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Sammanfattning 
 
Denna undersökning belyser materialet, dess placering och användning i förskolan. Studien är 
genomförd ur ett lärarperspektiv för att ge en förståelse hur material bör placeras för att ge 
barnen i förskolan tillgång till det material som finns där. Vidare undersöker studien 
pedagogernas användning av materialet i arbetet med barnen i förskolan och pedagogers 
uppfattning om dess placering och tillgänglighet.  
 
Syftet har varit att undersöka hur pedagoger i arbetet med barnen använder materialet i 
förskolan och hur det är placerat. Vidare har syftet varit att undersöka om det finns idéer kring 
materialets placering och om dessa har diskuterats bland pedagogerna.  
 
Som metod för denna undersökning har intervjuer av ett arbetslag använts som underlag. 
Detta för att se om idéer kring materialets betydelse förekommer hos pedagogerna och för att 
undersöka hur det placeras.  
 
En slutsats av undersökningen visar att en viss diskussion kring materialet och dess placering 
verkar förekomma hos pedagogerna sinsemellan. Pedagogerna anser att alla barn i förskolan 
har tillgång till allt material, och att materialet är placerat på barnens nivå. Genom 
intervjuerna visar det sig dock att pedagogernas uppfattning av material som tillgängligt för 
alla barn inte helt överensstämmer med dess verkliga placering. Det framgår att placeringen 
av materialet är gjord med vissa undantag för avdelningens yngsta barn, ettåringarna, då de 
placerat visst material utom räckhåll för dem.  
 
 
Nyckelord: förskola, innemiljö, material, miljö, pedagogisk miljö, utformning. 
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Inledning 

Att förskolan ska fungera som en plats för lek och lärande är de flesta överens om. Men kan 
placeringen av lek och arbetsmaterialet i förskolan påverka barnen eller verksamheten i någon 
avseende? Utifrån min erfarenhet, baserad på de fältstudier som gjorts under den 
verksamhetsförlagda utbildningen, har jag valt att undersöka materialet i förskolan. Jag har 
reflekterat över att visst material är placerat utom synhåll för barnen, exempelvis material 
såsom spel, pussel, böcker, papper och musikinstrument. En förklaring till att visst material 
placeras dolt för barnen skulle kunna vara att materialet ska tillföra något nytt för barnen. 
Genom att placera material dolt kan känslan av att något nytt tillförs infinna sig hos barnen 
när materialet återplaceras i verksamheten. En annan förklaring skulle kunna vara att ett visst 
material är gemensamt för hela förskolan, om det är en förskola med flera avdelningar.  Nu 
betyder detta inte att dold placering förekommer i alla förskolor men det är en del av vad jag 
önskar att försöka få syn på med denna studie. En annan anledning till min undersökning är 
att försöka undersöka om det finns idéer hos pedagogerna kring hur placering av material är 
vald. Genom detta arbete och den kunskap jag kommer att finna genom undersökningen vill 
jag dels öppna mina egna ögon för själva materialet och även dess möjligheter och inför min 
egen yrkesroll som pedagog. Dels vill jag väcka intresse även hos andra pedagoger för vikten 
av material, dess placering och betydelse för barns lärande. 

 
Genom denna undersökning vill jag studera om materialet är dolt eller synligt för barnen. På 
vilket sätt gör pedagogerna barnen påminda om materialet och hur placeras det material som 
inte alltid finns tillgängligt? Jag vill vidare undersöka om materialet finns framtaget vid av 
pedagogen styrda tillfällen och hur pedagogen då informerar barnen om vad som finns för att 
ge dem valmöjlighet om vilket material de kan använda. Vidare vill jag försöka få syn på hur 
pedagoger uppmärksammar barnen i förskolan på övrigt material som eventuellt placerats 
dolt. Att undersöka materialet är ett stort område med tanke på att material kan vara allt från 
förskolans inredning till det material som utomhusmiljön har att erbjuda i förskolan. Jag har 
valt att avgränsa min undersökning till material som barnen använder dagligen inomhus i 
förskolan. Detta material kan vara leksaker av alla de slag, papper, lim, målarfärg, lego, 
pussel, spel och böcker, för att nämna ett urval av materialet.  
 
