arbetat så nära varandra som de gör idag. I omorganisationen bytte 

småbarnsavdelningarna lokaler med syskonavdelningarna och nya barn inskolades på 

avdelningen.  

Vid besöket på förskolan visades vi runt på avdelningen. Vi efterfrågade en lugn plats för 

fokusgruppssamtalet och blev visade till ett rum innanför personalrummet. Rummet var litet 
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och möblerat med en soffa, några stolar och ett fyrkantigt bord. Alla deltagare var inte med 

från början då en av förskollärarna skulle träffa ett barn och en förälder. Även lärarstudenten 

var upptagen med annat och kom lite senare. Deltagarna benämns i studien som Birgitta, 

Bella, Bea och Barbro. Vi var båda med vid samtalet och agerade moderator respektive 

observator. Vi berättade om fokussamtalets upplägg, att samtalet skulle spelas in med en 

diktafon och vi presenterade stimulusmaterialet (bilaga 2). Moderatorn beskrev sin roll i 

samtalet som passivt lyssnande och observatorns roll som fältantecknare. Lärarstudenten kom 

in i rummet efter cirka fem minuter och den tredje förskolläraren efter cirka en halvtimma. 

Fokussamtalet var halvstrukturerat med en öppen diskussion utifrån stimulusmaterialet (bilaga 

2) och höll på cirka en timma. Vi blev lite störda av ljud utifrån i samband med fikarasten. 

Moderatorn förhöll sig passiv förutom bekräftande nickningar och enstaka verbala yttranden. 

Förskollärarna var alla aktiva i samtalet efter en lite trevande inledning. Lärarstudenten deltog 

i samtalet men var inte lika aktiv. I början var lärarnas kroppsspråk lite tvunget med korslagda 

armar, det förändrades sedan till ett mer gestikulerande kroppsspråk för att förstärka orden. 

De diskuterade från punkt till punkt efter stimulusmaterialet och höll sig i hög grad till ämnet. 

Samtalet var lättsamt och deltagarna var samstämmigt överens om det mesta. De bekräftade 

varandra och fyllde ibland i meningen åt varandra. Mot slutet blev diskussionen livligare och 

de pratade mer i munnen på varandra.  

Avdelning Pärlan 

På avdelning Pärlan arbetar två förskollärare och en barnskötare. Barnskötartjänsten delas 

mellan två personer och en av dem deltog i fokussamtalet. Pärlan är en syskonavdelning med 

nitton barn i åldrarna ett till fem år. Elva av barnen är från ett till tre år. Förskolan består av 

ytterligare en syskonavdelning. Även här har lärarna arbetat tillsammans i många år förutom 

den medverkande barnskötaren som arbetat där ett par år. Deltagarna på avdelning Pärlan 

benämns i studien som Pia, Pernilla och Paula.  

Våra roller som moderator och observator beskrevs som i första fokussamtalet och även 

presentation av stimulussamtal och samtalsupplägg. Plats för samtalet var ett målarrum där vi 

kunde sitta ostört då barnen var ute på förskolegården. Målarrummet bestod av ett stort 

fyrkantigt bord med tillhörande stolar. Vi placerade oss runt bordet med diktafonen i mitten. 

Även här inleddes samtalet trevande och lite avvaktande. Alla lärarna var ungefär lika aktiva i 

samtalet. Moderatorn förde samtalet vidare ett par gånger. Deltagarna följde 

stimulusmaterialet och höll sig till ämnet.  

Observationer på respektive avdelning utfördes efter samtalen. Barnen var ute på 

förskolegården så vi kunde ostört gå från rum till rum på avdelningen och observera 

materialets placering, omfattning, variation och tillgänglighet. Observationsmallen (bilaga 3) 

består av olika kolumner där vi fyllt i tillgänglighet och omfattningav olika material på 

berörda avdelningar.  

Observationsmall 
 

Observationer är metoder som används mycket inom förskolan i syfte att tydliggöra vad som 

händer eller hur det ser ut i verksamheten. Olika verktyg som till exempel kamera, loggbok, 

fältanteckningar eller som i föreliggande studie en observationsmall (bilaga 3) kan användas i 

observationerna.  Det finns olika typer av observationer, direkta, indirekta och fördröjda. Vi 

har använt oss av direkta observationer i studien och den bygger på ögats seende av händelser. 

Fördelen med denna observation är att den är direkt och det existerar ingen tidsfördröjning 

mellan händelser och registrering (Einarsson & Hammar Chiriac 2002).  Det är bra att veta 
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vad observationen ska leda till. Själva utformandet av observationsmallen ska stämma väl 

överens med syfte och frågeställningar. I föreliggande studie använder vi en observationsmall 

som komplement till lärarnas uppfattningar kring materialet.  Den har en hög grad av struktur 

där vi forskare bestämt vilka kategorier som ska observeras och har relevans för våra 

forskningsfrågor (a.a.). Mallen är ett hjälpmedel för att underlätta observationerna och även 

ett stöd i analysarbetet. 

Analys 

Under denna rubrik kommer vi att beskriva centrala begrepp som tagits fram från teorin vilka 

är en del av studiens analys. Begreppen är Foucaults styrningstekniker; den disciplinära 

makten och självstyrning. Begreppen being och becoming som beskrevs under rubriken 

tidigare forskning kommer också att utgöra en del i analysarbetet. Vi inleder med att redogöra 

för analysprocessen och därefter en kort beskrivning av diskursanalys.  

Tillvägagångssätt i analysarbetet 

För att få ett bra underlag till analysen transkriberades hela fokusgruppsamtalen ordagrant.  Vi 

började med att lyssna och läsa igenom materialet flera gånger för att på så sätt ta reda på vad 

det talades om i samtalen.  

Därefter identifierades formuleringar som hörde samman med studiens syfte och 

frågeställningar. De formuleringar som hade liknande innehåll fördes samman i grupper.  

Tillgänglighet, meningsfull lek, lärande och inflytande var kategorier som framträdde i båda 

fokusgrupperna. Kategorierna fick varsin färg i våra utskrifter för att lättare skiljas åt och 

lästes igenom var för sig för att ta reda på hur det talades om dem.  Vi observerade även att 

makt hade en framträdande roll i samtalen.  

Utifrån kategorierna skapades två teman som vi benämner; talet om barns meningsskapande 

och talet om barns lek och lärande.  Resultatet av fokusgruppsamtalen och 

observationsmallarna beskrivs i sin helhet utifrån dessa två teman under rubriken resultat.  

Fortsättningsvis analyserade vi vad som framställs som ”möjliga” sanningar i texterna och 

vad som uteslöts samt vilka subjektspositioner som visade sig (Bolander & Fejes 2009).  

Diskurs som analysverktyg 

Diskursanalysen är en helhet och ställer insamlat material på samma nivå, vilket betyder att 

allt material är lika viktigt i en diskursanalytikers perspektiv. Att använda sig av diskursanalys 

innebär att studera text, tal med mera och att skapa en tydlig design för studien. Diskurser är 

inte färdiga fakta utan förändras genom urval, meningssammanhang och forskarens egna 

tolkningar (Börjesson & Palmblad 2007). Bolander och Fejes (2009) anser att inom 

diskursanalys uppfattas allt datamaterial som språkliga utsagor av hur verkligheten ser ut. Det 

studeras vilka sanningsanspråk som dominerar, till exempel vad som är normalt, onormalt, 

vad som tas för givet eller vad som osynliggörs.  Howarth (2007) menar att diskurser får olika 

betydelse beroende på vilka konstruerade system det bäddas in i. Varje system är enligt 

Howarth inbäddat i antaganden om den sociala världen och på vilket sätt vi får kunskap om 

den.   

En diskursanalytiker försöker inte visa hur verkligheten faktiskt ser ut utan är mer intresserad 

av att analysera samtal och de bilder av verkligheten dessa producerar. Att försöka se det 
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dominanta sanningsanspråket och vad som exkluderas är den huvudsakliga uppgiften 

(Bolander & Fejes 2009). I analysen av fokussamtalen och observationerna har vi utgått från 

studiens syfte och frågeställningar. 

I diskursanalysen tar vi hjälp av Foucaults följande styrningstekniker, den disciplinära makten 

och självstyrning. Vi börjar med att beskriva begreppet subjekt som hör ihop med Foucaults 

maktperspektiv. 

Subjekt  

Permer och Permer (2002) beskriver Foucaults subjektsformer, att de skapas genom bestämda 

verksamheter och att subjektet betraktas som underordnat och ingår i en ständig 

skapelseprocess. ”Att bli och vara ett subjekt är alltså en fråga om att formas till en individ 

med särskilda övertygelser utifrån vilka han eller hon agerar och tänker på speciella 

sätt”(s.56).  Det är genom maktrelationer som subjektet skapas och genom dessa relationer 

kommer till insikt om vem han eller hon är. Foucault beskriver två grundläggande tekniker för 

människans subjektskapande vilka beskrivs närmare i följande text. 

Disciplinär makt 

Inom förskolan finns både underordnad, överordnad, synlig och osynlig makt. Hermann 
(2004) beskriver några av Foucaults begrepp på inte alltid synliga former av 
maktutövning. En är disciplinära metoder som till exempel tidskontroll, rumslig 
indelning och lärares normaliserande. Nordin Hultman (2004) menar att normer, regler 
och materialets placering reglerar barnen till vissa aktiviteter. Beroende på i vilka rum 
och var i rummen materialet finns styrs barnen in i en viss ordning i hur de ska bete sig 
och vara eller inte vara. Nordin Hultman menar att den svenska förskolemiljön ofta har 
starka rumsliga inrutningar och avgränsningar och med Foucaults terminologi kan dessa 
styrningar ses som starkt kontrollerande och disciplinerande. Material högt upp på 
hyllor gör barnen beroende av lärare. Nordin Hultman beskriver det som att barnen 
befinner sig i jättarnas land och att de höga hyllorna markerar deras litenhet. De vuxna 
är normen som barnen får anpassa sig efter. Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att 
barn aldrig är fria från vuxnas påverkan. Hur vuxna ordnar miljön har stor betydelse för 
vad barn kan eller inte kan göra. Permer och Permer (2002) menar att disciplin kan ses 
som en teknik för att forma och anpassa individer. De menar att kroppen står i fokus och 
den kunskap som utgår från disciplinär makt reglerar, formar, ordnar och kontrollerar 
individen att använda sig av tekniker som jämför, differentierar, skapar hierarkier och 
utestänger det vill säga normaliserar. Med hjälp av normaliserande verksamheter 
formas också människors identitet. Det handlar om att forma individer som vill och kan 
styra sig själva vilket leder till Foucaults styrningsteknik som vi benämner självstyrning.  

Självstyrning  

Nordin Hultman (2004) menar att öppet auktoritära former av maktutövning har ersatts med 

en mer osynlig styrning som riktar sig mot individers självreglering. Från en yttre auktoritär 

till en inre självkontrollerande styrning.  Genom överförd kunskap påverkas individen att göra 

och välja det rätta. ”Individen ses således inte bara som ett objekt för styrning, utan också som 

ett subjekt, ett samarbetande och ansvarstagande subjekt som är aktivt i sin egen styrning” 

(Nordin Hultman 2004 s. 102). Permer och Permer (2002) menar att självteknologier eller 

självstyrning innebär att individer tillåts välja det som de tycker är bra för dem. Samtidigt är 

det en frihet som håller makten i handen för bakom individens fria vilja döljer sig en 
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förväntan om att subjektet formar sig själv i enlighet med verksamhetens ordning. Hermann 

(2004) menar att självstyrning är ett maktbegrepp där individen själv är aktör i sin egen 

utveckling. Ett exempel på det är lärares pedagogiska dokumentation av barns lärprocess. 

Barnen producerar kunskap om sig själva. Med hjälp av dokumentationen förmedlas nya 

beskrivningar till barns förståelse av sig själv och styr på så sätt barnets iakttagelse av sig 

själv. ”Enligt Foucaults tänkande utövar vi alltid makt över oss själva vilket betyder att vi 

disciplinerar och styr oss själva i vår kamp att finna kunskap om oss själva och världen” 

(Dahlberg, Moss & Pence 2002 s. 226). 