Jag har valt att studera området materialet i förskolan ur ett lärarperspektiv. Material, såväl 
arbetsmaterial som lekmaterial, används dagligen i förskolan och är därför ett viktigt område 
att belysa. Barnen lär sig både genom lek med material och genom användning av ett 
skapande material. Tillgång till allt material är därför viktig då det finns i förskolan och är till 
för barnen. Min utgångspunkt för denna undersökning är att jag anser att alla barn kan och är 
kompetenta. Genom att öva och pröva lär sig barn och för att barnen ska kunna lära sig måste 
vi som pedagoger ge dem möjlighet och utrymme för övning. Detta genom att ha allt material 
synligt för barnen i förskolan och att materialet placeras på barnens nivå. 
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Centrala begrepp 
 
Här nedan följer ett antal begrepp som framkommit under denna undersökning. För att 
klargöra hur och på vilket sätt begreppen redovisas i undersökningen förklaras orden på 
följande sätt: 
 
FÖRSKOLA Med förskola menar jag den traditionella, kommunala förskolan och jag 
använder det begreppet genomgående utom när jag tar upp det historiska perspektivet då 
tidigare benämningar används som exempelvis daghem eller lekskola. 

PEDAGOG Jag har valt att inte göra skillnad på förskollärare, barnskötare eller 
fritidspedagog, och använder därför samma begrepp på samtliga. Detta för att de tre 
pedagoger jag haft kontakt med för denna undersökning arbetar sida vid sida i förskolan och 
är ett arbetslag.  

MATERIAL Med ordet material menar jag det material som finns i förskolans innemiljö. Även 
alla slags leksaker går under kategorin material. Material menar jag är pussel, spel, lego, 
målarmaterial, ritpapper, böcker, dockor, bilar och byggnadsmaterial etc.  
 
Arbetets struktur 
 
Denna undersökning består av fem huvudsakliga delar. Den inledande delen är den första och 
består av inledning, syfte, frågeställningar och centrala begrepp. Nästa del består av en 
litteraturgenomgång med forskning och historiskt perspektiv och hur synen på barn, miljö och 
material förändrats fram till idag. Den tredje delen av undersökningen består av den metod jag 
valt att basera undersökningen utifrån och de etiska aspekter och bortfall detta har medfört. 
Den fjärde delen av undersökningen visar resultatet utifrån de frågeställningar som gavs till de 
utvalda respondenterna för undersökningen. Dessa frågor återfinns i bilaga 2. Den femte och 
avslutande delen består av en diskussion. 

Litteraturgenomgång 

Detta avsnitt består av ett antal delar som inledningsvis ger en koppling till hur läroplanerna 
berör material och miljö i förskolan och fortsätter med tidigare forskning kring området miljö 
och material.  Sedan följer en historisk bakgrund för hur synen på materialet har förändrats 
med tiden. Vidare följer ett kapitel som visar materialets betydelse och synen på material i 
förskolan idag. Avsnittet avslutas med synen på barnen, barnen och materialet och till slut 
behandlas förskolans miljö. Litteraturgenomgången består av ett urval av den litteratur som 
finns om förskola, miljö och material.  

 
Historiskt perspektiv på materialet 
 
Genom att blicka tillbaka två århundraden kan den svenska förskolans utveckling följas, från 
1800-talets början till dagens utformning av förskolan. Utvecklingen kan tydligt märkas både 
vad gäller synen på materialet, barnet och materialets betydelse. Hur förskolan utvecklats och 
med den synen på materialet och barnet har Vallberg Roth (2002) lyft fram då hon beskriver 
hur materialet fick betydelse under 1830- talet. Materialet sågs mer som ett hjälpmedel vid 
undervisningen och bestod av vad som klassificerades som skolapparater. Dessa 
skolapparater, som Vallberg Roth benämner verksamhetens material, användes i småskolan 
där barnen var mellan 2-7 år. Verksamhetens material kunde då bl.a. bestå av kulram, 
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griffeltavla och en stavningslåda. I skolan fanns även ett lekrum där barnen fick vistas under 
rast och där kunde det finnas olika lådor med brädor i av olika storlekar som barnen kunde 
bygga byggnader med eller figurer. Det fanns även lådor med matematiska och geometriska 
figurer som var önskvärda att ha i lekrummet för barnen.  
 
Synen på material förändrades något då småbarnsskolorna under 1860-talet blev inspirerade 
av Fröbel och den läroplan som då fanns anknöts till detta synsätt. Det innebar bland annat att 
undervisningen anpassades mer efter barnets ålder än vad som tidigare gjorts. Vallberg Roth 
beskriver hur barnen genom de olika Fröbelgåvorna skulle få kännedom om sig själva, 
naturen och även Gud, eftersom Fröbel menade att Gud var naturen. Fröbelgåvorna var 20 
stycken i antal och innehöll bland annat bollar, klot, de geometriska formerna, klossar att 
bygga med och pappersvikning. Fröbel menade på att världen har en struktur som är 
matematisk-geometrisk och detta var vad han ville förmedla till barnen genom sina gåvor.  
Barnen delades nu även in i två olika grupper, 3-5-åringar respektive 5-7-åringar.  
 
Runt 1890-talet startade de första barnträdgårdarna med medelklassens nya värderingar som 
grund. Dessa värderingar gällde ”det romantiserade hemmet, modern och barnet”, (a. a s.59). 
Barnträdgårdarna skulle fungera som en avlastning för de hemmaarbetande husmödrarna och 
erbjuda en pedagogisk och ändamålsenlig miljö, med högst 30 barn. Barnträdgårdarna skulle 
ha en så hemlik miljö som möjligt, därför bodde ledarinnor och föreståndarinnor på 
institutionerna för att ge den en mer hemlik prägel (Vallberg Roth 2002).                  
Innemiljön i barnträdgårdarna skulle bestå av ett snickarrum för pojkarna och ett dockrum för 
flickorna. Dockrummet skulle representera de husliga göromålen i hemmet och slöjdrummet 
stod för hantverket och byggnadsarbetet i hembygden. Även en bokvrå fanns där barnen 
skulle lära sig att tycka om och sköta böcker på rätt sätt. Dockor och husgeråd ingick inte i 
Fröbels material men en lista med föreskrivet material från 1920 tog upp att varje barn skulle 
ha en Fröbelsk låda och även dockor. Senare utökades listan men då könsbestämt, pojkar 
skulle ha leksaker av maskinell karaktär och även redskap för att träna fysik och grovmotorik, 
medan flickorna skulle ha dockor och husgeråd (a.a). 

Under mitten av 1940-talet var det Socialstyrelsen som blev en huvudaktör för förskolan och 
dagverksamheten. Socialstyrelsens anvisningar fungerade som styrdokument för den då 
pedagogiska verksamheten. Under 1950-talet blev det även aktuellt att alla barnen i 
förskoleinstitutionerna skulle behandlas lika, oavsett klass, kön och etnicitet.                      
1968 tillsattes Barnstugeutredningen, vilket innebar att det återigen startade en diskussion 
främst om förändring av förskolans inre arbete. Ekström (2007) visar hur förändringen 
innebar att förskolans mål och innehåll utvärderades men även arbetssättet. Förskolan 
övergick nu från att ha varit styrd av Socialstyrelsens pedagogiska anvisningar till att följa 
den nuvarande läroplanen som förskolan idag arbetar efter. Barnstugeutredningen innebar att 
barnet skulle sättas i centrum och den pedagogiska verksamheten skulle bygga på ett 
förhållningssätt som var vetenskapligt. Ekström hänvisar till den teoribildning som vilade på 
Jean Piagets utvecklingspsykologi och socialpsykologisk forskning av Erik Homburger 
Erikson. Den socialpsykologiska tanken var att barnets personlighet och dess utveckling beror 
på att barnet påverkas av omgivningen. Piagets teori utgår från att barnet från födseln inte har 
tankestrukturer som är logiska utan att det är något som utvecklas genom verkande faktorer 
mellan barns mognad och miljöinflytande (a.a). 

Det som uppmärksammades mest var den dialogpedagogik som skulle influera förskolan och 
vars avsikt var att stödja barnets, ”kommunikationsförmåga och begreppsbildning” (a.a. s.16). 
Genom dialogpedagogiken började man se barnet, dess nyfikenhet och lusten att lära. Även 
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om barnet var litet skulle det delta och påverka dagen för att kunna utveckla sin sociala 
kompetens.                                                                                                                                                  
Under 1980- talet blev barnen mer delaktiga i förskolan genom exempelvis matlagning, 
städning och andra vardagsaktiviteter tillsammans med pedagogerna. Pedagoger i förskolan 
började även med pedagogisk planering för att ge struktur till verksamheten.                        
Det pedagogiska programmet gavs ut 1987 av Socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen. 
Pedagogiska programmet var uppdelat i områdena natur, kultur och samhälle. För val av 
innehåll i förskolan skulle pedagogerna ta hänsyn till barnens utvecklingsnivå, deras tidigare 
erfarenheter men även till hur barnens situation utanför förskolan såg ut. De upplevelser och 
kunskaper barnet fick i förskolan skulle vara välbekanta. Nordin Hultman (2005) skriver att 
frågor om miljö och material endast kortfattat beskrevs i det pedagogiska programmet. Istället 
kom det 1989 råd från socialstyrelsen som inte bara tog upp vilka rum och utrymmen som 
skulle finnas för viss verksamhet som till exempel verkstad och våtlekrum, dessutom hur 
dessa skulle inredas. I Socialstyrelsens råd fanns inga riktlinjer för vilket material som skulle 
finnas i förskolan utan istället fanns förslag på vad som behövdes för att förvara materialet. 
Därigenom kunde pedagogerna få en uppfattning vilket material som skulle finnas i 
verksamheten. 