Being och becoming 

Begreppen being och becoming som vi redogjorde för under tidigare forskning kommer vi att 

använda oss av i analysarbetet. När vi använder begreppet being menar vi att barnet ses som 

kompetent och aktivt medskapande i det beskrivna sammanhanget. Begreppet becoming 

använder vi när barnet i situationen ses utifrån ett psykologiskt perspektiv och ålder och 

mognad är det centrala. 

Studiens kvalitet, trovärdighet och tillförlitlighet 

Studien har utgått från lärarnas samtal om materialet på förskolan. Vi har intresserat oss för 

hur det ser ut för de yngsta barnen inom olika gruppkonstellationer. Wibeck (2000) beskriver 

att ett tydligt uttalat syfte ger en hög kvalitet i forskningen. Valet av miljö, lämpliga deltagare, 

en skicklig moderator samt produktiva frågeställningar eller stimulusmaterial spelar också en 

stor roll. Det är även viktigt att datamaterialet analyseras systematiskt innan den slutliga 

analysen presenteras. Fejes och Thornberg (2009) menar att studiens kvalitet och trovärdighet 

beror på hur noggrann och systematisk forskaren varit under hela forskningsprocessen 

beträffande datainsamling och analys. Vi lyssnade och läste igenom materialet flera gånger 

och analyserade materialet först var för sig för att sedan jämföra skillnader och likheter och 

diskutera det tillsammans. På grund av det fick vi med olika infallsvinklar och även en 

bekräftelse på att vi tolkat samtalen på liknande sätt. Fokusgruppsamtal i kombination med 

observationsmallar stärker studiens resultat. 

Vi kan aldrig utgå från att lärarna sa vad de verkligen tyckte eller att det de beskrev stämmer 

överens med verkligheten. Grupptryck från övriga deltagare om att ha vissa åsikter eller att vi 

påverkade på ett eller annat sätt kan inte heller frånses. Wibeck (2000) menar att en fara för 

trovärdigheten i fokusgruppstudier är att gruppdeltagarna påverkas av varandra. Diktafonen 

eller att deltagarna kände sig obekväma med situationen, kan ha påverkat samtalet. Vi agerade 

moderator i var sin fokusgrupp för att pröva på och få erfarenhet i rollen som moderator. 

Deltagarna fick samma introduktion men nackdelen kan vara att vi agerade på olika sätt under 

samtalet. Vi var dock båda med i samtalen eftersom en av oss observerade och förde 

anteckningar. Oerfarenhet som moderator kan också ha påverkat samtalens resultat. 

En svårighet var att sätta parentes kring sig själv i det vi undersökte eftersom vi själva är en 

del av den kontexten. Det var svårt att förhålla sig passiv i fokusgruppsamtalen samt att ställa 

sig främmande inför materialet. Winther Jörgensen och Philips (2000) beskriver forskarens 

roll och att forskaren ofta är en del av den kultur som undersöks. I och med det är mycket av 

datamaterialet självklarheter och det är just de självklarheter som forskaren är ute efter att 

upptäcka. De föreslår att forskaren kan föreställa sig vara en antropolog som undersöker en 

främmande meningsvärld för på så sätt ställa sig utanför kontexten och se med nya ögon. De 

beskriver även att när forskningen utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är 
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problemet med forskarens roll djupare än så eftersom verkligheten är socialt konstruerad och 

frågan blir då varför just deras konstruerade sanningar om diskursen är de rätta.  

Wiberg (2000) menar att det inte går att dra generella, statistiskt underbyggda slutsatser 

genom fokusgruppsamtal. I stället kan det utifrån en viss kultur, i det här fallet förskolan, visa 

hur grupper argumenterar och diskuterar utifrån samma ämne. Likheter och skillnader samt 

underliggande värderingar kommer fram, vilket kan sägas vara en typ av generalisering. 

Jämfört med enkäter som säger lite om många kan fokusgruppsamtal gå på djupet inom ett 

valt område. Samtalen kan också vara ett bra underlag för att forska vidare exempelvis med 

en enkätundersökning och då med ett större urvalsunderlag. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att generaliseringens trovärdighet och tillförlitlighet bygger på en analys av likheter 

och olikheter mellan situationer, i föreliggande studie tillgängligheten till material på olika 

förskoleavdelningar. Huruvida resultatet av analysen ska kunna överföras till andra relevanta 

situationer beror på om det finns tillräcklig information som styrker resultatet och det är 

läsaren som bedömer om resultatet kan generaliseras till en ny situation. 

Forskningsetiska principer 

Vi har i studien utgått från Vetenskapsrådets (2006) forskningsetiska principer inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning. Den innehåller fyra huvudkrav som ska 

tillämpas i forskning där individer direkt berörs av forskningsprocessen. Huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att delge deltagarna studiens syfte. Vi började med att kontakta 

rektor för respektive förskola. Efter klartecken från rektor skickade vi ett missivbrev (bilaga 

1) med information om hur vi tänkte gå till väga i fokussamtalen och observationerna. Brevet 

innehöll också informationom att alla uppgifter skulle komma att behandlas konfidentiellt 

(konfidentialitetskravet), att vi i studien avidentifierar både förskola och lärare genom 

kodning och fingerade namn för att på så sätt skydda deras identitet. Innan fokussamtalet 

informerade vi deltagarna om deras uppgift i samtalet, vilket spelades in med hjälp av en 

diktafon, och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan (samtyckeskravet). 

Observationsmallarna (bilaga3) innefattade enbart observation av materialet på avdelningarna. 

Vi informerade även om nyttjandekravet, vilket innebär att vi endast kommer att använda 

insamlat material i föreliggande studie. I nästa avsnitt kommer vi att redogöra för studiens 

resultat och analys. 
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Resultat och analys 

Under denna rubrik redogör vi för studiens resultat och analys utifrån syfte och 

frågeställningar. Inledningsvis beskrivs analysen av lärarnas samtal om material under två 

teman. Efter det redovisas en sammanställning av observationsmallarna och avslutningsvis 

sammanfattas resultatet av studien.  

Lärarnas samtal om material 

En analys av lärarnas samtal visar två övergripande teman; talet om barns meningsskapande 

och talet om barns lek och lärande. Fokusgruppsamtalen analyseras var för sig och avslutas 

med en sammanfattning från båda grupperna. Som vi tidigare redogjort för utgår studien från 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där verkligheten är socialt konstruerad. För att ge en 

inblick i materialet har vi valt att använda relativt långa citat. Vi vill genom det ge läsaren en 

chans att tolka materialet, då vår tolkning av samtalen kanske kan uppfattas på ett annat sätt. 

Transkriberingen är ordagrann men vissa ord har ändrats till skriftspråk i citaten, till exempel 

”dom” har ändrats till ”de” för att lättare kunna läsas. Paus i samtalen beskrivs med punkter… 

Talet om barns meningsskapande 
 

Materialet på förskolan är viktigt för barns meningsskapande. Dahlberg, Moss och Pence 

(2002) beskriver en meningsskapande diskurs där lärande ses som en utveckling och barnet 

konstruerar sin egen förståelse i olika situationer i vardagen. 

Småbarnsavdelning Bollen 
 

I samtalen reflekterar lärarna över skillnader och likheter på avdelningarna om hur det ser ut 

för de yngsta barnen.  Lärarna samtalar om hur det är att ha blandade åldrar på förskolan ur 

materialsynpunkt. De menar att det inte är åldersblandat eftersom det är två ett- till 

treårsavdelningar och två tre- till femårsavdelningar på deras förskola. Just nu är barnen 

mellan ett och två år på småbarnsavdelningen Bollen. 

 

 Bella: Det är ju väldigt behändigt när man bara har små barn, att 

man kan ha småbarnsmaterial. Annars om man har 

blandade åldrar, ett till fem, så kan det ju bli mycket med 

pärlor och sådant där som är svårt att ha med små barn så 

de kommer åt det och så. Nu har vi en mer skyddad miljö… 

om jag säger så. 

 Birgitta: Ja, för barnen. 

 Bea: Det är ju bra för de äldre barnen om de får ha materialet 

längre ner så det är lättare för dem att nå. 

 Birgitta: Ja, de kan ju ha tillgång på ett annat vis. Så det är för- och 

nackdelar med allt men ändå så tror jag att du får liksom 

växa in i. Sedan är det inte sagt att det här ska du ha när du 

är stor, men det är ju faktiskt så att vissa saker klarar du inte 

av när du är så liten utan de får lära sig, ja och vänta liksom 

växa, det blir lite spännande. Det här med att få ha lite 

spänning och lite roligt om vad som kommer sedan. Jag 

menar, ska du göra så mycket som de stora gör när du är 

liten. Nej jag vet inte, det tar liksom bort lite av spänningen. 
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Lärarna ser för- och nackdelar med blandade åldrar på förskolan, mest nackdelar. De 

beskriver skillnader mellan att vara stor och liten. Det lilla barnet beskrivs som becoming, det 

behöver växa och mogna för att få tillgång till visst material. Lärarna menar att miljön är mer 

skyddad på en småbarnsavdelning där miljö och material är anpassat för yngre barn. De 

beskriver det svårare med blandade åldrar på förskolan då de små kan komma åt pärlor och 

sådant. Pärlor blir ett slags likhetstecken för stora barn och något små barn helst inte ska ha 

tillgång till.  Ur Foucaults maktperspektiv kan här urskiljas en disciplinär makt. Material 

placeras otillgängligt för barns meningsskapande och lärarna har vissa normer och regler om 

var materialet är placerat och för vem det är tillgängligt. Ett sorts normaliserande i hur lärare 

ordnar miljön efter ålder och mognad. Den disciplinära makten visar sig som en kontroll och 

styrning av vad barn klarar och inte klarar. En trygg miljö är målet och att barnet ska ha något 

spännande att se fram emot, lära sig vänta samt växa och mogna. I kontrast till denna bild 

kom Barbro in i samtalet. Hon var inte med från början och talade så här om åldrar… 

 

Barbro: Förr var det ju lite så att i en viss ålder så fick du ha det 

 och det. 

 Birgitta: Ja. 

 Barbro: Allt vad det nu var, tuschpennor och stora lekhallar och  

  då skulle du vara i en viss ålder för att få vara där, det 

  känner man ju att det är helt borta nu. Tack och lov! 

 Birgitta: Ja.    

 Barbro: Att man mer nu ser till individen istället, det tycker jag är

  jättebra alltså.   

 Birgitta: Ja, det är det.   

 Barbro: För det är ju inte så att i en viss ålder så får du det eller 

  det och det tycker jag är väldigt skönt. 

 Birgitta: Utan det är lite mer vad du klarar av själv. 

 Barbro: Ja, och vad man tycker om och så tycker jag. 

 Birgitta: Ja visst, det är ju viktigt att liksom bygga vidare på det 

  som de gillar att göra.   

 Barbro: Det vore ju illa om någon tyckte om att vara i lekhallen 

  och klättra och att man var för liten för att vara där. Det 

  är ju skönt att det har ändrat sig för förr var det ju så att

  de skulle klara en viss sak i en viss ålder och nu vet man 

  knappast hur gamla de är för nu går man efter individen

  och ser hur det står i utvecklingen och vad de behöver och

  vill. Har vi några regler?  

 Birgitta: Nej (skratt).   

 Barbro: Vi har lite normala regler med ordning och reda men…

 Birgitta: Nej, men det här med att städa får inte bli så att man 

  håller på och städar jämt utan man… att det som vi sa då 

  att när vi ligger och vilar…  

 Barbro: Ja, det måste vi ta.   

 Birgitta: Det måste vi ta, men har de byggt på eftermiddagen kan

  det få stå kvar till nästa dag.  

 Barbro: Ja.    

 Birgitta: Att de kan få känna att det kan få vara kvar. 

 Barbro: Ja, det är skönt att man har ändrat sig. 
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Ur detta samtal kan utläsas att barn ses som human beings. Lärarna ser till varje individ och 

vad som är meningsfullt för dem. Det barnet intresserar sig för och anser som roligt är 

framträdande. Ålder har ingen betydelse och barnet ses som kompetent och aktivt i sin egen 

vardag. Att barnen är aktörer i sin egen utveckling och på ett sätt styr och har makt i sitt eget 

meningsskapande gör att Foucaults begrepp självstyrning framträder här. Lärarna lyssnar in 

barnens önskningar och styr sig själva till att organisera miljön och tillgängligheten till 

material därefter. I tankarna pendlar lärarna från hur det såg ut förr i tiden till hur det har 

förändrats och ser ut idag. Ett tydligt tecken på det paradigmskifte som beskrevs genom 

Sommer (2005) i inledningen av studien. Från ett modernt till ett postmodernt samhälle. 