Materialets betydelse 
 
Alva Myrdal är en annan person som har haft stort inflytande i den svenska 
förskolepedagogiken. Jag har för min studie valt att enbart studera en av hennes kända 
skildringar vad gäller materialet och leksakerna i förskolan, nämligen, Riktiga leksaker 
(1936).  I viss mån känns Riktiga leksaker fortfarande aktuell, bland annat när det gäller vad 
barnen kan hitta i förskolan och vilka material som är lämpligt för vissa åldrar. Myrdal (1936) 
anger i sin handledning att det som ligger i fokus vid leksaksvalet är de pedagogiska och 
utvecklingsmässiga utgångspunkterna. Hon menar vidare att det ändamål som pedagoger 
införskaffar en sak för kanske inte alls får det ändamålet för barnet. Leksakerna ska betraktas 
som ett material och de bör vara anpassade efter barnets ålder och särskilda behov. Hon 
menar att ett material inte ska ges för tidigt eller för sent i barnets utveckling då kan materialet 
bli ointressant.  
Det material som är lämpligt för de små barnen, från ca ett år och uppåt är material av större 
modell. Detta är viktigt för att koordinationen fortfarande tränas upp, det ska vara klara färger 
såsom röd, gul, grön, blå svart och vit. För de något äldre barnen i åldern cirka 3-5 år 
byggleksaker som block i olika former intressanta. Tåg, bilar men även material till barnens 
rörelse - och rollekar är andra exempel som ges och förklaras vara intressanta för 3-5 
åringarna. Även skapande material passar bra för denna åldersgrupp, ansåg Myrdal.  

Vallberg Roth (2002) nämner att det som på 1950-talet speglade den pedagogiska synen vad 
gällde material var att det skulle vara könsneutralt. Det handlade om att se till den individuella 
utvecklingsnivån hos barnet och till aktivitetsnivån. Genom olika stationer fanns tanken att 
barnet skulle välja aktivitet som han/hon ville ägna sig åt självständigt. Ett förslag för sju 
aktivitetsstationer fanns: 

• bygglek 
• böcker o bilder i en vrå 
• material för rollek 
• spel, pussel, logiska block m.m. 
• målar och snickarutrustning 
• laboratorier för att experimentera, exempelvis vatten och sand 
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• musikinstrument 

Sammanfattningsvis kan sägas att de olika stationerna skulle vara könsneutrala och det är 
något som förvisso syns i exemplen ovan. Det finns ingen dockvrå men genom att se hur 
diskussionerna sett ut bakåt i tiden är snickarutrustningen något tvivelaktig som könsneutral. 
Under 1950-talet diskuterades det könsneutrala materialet, något även Myrdal (1936) påpekat 
och som även jag anser är nämnvärt. När könsneutralt material diskuteras bör man fråga sig 
vem som lägger värderingar kring materialet, är det vi vuxna eller barnen.  

Styrdokumenten och materialet 
 
I läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998, 2006 ) står det skrivet att barnen ska 
ges utrymme i verksamheten för sin ”fantasi och kreativitet i lek och lärande” både inomhus 
och utomhus.  Nyfikenheten och barnens intressen ska uppmuntras och förskolan ska 
stimulera viljan och lusten att lära. Förskolans mål är att barnen ska få utveckla sin förmåga 
att förmedla upplevelser och erfarenheter exempelvis genom lek och rörelse. Vidare även att 
barnen ska få utveckla sin förmåga att skapa med olika material. Dessutom ska alla som 
arbetar i förskolan samarbeta för att ge barnen en god miljö där barnen kan utvecklas, leka 
och lära.  
 