Normala regler finns med ordning och reda för att barn ska anpassas till samhällets normer 

och värderingar. Organisationen styr också barns meningsskapande då ”leken” måste städas 

upp när barnen ska vila. 

Lärarna samtalar om och beskriver vikten av att inspirera och engagera barnen och menar att 

de själva är en inspirationskälla till barns lek och lekmaterial. 

 

 Barbro: Det handlar ju så mycket om materialet. Ja det handlar ju 

  mycket om att inspirera. Så körde vi ju med samlingen 

  varje dag med sång. Då sjöng vi lille katt och de här

  vanliga, och då hade vi en liten katt, en liten ko och 

  en liten gris som var med när vi sjöng och den fick gå här 

  och greja lite, och det var inte många dagar förrän barnen

  kom och ville ha egna sådana och satt på golvet… 

 Bea: … och hade egna samlingar.  

 Barbro: Så det hänger på att inspirera faktiskt. 

      

 

Här är lärarna en bro mellan barn och barns meningsskapande. Genom att inspirera och 

engagera barnen med material och sång som redskap väcks intresset för en ny lek.  Vi vet inte 

vad lärarnas mål var med detta men för barnen blev det en slags lärprocess och en meningsfull 

lek i samspel med varandra. En självstyrning där barnen blev aktörer i sin egen utveckling 

(being). Situationen kan även tolkas genom Foucaults självstyrande makt, att lärarna har ett 

didaktiskt syfte och genom konkret material förklarar sångens innehåll för de små barnen. 

 

Ett annat exempel på hur lärarna observerat barns vilja till meningsskapande är genom barns 

kroppsspråk och handling. Här använder barnen sin fantasi och kreativitet för att försöka nå 

sitt mål. 

 

 Bella: Man kan liksom observera vad det är han vill och så tar 

  man ner och…   

 Birgitta: Vi pratade på att mycket av materialet är tänkt att vi ska 

  ha i deras höjd så de kan plocka ner och välja. Det är ju 

  det vi jobbar på nu med barns inflytande. De ska vara 

  delaktiga nu på ett annat sätt, det har de varit förut också 

  men kanske ännu mer nu.  

 Bella: Ja vi försöker ju byta lite material då som är lite  

  spännande och det händer lite nytt då. 

 Birgitta: Sedan utforskar de ju allt själva också. Det var en dag, de 

  är ju kreativa, då hade de tagit en stol och klättrat upp 

  och plockat ner färg och penslar och så skulle de börja 
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  måla i målarrummet.   

 Bella: Ja.    

 Birgitta: Ja (skratt), men det var inte riktigt läge då för då skulle vi 

  ju gå ut, men då får man ju säga det att vi kanske kan 

  måla sedan. I eftermiddag eller någon annan dag. 

 

Utifrån Foucaults disciplinära makt kan detta exempel ses som tidskontrollerat och rumsligt 

indelat. Tidskontrollerat på så sätt att barnen inte tilläts måla på grund av att alla skulle gå ut. 

På ett sätt är det organisationen som styr, att dagen är indelad i olika planerade aktiviteter. Här 

skulle lärarna genom Foucaults självstyrning kunnat styra sitt eget handlande till att flexibelt 

stannat inne med några barn och målat. Att färgen var högt placerad och i ett speciellt 

målarrum visar att miljön är rumsligt och materialet otillgängligt anpassat för små barn, 

kanske ur säkerhetssynpunkt. Ur ett annat perspektiv är barnen självständiga och kreativa när 

de använder en stol som redskap för att nå målet. Barnen ses som beings med inflytande och 

delaktighet. De styr sig själva och visar sig som handlingskraftiga och självständiga individer.  

 

Att flytta runt materialet på förskolan är meningsfullt för att utveckla barns lek och samspel. 

Möjlighet till kreativ lek där materialet inte är bundet till något rum har stor betydelse för hur 

leken utvecklar sig. I följande text samtalar lärarna om flyttbart material. 

 

 Bella: Att allt material är flyttbart?  

 Bea: Det märker man ju kan jag säga. De går ju in mellan 

  avdelningarna och då hamnar ju saker överallt. 

 Birgitta: Ja.    

 Bella: Vi sorterar tillbaka sakerna och ibland ser man ju att det 

  kanske inte blir så som vi har tänkt oss i det rummet där vi 

  har grejorna och då får man flytta det vidare till ett annat 

  rum. Vi har flyttat runt material, nu när vi landat i den nya

  avdelningen så hade vi tänkt att vi skulle ha målarrum i ett 

  rum men då föll det för då ville vi ha mysrum där och sitta 

  och läsa. Då fick vi flytta om, när vi ställt ordning till 

  målarrum så fick vi göra om det. Vi flyttar ju runt  

  materialet ganska mycket.  

 Birgitta:  Ja, det gör vi.   

 Bella: Och barnen flyttar.   

 Birgitta: Ja, det gör de. Och där har vi inte låst om man säger så 

  utan vi är flexibla med att sakerna inte bara ska vara där

  … utan det ska bli en lek också. 

 

Lärarna påpekar vikten av att materialet kan flyttas och användas i olika rum. De beskriver 

det som betydelsefullt att ändra miljön efter barnens behov och lek. Barnet ses som human 

being och delaktigt i utformandet och konstruktionen av förskolemiljön. Flexibilitet och 

variationsrikedom uppmuntras. Lärarna utgår från barnen och vad barnen vill, de anpassar 

material och rum efter dem. Enligt Foucaults tekniker styr lärarna sig själva i sin vilja att 

tillgodose barns meningsskapande. 

 

Lärarna anser också att materialet talar till barnen. De tycker det är viktigt att ha en lockande 

miljö som inbjuder till lek och meningsskapande. Precis som Løkken (2008) och Nordin 

Hultman (2004) anser de att kroppen som bärande idé i leken är viktigt för de yngre barnen. 
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 Bella: Materialet talar till barnen! Det gör det ju. De ser ju när 

  det är något nytt som kommit fram. De upptäcker det ju 

  ganska snabbt om något hänt i miljön. 

 Birgitta: Det ser de direkt.   

 Bella: Det är ju inga barn som inte vill komma in på avdelningen

  för att det inte finns material som lockar dem, utan det 

  finns alltid någonting som… kan fånga deras intresse. Och 

  sedan försöker de och vill gärna gå ut i lekhallen också 

  och vara där. För det finns ju mycket som lockar där med 

  kuddar och…   

 Birgitta: Det blir ju en större yta också så att det är ju… 

 Bella: Vi har mycket madrasser och kuddar som man kan både 

  bygga och hoppa och så där. Där får man ju vara med då

  så att de inte ramlar och slår sig.  

 Birgitta: Ja, precis.    

 Bella: Vi försöker ha lite öppet också för att de ska kunna gå 

  mellan lekhallen och avdelningen.  

 Birgitta: En dag var lite rolig faktiskt för då hade vi nästan bytt 

  barn med andra småbarnsavdelningen. Nästan alla våra 

  barn var inne hos dem och deras barn var hos oss. 

 

Här kan det tolkas att barnen styr lärarnas förhållningssätt och utformning av miljön. De 

anpassar verksamheten efter barnens intressen och låter barnen vara aktiva i sitt eget 

meningsskapande (human beings). Barnen får fritt vandra mellan avdelningarna och 

lekhallen. Løkkens (2008) och Nordin Hultmans (2004) teorier om yngre barns intresse för 

stora föremål där kroppen är en bärande idé överensstämmer bra med exemplet. Normer och 

regler blir mindre kontrollerande i miljöer där den egna kroppen används som redskap i lek 

med stora föremål som kuddar och madrasser. Rummet styr till en viss sorts lek (disciplinär 

makt) samtidigt som det stimulerar till fri lek. En vuxen behöver finnas med som skydd och 

säkerhet i lekhallen. 

 

Nordin Hultman (2004) beskriver att det finns relativt sparsamt med material i de svenska 

förskolorna. Hon ifrågasätter varför smutsigt material ofta är otillgängligt och att 

rumsrenheten är så viktig. Hon menar att detta kan ses som dominerande diskurser i 

förskolorna. Lärarna i studien samtalar om att använda utematerial inne som sand, stenar och 

kottar. 

 

 Bella: Det har vi väl inte gjort så mycket med sand och sådant 

  inne utan det känner jag ju att det hör mer till utegården.

 Birgitta: Ja, Ja.    

 Bella: I och med att vi har ju gården så nära inpå så brukar vi

  inte dra in sand och stenar och sådant. 

 Birgitta: Nej, vi har väl pratat kanske mer om det här med vatten,

  att vi ska ha det. För de står ju väldigt mycket där ute

  efter när de tvättar sig och så. Att de vill ju liksom blaska

  med vatten också. Det är ju ett steg i deras utveckling

  också, men inte just detta. Det är som du säger att det 

  faller sig mer naturligt när vi är ute.  

 Bella: Ja, vi har ju fri tillgång till utemiljön i och med att vi har 

  en egen gård och så här, att vi kan söla med stenarna
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  och vatten och sand.   

 Birgitta: Precis!    

 Bella: Våra barn älskar att vara ute, gör de, så att därför känns

  det inte som något behov att ta in utemiljön. 

 Birgitta: Nej.    

 Bella: Eftersom vi har tillgång till utemiljön hela tiden. Vi 

  försöker ju vara ute både förmiddag och eftermiddag

  för det mesta.   

  

Utifrån Foucaults tekniker för styrning kan exemplet ses ur en disciplinär makt. Miljön har en 

rumslig indelning med utematerial ute. Utemiljön ses som betydelsefull och meningsskapande 

för barnen och tillgången till den är stor. Tankar om att ta in vattenlek finns men sand och 

stenar hör till utemiljön. Barnen är styrda till att vara ute vissa tidpunkter på dagen och 

organisation och hur dagen planeras in i olika aktiviteter är styrande för lärarna. Barnen får 

anpassa sig efter tid och rum. 

Syskonavdelning Pärlan 
 

Även lärarna på avdelning Pärlan samtalar om att använda ute- material inne som sand, stenar 

och kottar. 

 Paula: Det är väl ganska begränsat att vi använder det. 

 Pernilla: Ja, ja.    

 Paula: Det är inte vanligt att vi på avdelningen har sand, stenar

  och så där, det är i målarrummet möjligtvis. 

 Pia: Man kan använda det till pyssel, men det är ju inte något 

  fritt lekmaterial.   

 Paula: Nej, skulle vi vilja ha det då?  

 Pernilla: Nej (skratt).   

 Pia: Men jag skulle kunna tänka mig typ ha det här lekbordet

  fyllt med sand, men då måste man ju liksom starta någon

  slags organiserad lek i det.  

 Paula: Bygga något slags landskap eller miljö av något slag.

 Pia: Just nu känns det ganska ohållbart, att ha det stående.

 Pernilla: Det beror lite på hur barngruppen ser ut faktiskt så.

    

Utifrån Foucaults styrningstekniker kan här utläsas en disciplinär makt, att ute- materialet 

begränsas i vissa rum och inte som ett fritt lekmaterial, helst ska det användas utomhus. 

Tankar finns att införa material som sand inne men då som en organiserad lek. Nordin 

Hultman (2004) beskriver hur det i svenska förskolor är ovanligt med ute- material inne och 

att det i så fall används i planerade aktiviteter. Exemplet ovan visar att lärarna skapar 

inlärningsmiljöer som stimulerar barnen i leken men samtidigt styr regler och rutiner för 

ordning samt kontroll om hur och var materialet får användas. Barngruppssammansättningen 

har också betydelse för hur miljön och material konstrueras. 

Lärarna samtalar om flyttbart material. Att leken blir mer meningsfull om materialet kan 

flyttas med. 
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 Pernilla: Ja, men det här liksom att flytta material mellan rum och 

  så där det har man ju släppt mera på för det gör man 

  mycket mer nu än man gjort tidigare.   

 Paula: Ja, där har man nog tänjt på reglerna, och varför det ja 

  det, man känner att det blir lättare…  

 Pernilla: Ja, sedan har man ju också gått på olika föreläsningar om 

  det också, att de har ju en tanke med att flytta materialet, 

  att de ska… samtidigt som man kan känna så att det är ju 

  vi som får ställa tillbaka det sedan om man säger så.

 Pia: Ja, fast de använder ju mer av lokalerna när de får flytta 

  med sig materialet, som här om dagen när de bar  

  madrasser. De lekte liksom utanför vår toalett, de hade ju 

  inte direkt ett vanligt lekutrymme.  

 Paula: Ja, där var det tillåtet att vara.  

 Pia: Ja, det hade ju inte blivit en sådan lek om de inte fått ta 

  med materialet. 

 

Lärarna menar att materialet är mer flyttbart nu än det varit förut och att utbildning styr 

tankarna till ändringar i regler och rutiner. En sanning om vad som är rätt eller fel, normalt 

eller onormalt, tillåtet eller inte tillåtet finns inte. Här kan anas det paradigmskifte som i 

inledningen beskrivits genom Sommer (2005) och en postmodern syn på barns aktivitet. 

Läraren är lite frågande till sig själv varför de släppt mer på var materialet ska vara och 

kommer fram till att det är lättare så. De beskriver att leken blir mer meningsskapande då 

materialet kan flyttas med. I det här fallet är barnens lek det viktigaste, barnen ses som human 

being, de är aktiva och styr själva genom handling hur leken ska utvecklas och på vilket sätt. 

Lärarna styr sitt handlande till att tillåta leken på ett ovanligt lekutrymme det vill säga frångår 

rumsliga inramningar och gränser. Kanske är det också tillåtet beroende på situation och 

vilket material det rör sig om. Samtidigt kan anas en uppgivenhet att det är lärarna som får 

ställa tillbaka materialet.  

 

Lärarnas samtal fortsätter och de resonerar om vilket material som inte är flyttbart. 

 

 Paula: Vi har väl sagt det att vi inte vill ha för mycket hårda 

  material i kuddrummet, men det är ju ofta där ändå…,

 Paula: Men annars dockmöbler där inne de är… 

 Pernilla: De åker runt överallt.   

 Paula: Ja.    

 Pia: Just nu kan jag tycka att smålegot är flyttbart men inte 

  utspridningsbart.   

 Paula: Nej, det vill man ju begränsa till mattan här ute. 

 Pernilla: Det är väl egentligen överhuvudtaget sådana där  

  småplocksgrejor, till exempel de där små plupparna också

  att man inte låter dem hälla ut, eller ja, ner i kuddrummet.

  Att de har lite kontroll på var de sitter någonstans. Det 

  finns ju småbarn också.   

 Paula: Så det är ju, och de står ju högre upp så att de inte…

 Pernilla: Ja, sådana där smågrejor så att de inte ska nå… så det är 

  ju något de inte får ha, fast i och för sig, de ligger i  

  kuddiset i alla fall. 
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Här kan Foucaults disciplinära makt utläsas. Smålego, pluppar och annat smått material är 

kanske flyttbart men ska helst inte spridas ut. De vill genom regler begränsa 

materialanvändandet till vissa platser eller vissa rum. Mattan blir ett sådant begränsat område. 

Talet om småbarn och smågrejor visar att det påverkar utformandet av miljön att ha småbarn i 

gruppen.  Småsaker är något de yngsta barnen inte får ha och utanför texten kan anas ett 

säkerhetstänkande. Att placera småsaker högt upp ses som norm och de små barnen ses som 

becomings. Stora saker som dockmöbler är mer tillåtande att flytta runt än småsakerna. Där 

styr barnen själva och tillåts välja det de för stunden tycker är meningsskapande. Regler och 

rutiner styr hur ett visst material får användas och var, en kontroll för säkerhet och trygghet. 

Foucaults disciplinära makt som ett slags krav på barns anpassning till en viss ordning på 

förskolan.   Samtalet beskriver även att regler bryts genom att smått material flyttas till platser 

där det inte ska vara och även här anas en viss uppgivenhet.  

 

Lärarna samtalar om hur barnen styr materialet och om barns delaktighet. De kommer även in 

på ekonomi. 

 

 Paula: Barnen styr över materialet… vad tänker man om det?

 Pernilla: Ja…    

 Pia: Både och gör de väl det. Man skulle kunna ha med dem 

  mer när man beställer, fråga vad de vill beställa, men det 

  ju också samma sak att det är ekonomin som styr det. Att 

  visst skulle man ju kunna beställa allt de pekar på men det 

  går ju inte.    

 Paula: Nej… man vet väl ungefär vad de tycker om också. 

 Pernilla: Och sedan får man ju försöka lyssna på barnen också för

  att, jag tänker som en utav våra stora pojkar sa det att ni 

  har ju bara småbarnsleksaker här. Då får man ju liksom 

  tänka till att varför han säger så, att man liksom får 

  fundera över varför. Vad kan han tycka är kul då eller de 

  barnen som säger så och titta på någon beställning som är 

  utmanande för dem, känner jag, kände jag när han sa så. 

  

Lärarna menar att barnen både styr och inte styr över materialet. Genom att vara lyhörda för 

barnen och låta dem vara med vid beställningar kan de göra barnen delaktiga. Det uppfattas 

som att barnen är viktiga att lyssnas på. Barns inflytande och deras önskningar och vilja till 

meningsfullt material ses som viktigt. Barnen ses som human beings. Läraren berättar om hur 

pojken försöker påverka genom självstyrning. Han beskriver sitt missnöje över materialet och 

får läraren att reflektera över hur han ser på sin situation ur materialsynpunkt. Yttre ramar 

som ekonomi styr i sin tur lärarna och blir en sorts kontroll över vad som kan beställas. En 

makt som visar att pengar och ekonomi påverkar vad som kan beställas eller inte. 

 

Lärarna samtalar om materialet och att det talar till barnen på olika sätt. De kommer in lite på 

stora och små barn och hur de påverkar varandra till meningsfull handling. De talar även om 

hur förändringar i miljön tilltalar och intresserar barn. 

 

 Pia: En del material talar verkligen till barnen, som plupparna 

  till exempel. Plattorna när man trycker fast de där platta

  plupparna som man kan bygga efter olika kartor. Det är ju

  sådant som de gillar liksom både från det som de är ett 

  och ett halvt tills de blir fem så sitter de ju med det rätt 
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  som det är. Man sitter bredvid de små och tittar på dem så 

  att de inte stoppar i munnen och så, men de fixar ju att 

  trycka i dem.   

 Paula: För det är ju det att de stora barnen sitter där och trycker 

  i dem, då blir de nyfikna och då vill de också prova.

 Pernilla: Och sedan just när de ser någonting som är annorlunda,

  om man möblerar om eller om det är några nya grejor så 

  märker man ju genast att de blir intresserade. 

 Paula: Så det skulle man ju göra oftare egentligen. 

 Pernilla: Ja, precis.    

 Paula: Flytta och sådär.   

 Pernilla: Ja, då blir det ju genast mycket roligare… för på så vis 

  talar det ju till barnen, om man säger så. 

 Paula: Olika material talar på olika sätt. Kuddarna i dockrummet 

  säger väl något och kuddarna i kuddrummet säger väl 

  något annat.   

 Pernilla: Ja, de leker väl inte samma lekar i kanske kuddrummet 

  eller i dockvrån eller i… ja…  

 

Lärarna beskriver material som är meningsskapande både för små och stora barn. Barnen ses 

som beings, att de är aktörer i sin egen utveckling. De stora barnen ses som viktiga 

inspiratörer för de yngre. Vuxna finns med för säkerhet och trygghet, en osynlig makt. Det 

annorlunda och överraskande framhävs och förändringar i miljön beskrivs som 

meningsskapande och väcker barnens nyfikenhet. Tankar styr lärarna om att förändra i miljön 

och tillföra nytt oftare än vad de gör. Lärarna menar att materialet i rummen talar till barnen 

på olika sätt. Rummen och dess material talar om för barnen vilken lek som kan lekas i detta 

rum. Foucaults disciplinära makt med rumslig indelning och vilket material rummet erbjuder 

är synlig i samtalet.  

Talet om barns lek och lärande 
 

Pedagogiskt lekmaterial är en bidragande faktor till stimulerande lek och lärande för små 

barn. Lärandet sker inte bara vid en speciell tid eller plats utan pågår hela tiden (Björklid 

2005). Vi undersöker här olika lärande aspekter som blev synliga i fokusgruppsamtalen.  

Småbarnsavdelning Bollen 
 

Lärarna diskuterar i fokusgruppsamtalet att barn styr över materialet och att barnen hos dem 

får välja ganska fritt. De hämtar material och går iväg med det till olika rum. I följande dialog 

beskrivs detatt barn lär i samspel genom att imitera, samtala och hjälpa varandra. 

 Birgitta: Och de är ju väldigt fascinerande faktiskt så små de är.

 Bella:  Ja.    

 Birgitta: Ja, de sitter så och så visar de och pekar och en dag då 

  satt just de här med pussel och spel. Då satt de, det är ju 

  så att börjar en så vill ju den andre… eller ja det smittar 

  ju, så då vill ju allihop. Då skulle de sitta där och pussla 

  och spela allihop. Och så höll vi oss lite i bakgrunden… 

  för att se liksom hur de pratade med varandra. Det var 

  väldigt roligt faktiskt för det var liksom det där att en, han 

  förstod väl inte riktigt hur han skulle sätta på biten, och 
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  den andre liksom han sa och så pekade han liksom så och 

  då tog han liksom och då såg man ändå att de… 

 Bella. Samspelade ja.   

 Birgitta: Samspelade ja. Sådant är ju väldigt roligt att kunna liksom

  se hur de studerar… lär av varandras ålder och… 

 Bella: Ja.    

 Birgitta: Visar lite som vi gör när vi hjälper dem.  

Genom denna dialog kan det tolkas att små barn har stor behållning av varandra och lär av de 

som har mer kunskap än de själva. Små barn studerar och tar till sig kunskap och härmar efter. 

Lärarna ser på barnen som human beings, att barnen är kompetenta och aktiva i sin egen 

konstruktion. Enligt Foucaults självstyrning är individen aktör i sin egen utveckling. Det kan 

även tolkas att lärarna styr situationen genom att inte ingripa vilket visar på disciplinär makt. 

Lärarna skapar en inlärningsmiljö genom att låta barnen sitta tillsammans och samtala, 

observera och studera kompisar, vilket leder till att de hjälper varandra.  Björklid (2005) anser 

att genom läroplanen får leken betydelse som ett redskap för lärande. Barn leker inte för 

lärandets skull utan utvecklar sina förmågor och intressen genom leken.  

I diskussionen om lekmaterial kom det fram att lärarna inte vill ha för mycket material 

framme eftersom de anser det är bättre att växla material eller byta med andra avdelningar för 

att barnen ska få lite nytt som intresserar dem. Lärarna anser det utvecklande att inte alltid ha 

ett färdigt material utan vill ge barnen möjlighet att skapa och använda fantasin. 

 

 Birgitta: Ja och det är ju som du sa att man kan byta. Jag menar ta 

  fram lite åt gången då och så när vi då byter så tar man ut

  något annat. Och även byta mellan avdelningarna, det gör 

  vi ju också. För det kan ju vara att du kanske får större 

  barn som kräver lite annat som vi inte har eller så då kan 

  vi ju låna utav varandra.  

 Bella: Nu är det väl inte så att vi får större barn… för det är ju 

  bara småbarn i kö…   

 Birgitta: Nää, nä, precis.   

 Bella: … för de får inte ta ifrån oss barnen nu när så att… det är

  ju inte mer än de här småbarnsgrejorna då som man 

  behöver mer, för det är riktigt smått.  

 Birgitta: Ja, ja. Sedan kan man ju be som vi sa… vi ska ju få  

  föräldrarna att vara delaktiga också. Det säger vi ju också 

  ibland då om de har något överblivet typ toarullar, garn

  och allt möjligt. Paket som blir över typ om de vill leka 

  affär eller så. Det behöver väl inte alltid vara så… och 

  barn har ju roligt med detta att kunna skapa själva lite 

  grand, hitta på, för det känner man är ju viktigt. Att du 

  inte alltid har färdiga saker… och lösningar utan övar

  fantasin.    