Forskning kring materialet 
 
Jag har funnit fler referenser att tillgå daterade under 1970-80-talen, än referenser som är mer 
aktuella, beträffande råd och anvisningar om förskolans miljö och materialet. Tidigare fanns 
större fokus på materialet i förskolan. Almqvist (1991) är en av dem som forskat kring 
materialet i förskolan, hon har även skrivit böcker med riktlinjer om vad som borde finnas i 
förskolan, både vad gäller material och möbler. Idag finns bara ett fåtal undersökningar kring 
miljö och material. Det finns desto fler examensarbeten att hitta på flera högskolor vilket 
tyder på att ett intresse för materialet finns.  
 
Nätverket Barn, unga och byggd miljö (people.su.se) är en nutida organisering av 1970- talets 
Lekmiljöråd. Lekmiljörådet var en enhet inom Socialstyrelsen som fram till 1980 arbetade för 
en bättre lekmiljö för barn och för att hävda leken som en förutsättning för människans 
utveckling. 1980 bildades istället Barnmiljörådet som övertog Lekmiljörådets frågor och 
dessutom frågor som Samarbetskommittén mot barnolycksafall, grundad 1954, tidigare hade 
arbetat med. Barnmiljörådet hade till uppgift att se till barnens miljö, särskilt barnens lek och 
säkerhet. 1993 upphävdes Barnmiljörådet och gick istället samman med Barnombudsmannen 
och nätverket Barn, unga och byggd miljö bildades. Det sistnämnda nätverket har lagt vikt vid 
barns utemiljö. Barn, unga och byggd miljö grundades för att upprätthålla ett intresse för 
frågor som rör utemiljön hos statliga myndigheter, diverse forskningsorgan men även hos de 
aktiva inom samhällsplanering, (a.a.). 
 
Trageton (1995) är en norsk forskare som i många år forskat om barn och deras 
konstruktionslekar. Han menar att det är materialet och verktygen som är avgörande för 
lekens kvalitet. Pedagogen måste först observera barnet för att kunna utveckla barnets lek och 
förstärka barnets inlärning. För att pedagogen ska kunna utveckla och förstärka barnets lek 
behövs kunskap om leken och barnets mognadsnivåer. Pedagogen kan förstärka barnets 
inlärning genom att förbättra utrymmens planering, se över materialets tillgänglighet och 
vilket material som finns i förskolan. Består materialet av färdiga leksaker eller material som 
barnen själva kan forma och skapa med. Hur förskolan är möblerad påverkar barnens lek 
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diskuterar. Oftast är utrymmena övermöblerade och hindrar barnen i den rörliga leken. En 
anledning att förskolan övermöbleras kan bero på att möbleringen ska passa stillasittande 
aktivitet, (a.a). 
 
Nelson och Nilsson (2002) har skrivit en avhandling i vilken de forskat om material i hemmet 
och till viss del i förskolan. Denna avhandling består av en inledande del där de båda 
forskarna genom att räkna antalet leksaker i 152 barnrum och kategorisera dessa i ett antal 
olika kategorier såsom mänsklig gestalt, natur eller olika verksamhetsområden har kunnat 
gruppera och föra statistik över vilka material barn har hemma. Detta för att det finns en 
föreställning om vår värld genom leksakerna på barnens rum menar författarna. Leksaker 
erbjuder en bild av världen till barnen och i hemmet är det föräldrar eller barn som utformar 
detta till skillnad från hur det fungerar i förskolan, vilket leder till en andra del av 
avhandlingen. I förskolan är det pedagogerna som styr materialval utifrån deras syfte med 
verksamheten, vilket leder till att materialutbudet skiljer sig. I hemmet ges exempel på hur 
kläder och hushållsredskap hör till det vanligaste materialet hos flickor och yrkesredskap och 
material i form av transportmedel är det vanligaste materialet hos pojkar. I förskolan är det 
vanligaste med material för lärande och konstnärligt skapande som det finns flest av i antal, 
följt av dockor.   
 