 Bella: Och ibland kan man sätta upp lappar då att nu vill vi 

  ha garn eller tyger eller så här. Nu behöver vi ju inte, vi 

  skapar inte så mycket i tyg kanske men garn kan man ju ha 

  och använda till mycket och så… så man får ju vara lite

  uppfinnare så.    
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Lärarna använder disciplinär makt inom förskolan genom att styra materialets placering och 

vilket material som ska finnas framme. Enligt Nordin Hultman (2004) styrs barn av lärarnas 

normer och regler över hur det ska vara och gå till på en förskola. På småbarnsavdelningar 

placeras material i lämplig höjd och anpassas för små barn. Tåligt, stimulerande och inte för 

smått material är det som oftast är tillgängligt. Lärarna ger uttryck för att även barn lär sig 

genom att inte ha färdigt material hela tiden utan fantasin är en viktig del i lärandet. Johansson 

(2005) anser att det sporrar barnen genom att ge dem tid och möjligheter att pröva sig fram i 

sitt eget lärande. Barnen är en aktör i sitt egen utveckling precis som Foucault hävdar genom 

självstyrning.  

 

I samtalet nedan beskriver lärarna barnen själva som lärare vid flera tillfällen. Att barnen 

hjälper och observerar varandra är en stor del i barns utveckling. De ser även hur lärarna 

bemöter och tilltalar varandra. En förskola bygger på kollektiv verksamhet vilket ibland 

genererar svårigheter att bemöta varje enskilt barn. Lärandet är individuellt eftersom det är det 

enskilda barnet som måste göra kunskapen till sin egen (Johansson 2005). I dialogen nedan 

tillskrivs ett lärande där barnet själv äger sin kunskap. Barnet styr sig själv till ett lärande. 

 

 Bella: Men det är klart de lär sig ju hela tiden och de hjälper

  varandra och vi ser det när de håller på och klär av 

  barnen och rätt vad det var så hjälper de varandra istället

  för att vi ska… ja det var väl en dag som det var någon i 

  skötrummet…   

 Birgitta: Ja, ja… det var en tjej en gång när jag kom in och jag 

  tänkte var är hon och då stod hon och hade… det var ju en 

  sådan där trappa man drar ut då… en sådan där stege.

  Då stod hon på den och så hade hon fått på sig… man blir 

  ju full av skratt för de ser ju så härliga ut… våra handskar 

  vi har när vi byter bajs. De hade hon fått på sig och 

  dockan låg där uppe på skötbordet och så hade hon börjat 

  ta av blöjan och skulle ha tvättlapp och tvätta. Då fick vi 

  ju hämta och dokumentera.  

 Bella: De tar ju efter oss.   

 Birgitta: Ja, verkligheten.   

 Bella: Sedan lär de ju av varandra hela tiden. Det gör de ju 

  ständigt att de ser och på de större barnen hur de gör och

  följer efter.   

       

Lärande sker under hela dagen med hjälp av olika verktyg. Dessa verktyg kan vara allt från 

bilder, figurer, kläder, matbestick med mera. Lärarna samtalar om att barn hjälper varandra 

vid olika tillfällen, som här vid avklädning. Barnen observerar hur lärarna gör och imitera 

sedan och hjälper varandra. Enligt Foucaults självstyrning skapar barn själv lärandetillfällen 

genom att ta egna initiativ till lärande. Enligt Hermann (2007) är självstyrning ett 

maktbegrepp där barn producerar kunskap om sig själva. Lärarna dokumenterar de 

pedagogiska lärprocesserna vilket tydliggör och genererar i nya skildringar av barns förståelse 

om sig själva. Hermann menar att lärande sker hela tiden men det är inte alltid som lärarna ser 

processen. Att dokumentera säkerställer lärandet i situationen och genom dokumentationen 

styrs barnets iakttagelser av sig själv.  Lpfö98/10 menar att leken är viktig för barns lärande 

och verksamheten ska utformas för att främja varje barns utveckling. I leken får barn 

möjlighet att uttrycka och bearbeta erfarenheter och känslor.  
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Lpfö98/10 poängterar att förskolan ska utveckla barns intresse för skriftspråk och hur enkel 

teknik fungerar. Att skapa en miljö där barnen når material själva gör dem självständiga.  

De får en ökad självkänsla av att ”jag kan”. Här nedan diskuteras hur man kan ställa sig till 

små barn och datorer. Datorn är ett verktyg som enligt läroplanen ska finnas på förskolor. 

Barnen ska erbjudas möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera med hjälp av olika 

uttrycksformer. 

 

 Bella: Så har vi ju en liten dator också som är tänkt till barnen 

  men vi… det är ju inte så enkelt på småbarn. 

 Birgitta: Nej inte ett dugg.   

 Bella: För det är, går ju inte att ett barn är, man skulle behöva 

  ett barn i taget… och oftast vill de ju vara flera stycken 

  och då sitter de och hamrar på bara att det händer ju inte 

  så mycket…   

 Birgitta: Lärande!    

 Bella: … utan de vill gärna gå sönder i stället. Men de är  

  duktiga för de sätter på och startar upp datorn själva.

 Birgitta: Det är bra att de får igång den och så här. 

 Bella: Vi känner väl att det kan väl egentligen vänta tills de

  blir större, att jobba med datorn på ett vis. Men det  är 

  klart att bekanta sig med den…  

 Barbro: Ja det är väl det som vi har sagt att vi… 

 Bella: … kan skriva lite…   

 Barbro: Leken är ju ändå det viktigaste tycker vi ju, att de håller

  igång med. Men ändå att den finns, att vi har den stående

  där, så att de har möjlighet att titta men det är ju… annars 

  är det nog mer att vi leker med den.  

 Birgitta: Ja.    

    

Genom att ha en dator på avdelning ger de barnen möjligheten att bekanta sig med den på 

olika sätt.  De visar att den är en del av vardagen på förskolan och en del i dagens samhälle. 

Barnen får utforska datorn i en miljö anpassad för dem. I samtalet kan utläsas att lärarna ser 

barnet som becoming, att det behöver mogna för att kunna ta till sig kunskap om datorn. 

Foucaults disciplinära styrning beskriver att lärarna skapar lärandemiljöer som ska generera 

självständiga, handlingskraftiga barn som anpassar sig till samhällets normer. Lärarna är även 

styrda av läroplanen som ligger till grund för verksamheten i förskolan och är en starkt 

maktutövande aspekt. 

Syskonavdelning Pärlan 
 

Lärarna samtalar om blandade åldrar i förskolan och hur de hanterar materialfrågan. 

Tillgängligheten till olika stimulerande material varierar och lärarna pendlar mellan barns 

lärande och små barns säkerhet. Lpfö98/10 förespråkar att miljön på förskolan ska vara rolig 

och lärorik. En tolkning av lärarnas samtal i följande citat är en svårighet att anpassa miljön i 

en syskongrupp så att materialet är tillgängligt för alla barn. Lärarna beskriver även att det 

finns för- och nackdelar ur ett lärandeperspektiv med syskongrupper.  
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 Pernilla: Hm… positivt med blandade åldrar på förskolan ur 

  materialsynpunkt…    

 Pia:  Det är ju om man ser på pussel och sådant där, att de små 

  tittar på de större hur de gör och så, så där är det ju bra.

 Paula: Ja.     

 Pia: Men man måste ju som sagt tänka sig för, smådelar 

  när det finns små barn…  

 Pernilla: Ja...    

 Pia: Och så kanske nackdelen är att man inte kan, att det 

  inte kan stå framme, lågt i barnens höjd så att de… 

 Paula: … nej.    

 Pernilla: Nej, samtidigt som de små sitter och plockar med det 

  här men då får det ju vara under kontroll om man  

  säger så. Att man finns i närheten. Ja, det är en  

  träningssak för dem också, det här med att sitta och 

  pluppa. Det är ju bra för finmotoriken och… men jag

  vet inte. Jag upplever det inte som något jättestort  

  problem faktiskt.   

 Paula: Det är ju det där med tillgängligheten, det är… 

 Pernilla: Man kan ju inte ha färger och sådant där framme… 

  sådana där flaskfärger och sådant där till exempel...

 Paula: … och tuschpennor och sådant där också. 

 Pernilla: På barnens nivå att de bara kan gå och hämta så, för

  det är ju svårt alltså.   

   

Lärarna ser på barn som being, att de är kompetenta och kan ge uttryck för egna intressen. 

Samtidigt styrs lärarna av olika maktaspekter som till exempel säkerhet. Säkerheten påverkar 

verksamheten och lärarna försöker anpassa miljön efter situation. Om vi tolkar detta utifrån 

Foucaults styrningstekniker så styr barnen sig själva genom att observera de äldre och härma 

efter. De producerar kunskap om sig själv genom att utforska vad de större barnen gör. 

Lärarna å andra sidan använder disciplinär makt och styr genom placeringen av material och 

styrs samtidigt av egna föreställningar om vilket material som kan eller inte kan vara 

tillgängligt. Lärarna placerar materialet högt eller lågt beroende på vilket material det är. Det 

innebär att barnen i sin tur blir beroende av lärarna då de inte kan nå visst material. 

 

Enligt Björklid (2005) är rummen inomhus planerade utifrån vilka aktiviteter som ska utföras 

i dem. Hon beskriver även ett samspel mellan miljö och lärande. Viljan att skapa en miljö där 

allt material är tillgängligt för alla barn finns hos lärarna, men verkligheten ser inte ut på det 

sättet. De äldre barnen behöver utmaningar och det är en balans mellan att tillgodose alla 

barns behov. 

 

 Moderator: Vad tror ni om att lärande pågår i alla vrår, är det så tror 

  ni?    

 Pernilla: Ja, det tror jag.   

 Paula: Fast det är inget jag har analyserat.  

 Pernilla: Nej.    

 Paula: Det är ju det vi har börjat prata om, lärmiljön i olika rum 

  och så. Det är inget som vi har gjort förut, analyserat vad 

  för lärande som pågår i varje rum. 
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 Pernilla:  Nej inte vad för lärande, men jag tror att lärandet pågår i 

  alla rum. Det där med samspel och…  

 Paula: Ja, barnen lär i vardagen hela dagarna. 

 Pernilla: Men vad det är för lärande som pågår det är, det får man 

  titta närmare på i så fall då.  

 Paula: Ja, det gjorde vi härom dagen på utvecklingsdagen, 

  K-dagen, då pratade vi bland annat om kuddrummet som 

  vi tänkt ändra. Vi kände väl att den miljön som är, inte 

  fungerar som vi vill, som vi har tänkt.  

 Pernilla: Mycket konflikter i kuddrummet och sedan så känner jag 

  att man skulle, att man vill ha någonting för de större. De 

  kan behöva det så att de känner liksom att det är till för 

  dem mer än för de små kanske. Att man kan ha material 

  på ett annat sätt, mer tillgängligt då.  

 Paula: Ja… det känns ganska spännande att försöka med detta 

  och se om det blir en bättre miljö.  

 Pernilla: Att de kanske ser att de får lite mer utmaningar, de stora 

  barnen. 

  

Lärarna lyssnar på barnen genom att fundera över hur konflikter kan minskas genom 

förändringar i miljön. Samtidigt samtalar de om att kuddrummet inte fungerade som de hade 

tänkt vilket kan ses som Foucaults disciplinära makt där normer och regler styr barnen till en 

viss ordning. Miljön i förskolan påverkas av lärarnas normer och värderingar. Åberg och Lenz 

Taguchi (2005) anser att vuxna påverkar barn hela tiden. Hur vuxna utformar miljön har stor 

betydelse för vad barn kan göra. För att verksamheten ska bli så utvecklande som möjligt är 

det viktigt att skapa miljöer som inspirerar barn till olika handlingar och ger dem chans att 

upptäcka och utforska i sin egen takt (Björklid 2005). Lärarna tror att lärandet pågår i alla vrår 

vilket visar på en barnsyn där barnet är kompetent och att lärandet inte är åldersberoende utan 

baserat på utforskande, nyfikenhet och samspel i interaktion med andra. Det verkar som de 

yngsta barnen får sitt behov tillgodosett medan de äldre barnen saknar utmaningar. Att placera 

materialet i en höjd som gynnar barnen genererar till fler lärandesituationer och ökar barnens 

självständighet.  