Nyare forskning är den som Nordin Hultman (2005) genomfört då hon har tyckt sig kunna se 
att materialet i förskolan är begränsat likaså möjligheterna till aktivitet. Hon menar vidare att 
material bär med sig ett antal föreställningar om vad barn bör hålla på med och vad de kan 
klara av i en viss ålder. Nordin Hultman menar även att genom flickors användning av något 
material definieras dessa material som typiskt flickiga. Materialet ger då en viss förutsättning 
för hur barnen ser på sig själva och andra, det blir könstypiskt. Vidare har Nordin Hultman 
har jämfört svenska och engelska förskolor där hon kunnat se skillnader vad gäller material 
och aktiviteter. Som exempel på skillnader mellan svenska och engelska förskolor tar hon upp 
om hur vattenlek i den svenska förskolan oftast arrangeras i våtutrymmen. I den engelska 
förskolan kan barnens vattenlek ske i en centralt placerat balja på ben. Nordin Hultman 
betonar att i de engelska förskolorna finns materialet mer centralt placerat. Hon beskriver 
även hur pedagogerna ibland arrangerar materialet för att det ska inbjuda till aktivitet, något 
som kan få intrycket som att vara mer ”visuellt bullrigt”,(a.a. s.76 ) som hon uttrycker sig.  
Dessutom menar hon på att det finns ett större utbud vad gäller material som bygg- och 
konstruktionsmaterial i den engelska förskolan. Det finns även ett större utbud av material 
med naturvetenskaplig och teknisk karaktär som exempelvis levande djur, akvarium, 
terrarium och krukväxter. Dockvrån har i den engelska förskolan också inslag av tekniskt 
material såsom dammsugare, strykjärn och våg, påpekar Nordin Hultman.Hon menar att 
svenska förskolors material inte upplevs som särskilt lockande för barnen. 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) diskuterar hur miljön i förskolan bör vara 
utformad. Förskolans pedagogiska miljö ska inspirera barnen till att utforska, upptäcka men 
också inspirera till olika slag av verksamhet och handlingar. Exempel på verksamhet och 
handlingar kan bland annat vara barnens konstruktionslek, bygglek, bild, dans, och 
gymnastik. Den pedagogiska miljön måste möjliggöra barnens aktivitet vilket innebär att 
utformningen av miljön i förskolan bör innehålla ett material som är lämpligt och varierat. Ett 
varierat material är något som kan användas av flera barn tillsammans eller av bara ett barn 
men materialet bör ha olika svårighetsgrader. Materialet ska även inbjuda barnen till att 
undersöka, dra slutsatser och jämföra bland annat. Utrymme för barnens lek och skapande är 
något pedagoger bör tänka på exempelvis vid lek med byggmaterial då flera barn kan bygga 
tillsammans. Barnen ska inte behöva bli störda av varandra under varandras olika lekar. 
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Vidare ska det finnas material från andra kulturer och material som belyser könsrollsmönster, 
detta för att försöka motverka fördomar hos barnen gentemot könsroller och andra kulturer.  
”Att skapa och låta fantasin flöda är en rättighet för varje barn i förskolan” (a.a s.91). Barnen i 
förskolan bör få den tid de behöver till sitt skapande med materialet, och daglig tillgång till 
bild- och formskapande material diskuterar Pramling Samuelsson och Sheridan. Samtidigt 
behöver barnen fasta ramar och rutiner för att de ska känna trygghet. I lpfö98 kan läsas att 
”Varje barn skall ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna 
förutsättningarna”, något som överensstämmer med att material från andra kulturer och 
material som belyser könsroller bör finns tillgängligt för barnen i förskolan.  
 
Synen på material idag 
 
Allt som finns runt barnen används till att utforska omvärlden och till den för barnen viktiga 
leken. Barn leker för att lära sig öva, pröva, uttrycka och bemästra sina känslor. Knutsdotter 
Olofsson (1992) menar att det finns två synsätt på leksaker och det första är att leksaker är till 
för att lära barnen och föra in dem i samhället. Genom pedagogiska leksaker kan barnens 
utveckling styras åt önskvärt håll. Vuxna ger barn leksaker för att barnen ska lära sig hur 
vuxenlivet går till och för att träna vissa funktioner. Barnet däremot ser leksaker som  /…/  
”något att ha, att äga”  (a.a s.137). Vidare talar Knutsdotter Olofsson mycket om barnens lek, 
hur nödvändig leken är och dess betydelse för barnet. Hon beskriver även hur barnet använder 
ett konvergent eller divergent tänkande. Ett barn som lägger exempelvis ett pussel använder 
ett konvergent tänkande, ett logiskt tänkande, där det bara finns en lösning. I övrigt menar hon 
att pussel inte är lek, utan en sysselsättning. Motsatsen till det konvergenta tänkandet är det 
divergenta tänkandet som barnet använder i lek, vilket innebär att det finns många lösningar 
på ett problem, både bättre och sämre men aldrig rätt eller fel.  Genom att barnet ägnar sig åt 
verksamhet som är typiskt för förskolan till exempel pussel eller pärlplattor, kan barnens 
lekaktivitet begränsas. ”Ju mer konstruktionsmaterial, desto mindre låtsaslek”, menar 
Knutsdotter Olofsson på (a.a s. 136). Det andra synsättet hon menar finns när det gäller 
leksaker är, som tidigare nämnts, att leksaker är något att äga, även om det inte är just där som 
tjusningen ligger utan det är att göra och handla med dem. Leksaker är ofta en start, 
inspiration som leder till lek (a.a). 

Sammanfattningsvis är lek är viktig för barnen och för att barnet ska stimulera både det 
konvergenta och divergenta tänkandet är det av yttersta vikt att barnen i förskolan har tillgång 
till ett så pass brett utbud av material som möjligt. För att barnet ska utvecklas på alla nivåer 
krävs både pedagogiskt material och sådant material, som Knutsdotter Olofsson reflekterar 
över, som bara är sysselsättning för barnen.  

Synen på barnen 
 
Pedagoger kan ge möjlighet till barnen att vara och uppleva sig själva som kompetenta genom 
att skapa en pedagogisk miljö i förskolan. Hur den pedagogiska miljön i förskolan organiseras 
vad gäller rum och material avgör hur pass kompetenta barnen kan vara och hur de kan 
utvecklas vad gäller sina kompetenser. Bjervås (2003) reflekterar över det kompetenta barnet 
och hur den inre miljön i förskolan signalerar barnens kompetens och hur tilltron till barnen 
ser ut. Genom att organisera den pedagogiska miljön på ett visst sätt sänder det ut en bild till 
både barn, föräldrar och även till andra besökande. Den bild läraren har av barnet och dess 
kompetenser kommer fram genom den pedagogiska miljön, vilket även synen på lärande och 
kunskap gör. Att se barnet som ett kompetent barn är att ha ett synsätt där den vuxne ser vad 
barnet kan istället för vad de inte kan men även att se barns möjligheter. Genom att möta 
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barnet med positiva förväntningar, stimulans och utmaning leder det till positiva 
förväntningar menar Pramling Samuelsson och Sheridan (1999). 
 
Genom att se barns strategier för problemlösning kan pedagogen få en uppfattning om hur 
barnen förstår sin omvärld, skriver Öhberg (2003). Under senare år menar Öhberg, har 
lärarens roll övergått till att bli mer av en handledare med barnens erfarenheter som 
utgångspunkt. Vi behöver verktyg för att tolka och förstå barns erfaranden. För att kunna se 
barnens strategier kan observationer hjälpa oss tolka hur de små barnen handlar.  
 
Säljö (2000) hävdar att det finns två olika synsätt på barnet, Piagets syn och Vygotskys syn. 
För att kort sammanfatta dessa båda synsätt har Piaget vad som kallas en rationalistisk syn på 
barnet, medan Vygotsky har ett sociokulturellt perspektiv. Skillnaderna mellan dessa är att 
med Piagets synsätt är barnet är fött med en förutsättning till tänkande och förnuft, barnets 
ratio. Detta ska sedan tillåtas att utvecklas och det gör det genom sin omgivning. Det är 
genom att barnet känner på, upptäcker och kombinerar objekt som det upptäcker hur 
omvärlden fungerar. Genom barnets egna aktiviteter, observationer och slutsatser utvecklas en 
förståelse för omvärlden. Vygotsky som har det sociokulturella perspektivet som synsätt 
innebär att kunskap är något som konstrueras av individen.  Det är genom samspelet och 
erfarenheter tillsammans med andra som barnet utvecklas. Vad omgivningen tillåter och 
uppmuntrar är det som barnet lär sig utifrån och barnet är beroende av den vuxne. Ett barn 
leker inte tittut med en boll på samma sätt när det leker själv som det gör i det sociala 
samspelet med en vuxen. Barnet är på grund av samspelet som en lärling för det sociala 
samspelet (a.a). 

Sammanfattningsvis kan vi pedagoger genom att se barnet som kompetent skapa en miljö för 
barnet i förskolan som stimulerar och hjälper barnet att utvecklas. Att se vad barnet kan och 
dess möjligheter istället för att se vad barnet inte kan, gör att vi kan skapa en miljö som utgår 
ifrån barnet och miljön i sin tur uppmuntrar då till utveckling.  