 

I följande citat beskriver lärarna svårigheten i att beställa stimulerande och bra material. 

Enligt Lpfö98/10 ska utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgöra grunden för den 

pedagogiska verksamheten i förskolan. Lekens betydelse för barns lärande är betydelsefull 

och i leken använder barn olika verktyg. Tillgång till dessa verktyg utvecklar barnen och 

leken. 

 

 Pernilla: Man skulle behöva lite assistens ibland när man beställer.

  Man beställer typ samma grejor ofta. Man vet ju inte vad 

  för grejor som är bra och inte när det gäller matematik 

  och teknik och sådant där. Det känner jag att vi har 

  nästan ingenting sådant och så vill man ju gärna ha 

  någonting som fungerar, som är bra, som barnen tycker är 

  roligt och man känner ju inte till materialen i katalogerna, 

  så då vet man ju inte hur det är. Man skulle behöva ha lite 

  tips och idéer.   

 Paula: Tips ja.     
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 Pernilla: Så man beställer rätt saker. Just det här med den nya 

  läroplanen, att man kan ju inte teknik och matematik, man 

  har ju inte…   

 Paula: … man har ju inte så mycket. Man skulle behöva göra lite 

  studiebesök för att få idéer…  

 Pernilla: … och även material då, hur man använder det. Det är ju 

  svårt att jobba när man inte har någonting att utgå ifrån.

  Ekonomin är så dålig så man vågar liksom inte köpa 

  någonting, och det man köper är samma så det blir liksom

  ingenting av det. Det blir inget spännande nytt och så 

  kostar det ju lite mer, de här grejorna som ser roliga ut. 

  Och så vågar man inte liksom satsa alla pengarna på 

  något som barnen kanske inte tycker är kul eller ser ut att 

  vara roligt i katalogen.   

 Paula: Ja, det blir ju väldigt begränsat. I alla fall med den  

  budgeten… 

 

Här kan man tolka att lärarnas förutsättning för att göra ett tillfredsställande arbete är 

begränsat. Läroplanen styr hur verksamheten ska utföras och lärarna känner att de saknar 

kunskap om vilka verktyg som är de rätta. De anser att de behöver kunskap om ämnena teknik 

och matematik och genom studiebesök få tips och idéer.  Här kan man utläsa en makt som 

kommer uppifrån. En reviderad läroplan med fler mål att sträva mot och ökade krav på 

förskolan och verksamma lärare. Ekonomin styr inköp och hindrar lärarna i viljan att erbjuda 

inspirerande material. Lärarnas intentioner är att skaffa material som är stimulerande och 

utvecklande för barnen. En syn barn som being. 

Sammanställning av observationsmallarna 
 
Nedan beskrivs en sammanställning av observationsmallarna (bilaga 3) och hur fördelningen 

av de olika kategorierna ser ut. Vi kommer här att redogöra för vad som observerades och 

även titta på likheter och skillnader. Under nästa rubrik i den avslutande diskussionen 

resonerar vi mer utförligt kring resultatet. 

 

I kategorin bygg och konstruktion vilket inbegriper lekmaterial som klossar, kaplastavar, lego, 

duplo med mera tolkar vi att nästan allt material som observerades är tillgängligt och flyttbart. 

Skillnaden i denna kategori är att på Bollen finns det material som inte är nåbart men synligt. 

Nordin Hultman (2004) beskriver att normer, regler och materialets placering reglerar barnen 

till vissa aktiviteter. Under kategorin bygg- och konstruktionsmaterial kan utläsas Foucaults 

självstyrning, att barnen själva kan hämta materialet och flytta med det i leken. Lärarna har 

valt att placera materialet i barnens nivå vilket visar att de anpassar miljön efter barnen. 

Placeringen genererar självständiga individer och barnen ses som being och kompetenta att 

aktivt delta i sin egen vardag. Samtidigt är det en disciplinär makt då visst material dock är 

synligt men utom räckhåll för barnen. 

 

Under finmotoriskt material ligger pärlor, pluppar, saxar, pennor med mera. Här är 

tillgängligheten relativt lika på avdelningarna. Både Pärlan och Bollen begränsar en del 

material då det inte är tillgängligt eller synlig. På Bollen finns inga pärlor och saxar står högt 

upp i ett öppet skåp. Avdelningen Pärlan har saxar i ett stängt skåp och pärlor finns på en 

hylla högt men synligt för barnen. Pennor, papper, tuschpennor, flaskfärg med mera ingår i 

det skapande materialet och på Pärlan står flaskfärg inne i ett skåp och bland annat 
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tuschpennor högt och otillgängligt. På Bollen är allt skapande material synligt men allt är inte 

tillgängligt för barnen. Här kan utläsas Foucaults disciplinära makt. Finmotoriskt- och 

skapande material placeras otillgängligt och i vissa fall osynligt för barnen. Barnen ses som 

becomings och inte mogna uppgiften att hantera materialet på rätt sätt. Tanken om säkerhet 

går före barns meningsskapande och lärande. 

 

Figurativt material (bilar, dockor, utklädningskläder, djur, garage) är på både Bollen och 

Pärlan flyttbart och tillgängligt för barnen. Foucaults självstyrning kan utläsas i kategorin och 

barnen ses som beings då de ges möjlighet att använda materialet fritt i olika rum och efter 

situation.  Böcker, spel, läs- och skriv material (literacy) är placerade i barnens nivå men vissa 

böcker, pussel och spel är placerade högre upp och mer otillgängligt på båda avdelningarna. 

Vissa böcker och spel placeras utom räckhåll för barnen, kanske för att lärarna är rädda om 

materialet eller att det innehåller smådelar (disciplinär makt).  

 

Till sist observerades toddlarmaterial, vilket innebär stora kuddar och material där barnen 

använder sin egen kropp som bärande idé. Detta material är tillgängligt för barnen på båda 

avdelningarna. Barnen kan självständigt ta del av materialet och ses som kompetenta, beings. 

 

Materialets placering kan ses som ett uttryck för hur lärarna ser på världen. Materialet 

kommunicerar till barnen genom sin placering både vad gäller tillgänglighet, i vilka rum det 

är placerat med mera. Materialets placering talar om vad som är tillåtet att självständigt ägna 

sig åt på denna förskola. I följande text sammanfattas resultatet av analysen. 

Sammanfattning 
 

Det finns mycket gemensamt i båda fokusgruppsamtalen. För det första utformandet av miljön 

där småsaker förvaras högt upp och otillgängligt för barnen. Samtidigt anser lärarna att 

materialet ska vara tillgängligt för barnen att hämta själva. Målsättningen är att placera 

materialet så att barnen har möjlighet att påverka sin egen lek utan att behöva fråga någon 

vuxen. Materialets flyttbarhet är också något de har gemensamt. Det är mer tillåtande att flytta 

stora saker som möbler än små saker som till exempel pärlor och pluppar. De anser att leken 

är betydelsefull och det därför är viktigt för barnen att få flytta med sig materialet runt i 

rummen på förskolan. Lärarna i båda fokusgrupperna framhåller värdet av att förändra i 

miljön för att inspirera barnen till meningsskapande lek. De diskuterar även materialets vikt 

för lärandet och att anpassa materialet efter ålder på barnen. Utnyttjandet av befintliga rum på 

förskolan är en gemensam faktor, de skapar så mycket utrymme som möjligt för barnen att 

leka på och erbjuder dem en miljö som är utvecklande och meningsskapande. Det visar på en 

barnsyn där lärarna ger barn möjlighet och förtroende att konstruera leken utifrån egna 

villkor, fantasi och kunskap.  

 

Att använda utematerial inne beskriver lärarna på liknande sätt. Avdelning Pärlan kan tänka 

sig att ta in sand och ha till organiserad lek medan avdelning Bollen menar att det inte finns 

behov att ta in utematerial då de tillbringar stor tid utomhus och barnen får det behovet 

tillgodosett. Lärarna i båda grupperna samtalade även om hur verksamheten förändrats från 

förr till nu, att den blivit mer öppen, lyhörd och flexibel. Barns inflytande, delaktighet, lek och 

lärande tillskriver lärarna stort värde i samtalen på båda avdelningarna. Båda grupperna skiljer 

på små och stora barn i samtalen. De pendlar mellan en syn på barn som being och becoming 

efter situation. 
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Något som ofta upprepades under fokusgruppsamtalen var att barn lär av varandra och att de 

som har mer kunskap lär de som har mindre. En annan aspekt är hur lärarna ser på barnet och 

dess lärande. I båda fokusgruppsamtalen anser lärarna i hög grad att barns lärande inte är 

åldersbundet utan sker genom interaktion mellan individer. De observerar och imiterar 

varandra. I samspelet mellan barn sker alltid ett lärande. 

 

Det som skiljer avdelningarna åt är att Bollen anpassar hela avdelningen till yngre barn medan 

Pärlan måste erbjuda material för barn upp till fem år. Avdelning Bollen samtalar mer om en 

trygg och skyddad miljö anpassad för yngre barn. Materialet ska vara tillgängligt men det 

måste också vara säkert för barnen. Å ena sidan menar de att det är spännande för barnen att 

vänta och se fram emot visst material, att de får växa in i det. Å andra sidan ser de till varje 

individs förutsättningar och behov. Pärlan anpassar också miljön och materialets placering 

efter de yngsta barnen och på så sätt blir det även otillgängligt för de äldre. Pärlan fokuserar 

mer på de äldre barnen i samtalen. Det kom fram att de inte har tillräckligt inspirerande 

material till dem. Enligt observationsmallen finns det mer otillgängligt material på 

syskonavdelningen Pärlan än det finns på småbarnsavdelningen Bollen. En orsak till det är att 

de har fler småsaker som pärlor, pluppar, spel med småsaker i med mera. Avdelning Pärlan 

återkommer även till ekonomin i samtalet. Eftersom barnen är från ett till fem år behövs det 

fler utmaningar ur materialsynpunkt. Barnen efterfrågar själva material och förskolan som 

består av två avdelningar har mindre möjlighet att variera och tillföra nytt material än 

avdelning Bollen som gränsar till tre avdelningar och har större möjlighet att byta ut och 

hämta ”nytt” material. Pärlan kände sig begränsade av ekonomin medan Bollen ansåg sig ha 

mycket material. 

 

Avdelning Bollen menar att lekhallen är betydelsefull och viktig för de yngre barnen. De 

beskriver stora kuddar och madrasser som meningsskapande för de yngre barnen. Pärlan 

samtalar om lekhallen/ kuddrummet på ett annat sätt. De beskriver den som en miljö med 

många konflikter och att smått material hamnar där trots att det hör hemma i andra rum. De 

funderar över att förändra miljö och material i rummet och anpassa till de äldre barnen, att det 

vore positivt för barngruppen. 

 

Lärare på förskola ska främja barn och deras lärande.  Utmärkande för en verksamhet där 

samspel är i fokus är enligt Johansson (2005) ett stort engagemang från lärarna, där de har 

ögonkontakt, kroppskontakt och visar glädje för barnen. De vuxna på Bollen beskriver sig 

själva som inspirationskällor genom materialet. De anser även att det är utvecklande att 

tillföra material som utmanar barnens fantasi och kreativitet, att materialet inte alltid är 

färdigt. På Pärlan finns det mer varierat material att tillgå men de anser att materialet inte är 

tillräckligt utmanande för de äldre barnen. De anser det även positivt med blandade åldrar 

eftersom de äldre barnen lär sig empati, samspel, turordning med mera genom att hjälpa de 

yngre och tvärt om. Även på Bollen samtalar lärarna om att de små barnen lär av varandra. 

Pärlan menar att smått material som pluppar är meningsskapande för alla barnen på 

avdelningen. Lärarna får sitta med som stöd till de yngre barnen. Bollen samtalade om att det 

är bra att ha enbart småbarn då det kan vara problematiskt med pärlor och sådant.  

 

Avslutningsvis ser vi att samtalen om materialet handlat mycket om antingen stora eller små 

saker på båda avdelningarna. Det har inte varit så mycket samtal om annat lekmaterial. 

Materialets tillgänglighet har det också talats om och där uttrycker sig lärarna på liknande sätt. 

Lärarna tillskriver även materialet betydelse för lek och lärande. Vilken syn lärarna har på 

barn präglar vilket material som finns tillgängligt och när och hur det får användas. Det finns 

både hinder och möjligheter i organisering av miljön. Hinder är småsaker som hamnar 
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överallt på avdelningen, ekonomin, flytta in utematerial, säkerhetsaspekten, tidsliga och 

rumsliga ramar, att inte kunna ha skapande material tillgängligt med mera. Möjligheter är att 

ändra om i miljön efter barnens intresse och behov, byta ut material för att locka och inspirera 

barnen, skapa efter egen kreativitet och fantasi, utemiljön med mera. 
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Diskussion 
 

Det övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare, verksamma i 

olika barngruppkonstellationer inom förskolan, samtalar kring material och dess tillgänglighet 

med fokus på de yngsta barnen. Under denna rubrik diskuteras det redovisade resultatet 

utifrån studiens syfte och frågeställningar samt hur det förhåller sig till tidigare forskning. 

Fortsättningsvis diskuteras metodval och till sist frågor som väckts under undersökningens 

gång för fortsatt forskning.  

 

Barns tillgång till material och dess placering är olika på olika förskolor. En del har material 

tillgängligt på låg höjd för att barnen ska kunna hämta själv. Andra förskolor har materialet på 

olika nivåer både högt och lågt.  Valet av materialets placering är beroende på organisationen, 

normer, regler och lärarnas arbetssätt samt barnsyn. Det är läraren som har makten att placerar 

material och vilket material som finns. Förskolor har idag strävansmål att rätta sig efter 

genom läroplanen. Verksamheten ska utformas och anpassas efter varje individs behov och 

alla är olika. Det gäller att lärarna på förskolan kan sätta sig in i barns perspektiv och se hur 

de förstår verksamheten. Att lärarna är flexibla i utformandet av förskolemiljöns rum med 

varierat material som talar till alla barn på ett eller annat sätt. Många förskolor är mitt i ett 

förändringsarbete och vill förändra tankegångarna kring hur förskolan ska utformas. 

Förändringar tar tid och det måste det få då alla helst ska vara delaktiga i processen.  

Likheter och skillnader 
 

Resultatet av fokusgruppsamtalen visar att materialets placering och tillgänglighet är liknande 

i båda grupperna. Småsaker och vissa spel, pussel och böcker placeras högt upp likaså 

skapande material som färg. Nordin Hultman (2004) menar att materialets tillgänglighet 

varierar i de svenska förskolorna och att tillgänglighet inspirerar barn till delaktighet i 

verksamheten. Ur ett annat perspektiv kan det vara så att barnet ser en utmaning i att 

materialet är otillgängligt. Lärarna på avdelning Bollen beskrev små barn som på eget initiativ 

använde en stol för att nå färg och penslar.  Lpfö98/10 poängterar att förskolan ska sträva 

efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet, självständighet och tillit till sin egen förmåga. 

Barnen i situationen styr sitt eget handlande och visar kreativitet och handlingsförmåga. De 

utvecklar även förståelse för rum, läge och riktning samt beräkna avstånd. Det otillgängliga 

kanske blir mer spännande än material som är lätt att nå. Nordin Hultman (2004) menar att 

dagen i svenska förskolor är indelad och planerad i aktiviteter och rutiner beroende på tid och 

rum. Hon beskriver att det blir många övergångar som stör leken. De engelska förskolorna har 

inte lika stor tidsreglering utan barnen har större möjlighet att kontrollera och förfoga över sin 

egen tid. De inslag som är planerade har förts ihop och lagts efter varandra som samling, 

gruppverksamhet, sagoläsning och lunch. Situationen med barnen i målarrummet på Bollen 

hade kunnat utvecklas till en meningsskapande aktivitet om lärarna agerat på ett alternativt 

sätt och ändrat i dagsrutinerna. En lärare hade kunnat stanna inne med de målarsugna barnen 

medan resten gått ut. 

 

Resultatet i studien visar att lärarnas syn på barn präglar vilket material som finns tillgängligt 

och när samt hur det får användas. Nordin Hultman (2004) beskriver hur materialet i svenska 

förskolor delas in i två kategorier, dels tillängligt och lågt placerat, dels otillgängligt och högt 

placerat. Studiens resultat stämmer med Nordin Hultmans teori. Miljön signalerar på ett sätt 

vilken tilltro lärarna har till barnens kompetens. Bjärvås (2011) redogör för hur lärarna 

bedömer barnen som kompetenta med många förmågor men att sammanhanget som erbjuds 

barnen kan vara både stödjande och begränsande. Miljön på förskolan hindrar barnen att fullt 



41 

 

ut konstruera meningsskapande aktiviteter. Om vi strävar efter att se barnen som beings och 

har tilltro till deras kompetens och förmåga kommer materialets placering att förändras på 

förskolan. Det är vi lärare som sätter gränserna för vad barn ges möjlighet att göra.  

 

Lärarna i båda fokusgrupperna samtalar om förändringar i miljön. De beskriver att barnen 

blir inspirerade och genast lägger märke till när det hänt något nytt på avdelningen. Det tyder 

på att omändringar inspirerar barnen till meningsskapande lek. Lärarna frågar sig varför de 

inte gör ändringar oftare. Nordin Hultman (2004) beskriver hur engelska förskolor lockar 

besökarens uppmärksamhet med uppseendeväckande skapande material. Egentligen krävs det 

inte mycket för att tillföra något nytt. Små enkla medel som tyger eller kartonger kan 

förändra ett rum till något helt annat och barnen kan lätt hjälpa till. Det kanske inte behöver 

köpas in dyra konstruktionsmaterial utan istället utforska vad som finns i omgivningen och 

fråga föräldrar efter material som avdelning Bollen gjorde. Lpfö98/10 menar att förskolan 

ska vara ett komplement till hemmet. Vad innebär det egentligen ur materialsynpunkt? 

Nordin Hultman (2004) beskriver att svenska förskolor har ett begränsat materialutbud. Hon 

redogör för ett verkstadspedagogiskt tänkande som framhåller ett mer aktivitets- och 

lekmaterial. Experimenterande med vatten och sand inomhus ses i ett sådant perspektiv som 

centralt. Däremot räknas inte spel och pussel dit då det mest fyller sin funktion som en stunds 

förströelse. Lärarna på avdelning Pärlan beskrev i samtalen att det var svårt att beställa bra 

material. De saknade kunskap om och material som handlar om matematik och teknik. 

Nordin Hultman menar att svenska förskolor i många fall saknar experimenterande material 

med teknisk, naturvetenskaplig laddning som förstoringsglas, magneter, vågar och hävertar. 

Det är kanske sådant material förskolorna skall satsa mer på. Material som många barn inte 

har tillgång till i hemmet. Lärare i förskolan behöver göra en pedagogisk kullerbytta som 

Wallin (2003) beskriver. Förskolors utformning och hur rummen är planerade behöver också 

ses över. Eftersom förskolan ska vara ett komplement till hemmet skulle det satsas mer på 

lokaler som är anpassade till en utforskande och experimenterande miljö och redskap som 

gör det möjligt. Många förskolor har ett litet målarrum att tillgå som är trångt och 

oinspirerande. Vatten kanske behöver hämtas i ett annat rum. Alla förskolor skulle ha en stor 

ateljé med rikt material som inbjuder till varierat skapande, experimenterande och 

utforskande. Plötsligt blir det en politisk och ekonomisk fråga som är svårare att påverka. 

 

Precis som Nordin Hultman (2004) påpekade tillskrev lärarna på Bollen kuddrummet som 

starkt betydelsebärande för de yngre barnen. Kuddrummen i svenska förskolor kan ses som 

en komplementär miljö till hemmen. Där kan barnen i samspel med andra barn leka lekar där 

hela kroppen är i centrum (Løkken 2008). Med lite fantasi skulle rummen i förskolan kunna 

konstrueras på alternativa sätt. Ett rum med aktivitetsbana där barnen får använda sin kropp 

genom att krypa, klättra, åla under och över, skulle kunna inspirera dem till utforskande och 

lärande. Bygga flera rum i rummet där barn kan gå in och gömma sig, leka tittut eller lyfta in 

material som är intressant för stunden. Pärlan upplevde kuddrummet på ett annat sätt. De 

beskrev kuddrummet som konfliktfyllt och att småsaker som inte skulle vara där hamnade 

där i alla fall. Lärarna diskuterade om de skulle ändra om i miljön och anpassa för de äldre 

barnen. Ta bort alla kuddar och ersätta med utmanande, spännande och mindre konfliktfyllt 

material. Här kan utläsas en skillnad mellan grupperna. Analysen beskrev inte vad det beror 

på men stor åldersspridning i barngruppen kan vara en orsak. Konflikter om vem som ska 

vara i kuddrummet eller inte, hårdare lekar med äldre barn, fler barn i gruppen, egenskaper 

hos barnen, ja listan kan göras lång. Det kom inte heller fram i samtalen hur de yngre barnen 

på Pärlan använde sig av kuddrummet.  Citatet ” mycket konflikter i kuddrummet och sedan 

så känner jag att man skulle, att man vill ha någonting för de större, de kan behöva det så att 

de känner liksom att det är till för dem mer än för de små kanske. Att man kan ha material på 
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ett annat sätt, mer tillgängligt då” tyder på att de yngre får sitt behov tillgodosett på 

bekostnad av de äldre barnen. Ändras det om i kuddrummet blir det kanske tvärt om, att de 

äldre barnen får sitt behov tillgodosett på bekostnad av de yngre.  

 

I studiens resultat framkom att det samtalades mest om stora och små saker som madrasser, 

små möbler och pluppar. Det kommunicerades inte så mycket om figurativt material och 

konstruktionsmaterial. Är det så att bilar, dockor och duplo är ett sådant material som alla har 

en klar åsikt om och att det därför inte behöver problematiseras? Nordin Hultman (2004) 

menar att svenska förskolor framstår som stillsamma och lugna. Hon beskriver synligt och 

tillgängligt material som neutralt och signalsvagt. Studiens resultat visade att smått material 

som pluppar ses både som konfliktfyllt och meningsskapande och lärarna diskuterar var 

materialet kan användas och av vem. Även större material som madrasser och mindre möbler 

verkar behöva diskuteras då det kanske inte alltid är så självklart var och hur de ska 

användas. Kanske beror det på lärarnas dagsform i hur tillåtande de är med att flytta runt 

stora föremål. Material som hamnar mittemellan stort och smått lägger lärarna inte mycket 

fokus på i samtalen. Det kanske beror på att det är självklart hur och var det kan användas. 

Det är material som lätt kan flyttas med i leken och kombineras med annat lekmaterial. Det 

orsakar heller ingen fara för barnen vad gäller smådelar. Anses det som ett neutralt och 

signalsvagt material? Nordin Hultman (2004) beskriver hur material kan arrangeras till en 

inbjudande lek innan barnen kommer på morgonen. Något som fångar barnens 

uppmärksamhet, till exempel ett påbörjat bygge med duplo eller en halvfärdig järnvägsräls 

centralt placerad. Detta kan få det neutrala materialet förvandlat till ett signalstarkt material 

som fångar barnens uppmärksamhet.  

Hinder och möjligheter 
 

I studien framkom att båda grupperna pendlar mellan ett modernt och postmodernt synsätt. 

Ena stunden samtalar de om att barnet ska mogna och växa in i materialet utifrån 

psykologiska teorier och i andra stunden menar de att åldern inte har någon betydelse utan ser 

till varje individ. Lärarna i studien har varit verksamma inom förskolan i många år. Samhället 

har förändrats under dessa år och arbetssätt, förhållningssätt och syn på barn och barndom är 

idag en helt annan. En lärare i studien uttalade följande citat då de diskuterade om regler styr 

materialanvändandet ”men annars har vi inte så mycket regler, vi har blivit äldre. Det var så 

mycket svart eller vitt när man började jobba. Nu ordnar sig det mesta…”. Detta citat visar på 

en ändrad syn från modernt till postmodernt tänkande. Lärares ambition att utgå från barnen 

och deras erfarenhetsvärld och se dem som kompetenta och aktivt deltagande i sin egen 

utvecklingsprocess i samspel med andra individer finns i de flesta förskolegrupper. Många 

gånger är det regler och rutiner samt egna normer och värderingar som hindrar att se ur ett 

alternativt perspektiv i vissa situationer. Dahlberg, Moss och Pence (2002) anser att vi lever i 

en sen eller reflekterande modernitet snarare än postmodernitet och att modernismen har ett 

starkt grepp om alla som vuxit upp under denna tid. Granbom (2011) beskriver att den 

postmoderna synen på barn anpassats till de psykologiska teorierna och att de samexisterar 

med varandra. 

 
Lärarna i grupperna såg både hinder och möjligheter i att material är flyttbart. Markström 

(2007) beskriver att förskolan är en komplex verksamhet där spänningar mellan aktörerna och 

miljöns organisation är av central betydelse. Hon menar att förskolans rum, möbler och 

material skapar ordningar för hur de ska användas. Det finns både uttalade och outtalade 

regler för hur och var material ska användas. Lärarna i fokusgrupperna samtalade om hur 

material hamnade överallt på avdelningarna. De beskrev mycket av materialet som flyttbart 
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men de hade också bestämda ställen där visst material helst skulle vara. Markström menar att 

materialet mer eller mindre är bundna till bestämda platser. Trots normer och regler över 

lokaler och material överskrider både vuxna och barn dessa bestämmelser. Barnen skapar 

egna aktiviteter och rutiner inom förskolans gränser. Lärarna beskrev i samtalet hur småsaker 

som pluppar och sådant hamnade i kuddrummet trots att det inte skulle vara där. De 

diskuterade även om regler, att de tänjt på dem och menade att det blir lättare så. Regler, 

normer och värderingar samt planerade aktiviteter låser ibland handlingsutrymmet. Förgivet 

tagande, att så har vi alltid gjort och föreställningar om att yngre barn inte klarar vissa saker 

eller att färger måste stå högt placerat hindrar barns möjligheter till inflytande i verksamheten. 

Eriksen Ødegaard (2007) tydliggör vikten av att lyssna på och samtala med barn ur deras 

perspektiv, att se dem som human beings. Vi menar att lärare och barn tillsammans kan 

resonera kring regler angående färger och vått smutsigt material, om barnen får vara delaktiga 

i hur verksamheten ska utformas fungerar det kanske bättre. Det måste gå att bryta mönster, 

testa att ta in sand och se hur det fungerar. Det kanske upptäcks att det inte finns något behov 

av det, barnen får det tillgodosett ändå. 

 

Nordin Hultman (2004) beskriver hur engelska förskolor har sand- och vattenlek centralt 

placerad inomhus. Pärlan samtalade om att kanske ta in ett sandbord för organiserad lek men 

kom på att det skulle vara ohållbart med befintlig barngrupp. Det kommer inte fram i samtalet 

på vilket sätt det var ohållbart. Är barngruppen för stor, beror det på barnens åldrar, 

gruppdynamiken eller är det ett speciellt barn? De såg i alla fall barngruppen som ett hinder 

för att ta in sand. Bollen hade inget behov av att ta in utemiljön. Är det en dominerande 

diskurs i svenska förskolor eller är det så att svenska barn tillbringar en stor del av dagen 

utomhus så behovet är inte är så stort att ta in utemiljön? 

Maktperspektiv 
 
Makt används och finns överallt runt omkring oss. Den skapas genom samspel och i dialog 

med andra individer. I alla situationer är det alltid någon som styr över någon annan. I 

fokusgruppsamtalen uppmärksammades att verksamheten styrs från flera håll. Ibland är det 

lärarna, ibland barnen, ibland uppifrån som samhället och politiker. Det kan även vara normer 

och regler med mera. Ett stort ansvar vilar på lärarna i förskolan. Lpfö98/10 poängterar bland 

annat att; 

 
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk 

verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen 

ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas 

(s.5). 

 

Vi utgår från ovanstående citat och försöker se det ur ett maktperspektiv samtidigt som vi 

fokuserar på materialet i förskolan. I en förskolegrupp kan det vara mellan femton till tjugo 

barn. Alla är individer med egna erfarenheter och behov. Verksamheten ska vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barnen. Är då barnen från ett till fem år krävs det nästan att material som 

inte är barnsäkert placeras högt och otillgängligt. Varierat material för god pedagogisk 

verksamhet bör finnas tillgängligt samt regler och normer för omsorg och fostran. Här har 

lärarna ett stort inflytande i hur de balanserar och utformar alla delar i verksamheten. Makt 

skapas mellan människor och lärarnas barnsyn påverkar i hög grad vilket material som finns 

att tillgå och när. Att placera allt material synligt för alla barn, men inte alltid tillgängligt ur 

säkerhetssynpunkt, är en bra förutsättning för att barnen ska veta vad som finns att tillgå. De 

yngre barnen kan peka eller kommunicera på annat sätt, för att visa vad de vill ha. 
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Inspirerande vuxna, som Bollen talade om, och kunskap om varje enskild individs 

utgångspunkt, förutsättningar och behov krävs för att få en helhetssyn kring barnet. För att 

barnen ska främjas och bli ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar behöver de 

göras delaktiga och aktiva i sin egen utvecklingsprocess. Läroplanen ställer varierade krav på 

verksamheten. Ibland kan det upplevas som ett dubbelt budskap. Å ena sidan strävar lärarna 

mot lärandemål och på så sätt styrs barnen. Å andra sidan ska lärarna utgå från barnens 

intentioner i planeringen av verksamheten. Eriksen Ødegaard (2007) menar att läroplanen 

formar och styr barnen i deras identitetsskapande. Hon anser också att barn i förskolor inte 

kan betraktas som enbart human beings utan också som human becomings. 

 

Slutsatser av studiens resultat är lärarna försöker anpassa miljö och material efter barns behov 

och intressen. Materialet placeras inte alltid på barnens nivå men lärarna har en tanke med 

varför de placerar visst material otillgängligt. De yngre barnen verkar ha liknande 

förutsättningar på båda avdelningarna. Variationen av material är lite mindre på avdelning 

Bollen. Däremot är det material som erbjuds mer tillgängligt. Lärarnas barnsyn och 

förhållningssätt var förhållandevis lika men organiseringen av miljö och material uttrycktes 

som mer komplex på avdelning Pärlan. Det är svårt att avgöra vad som är mest utvecklande 

för de yngre barnen och det går inte att generalisera. 

Metoddiskussion 
 

Innan vi startade vår studie diskuterade vi olika metoder och kom då fram till att 

fokusgruppsamtal skulle gynna vårt syfte bäst. Vi valde att fokusera på två grupper, vilket 

kändes rimlig för vår studie. Positivt var att det kändes hanterbart och vi ansåg att vi fick 

tillräckligt med material för vår studie. Negativt med denna metod kan vara upplägget, att 

som forskare inte lägga fram bra stimulusmaterial som får igång samtalet. Ett 

fokusgruppsamtal leds av forskaren (moderatorn) och om samtalet spårar ur eller går trögt 

måste moderatorn försöka starta upp diskussionen med deltagarna. Det är också viktigt att 

känna av deltagarna och inte avbryta eller hoppa in för tidigt i diskussionen utan ge dem 

chansen att fundera över stimulusmaterialet.    

 

Vi diskuterade även intervjuer vilket också kändes som en lämplig metod men vår mening var 

att skapa en diskussion mellan individer och det bästa var då att lärarna fick samtala med 

varandra som en grupp. Vår förhoppning var även att samtalet skulle ge lärarna något att 

fundera över efter fokusgruppssamtalet. 

 

En metod vi använde var observationsmall där vi undersökte materialets tillgänglighet på 

förskolan. Här hade vi kunnat observera barnen när de använde sig av materialet istället för 

som vi valde att göra när de var ute på gården och lekte. Anledningen till vald metod var att vi 

ville fokusera på placeringen av materialet och inte hur barnen använde materialet. En positiv 

synpunkt med vald metod var att fokus låg på materialets placering och tillgänglighet. 

Negativt var att vi inte visuellt fick observera barn i aktion och se hur de hanterade materialet 

och undersöka om det stämde med det som kom fram i fokusgruppssamtalen.  

Förslag till vidare forskning 
 

Under studiens gång kom det fram intressanta infallsvinklar till vidare forskning. Några 

viktiga faktorer för yngre barns lek och lärande är den sociala och språkliga utvecklingen. 
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Där skulle fallstudier vara är en bra metod att använda sig av för att få en djupare kunskap om 

och större helhet av hur barnen utvecklas inom dessa områden. Undersöka hur det ser ut inom 

olika ålderskonstellationer i verksamheten. 

 

Ett annat forskningsämne som vore intressant att undersöka är hur det fungerar att ha syskon 

på samma avdelning. Utifrån ett föräldra- lärare och barnperspektiv är det intressant att ta reda 

på fördelar och nackdelar med det. Främjar det barn att ha syskon på samma avdelning med 

hänsyn till deras egen identitetsskapande? Vilket alternativ är bäst sett från barn- föräldrar och 

lärarnas perspektiv? 

 

Det skulle även vara intressant att undersöka materialets tillgänglighet på en tre- till 

femårsavdelning.  Observera om det är en dominerande diskurs att skapande material som 

flaskfärg med mera placeras utom räckhåll för barnen. 
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 

Till förskolechef 

Information kring studien 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista året på lärarutbildningen vid Högskolan Väst i 

Trollhättan. Vi läser halvtid och arbetar halvtid och under höstterminen 2011 ska 

vi börja med vårt examensarbete, där vi fördjupar oss i ett ämne inom förskolan. 

Vår fördjupning kommer att handla om materialet på förskolan. Syftet med 

studien är att ta reda på hur lärare samtalar och tänker kring materialet på 

förskolan. 

Metoder vi kommer att använda oss av är fokusgrupper och observationer. 

Fokusgrupper innebär att ett arbetslag samtalar och diskuterar kring framtaget 

stimulusmaterial som vi erbjuder. Vi önskar om möjligt träffa ett arbetslag som 

arbetar på småbarn och ett arbetslag som arbetar på en ett- till femårsavdelning. 

Vi kommer att delta i fokusgrupperna som samtalsledare och med hjälp av en 

diktafon spela in samtalen. Vi kommer även att göra observationer kring 

materialet på avdelningarna. 

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. Alla inblandade i 

studien blir avidentifierade. Efter insamling och sammanställning av 

diskussionsmaterialet från fokusgruppen kommer ni om så önskas att få ta del av 

innehållet. 

Tiden för fokussamtalen beräknas till sammanlagt en och en halv timma per 

samtal. Tid och plats bestäms i samråd med förskolechef och lärare. Eftersom vi 

även arbetar är måndagar (jämna veckor), torsdagar och fredagar på dagtid tider 

som passar oss. Kvällstid fungerar också bra om ni anser att det är bättre. 

Observationerna kan vi ta den tid som passar er bäst. 

Vi vore mycket glada om ni kunde ta er tid och hjälpa oss med denna studie. 

Vid eventuella funderingar kan ni nå oss på: 

 

 

Med vänliga hälsningar Anne-Marie Sundberg och Malin Johansson 
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Använda ute material inne 

som sand, stenar, kottar, 

pinnar!! 

Regler styr 

materialanvändningen!! 

Rörig miljö lockar till lek!! 

Allt material är flyttbart!! 

Barnen styr över 

materialet! 

Lärandet pågår i 

alla vrår!! 
Positivt med blandade 

åldrar på förskolor, ur 

materialsynpunkt! 

Ekonomin styr inköp!! 

Materialet talar till barnen! 
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Typ av Material  Flyttbart material 

(Material som 

flyttas runt i 

lokalerna) 

Tillgängligt 

material (Det 

som små barn 

når själva) 

Synligt material 

(Det som barn ser 

men inte når) 

Inte tillgängligt 

material för små 

barn.  

Övrigt 

Bygg och 

konstruktionsmaterial (lego, 

duplo, mekano, kapla stavar 

mm) 

     

Finmotoriskt material 

(pärlor, pussel, spel, saxar 

mm) 

     

Skapande material (pennor, 

färg, papper, penslar, 

musikinstrument, vatten, 

modell- lera mm) 

     

Figurativt material (bilar, 

dockor, garage, djur mm)  

     

Literacy material (böcker, 

skriva, läsa) 

     

Toddlar material (stora 

kuddar, (barnen använder sin 

egen kropp)) 
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