Barnen och materialet 
 
Myrdal (1936) beskriver materialet och dess användningsområden och en liknande 
beskrivning av materialet ger Almqvist (1991). Detta ger en bild av hur resonemanget kring 
materialet och dess användning idag påminner om då Myrdal var verksam. Almqvist skriver 
att när barnet är omkring ett år är det leksaker barnet kan skjuta framför sig som är roliga. 
Detta eftersom att barnet då kan öva på att gå. Dragleksaker är uppskattade och även ett 
mysigt gosedjur. En liten lära - gå bil, där barnet kan sitta gränsle och antingen sparka på själv 
eller låta en kompis skjutsa på är roligt för de små barnen. Klossar eller större legobitar till de 
små barnen roar dem under flera år, något som även Myrdal uppmärksammar då hon 
beskriver hur klossarna bärs omkring av ett- och tvååringarna.  Myrdal beskriver även hur 
klossarna sparkas omkring, vaggas eller kastas i huvudet på någon kamrat. Vidare beskrivs 
hur användningen av klossar utvecklas till invecklade konstruktioner som exempelvis bilar 
eller skyskrapor. (a.a.) Dockor är något som både flickor och pojkar kan leka med menar 
Almqvist. Även Myrdal (1936) beskriver detta då hon påpekar att både pojkar och flickor kan 
leka med dockor. Myrdal skriver även att pojkar gillar lekarna som innefattar bäddning, 
tvättning och matlagning med dockor men att omgivningens reaktioner kan hämma deras lek. 
Almqvist (1991) visar exempel på hur material kan klassificeras, detta enligt National 
Association for the Education of Young Children (NAYEC).  
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NAYEC har en rad experter som undersöker barnens material och dess användningsområden. 
De utgår dock från hur lekmaterialet kan stimulera barns motoriska och kognitiva förmågor 
som exempel.  
NAYEC delar in lekmaterialet i sju olika grupper på följande sätt: 
 
Sensoriskt lekmaterial ( naturmaterial, musikinstrument) 
Rörelsemateriel (bollar, cyklar, klätterredskap)           
Manipulativt lekmateriel (pussel, pärlor, vävtillbehör) 
Byggmateriel (klossar, lego, verktyg) 
Föreställande leksaker (docktillbehör, djur, köksredskap) 
Konstnärsmateriel (pennor, papper, kritor, lera) 
Saker att titta och lyssna på(böcker, musik och sagoband) 
 
Genom att ha dessa områden som en grund kan pedagoger själva genom att ha kunskap om 
material och deras funktioner och vad barn i olika stadier använder. Ovanstående exempel 
som en modell för ett grundutbud av material som sedan anpassas efter barnens ålder.  
 
Även Lindahl (1998) grupperar lämpligt material som bör finnas i förskolan, genom att dela 
in diverse material som är lämpligt för barns olika lekar. Även Myrdal (1936) använder sig av 
liknande kategorier. 
 
Imitationslek – Material som vuxna använder i vardagen, låt barnen ha dem eller ge dem 
kopior, såsom trasa, sopborste och skyffel, telefon, brödkavel etc.  
Rörelselek – Kuddar av alla de slag, bilar att sitta på, vagnar och filtar. Myrdal (1936) tar även 
upp leksaker på hjul som barnen kan springa med, något att balansera på. Lådmöbler, något 
som kan vara både soffa och bord, förordar Myrdal.  
Konstruktions- och bygglek – Byggmaterial av till exempel trä, duplo, brädbitar, frigolit. Även 
olika naturmaterial av alla de slag som kvistar, stenar, sand jord, vatten, tejp, lim, snören 
hammare och spik, piprensare.  Här ingår även trolldeg, gips, lera och material som kan 
användas för barnens allehanda byggprojekt.  
Vattenlek – muggar, gamla plastflaskor, tvättlappar, plastsaker, vattentåliga dockor. 
Rollek – Kläder att klä ut sig i, väskor av alla de slag, skor, mjuka djur, dockor och 
dockkläder och även material som tidigare tagits upp.  
Utforskande och undersökande lek – Exempelvis lupp som är utformad för de mindre barnen 
och håvar.  
Ordningslekar är en kategori som Myrdal (1936) anger. Här ges exempel som att trä pärlor på 
pinnar och liknande lämpligt material, rysk gumma, pinnbräden, montessoriblock och stora 
träpärlor.  
 
Trageton (1996) delar upp leken i tre lekformer varav den sensomotoriska leken är den första 
formen. Den sensomotoriska leken innefattar all lek under barnets första två år och handlar 
främst om att utforska material. det är under denna lek barnet genom att se, lukta, känna och 
smaka upplever sin omvärld. Barnet undersöker material, exempelvis gräver barnet i sanden 
eller staplar klossar. Först sker de rörelser barnet använder sig av okontrollerat, sedan övergår 
de till att bli mer kontrollerade och barnet kan med de kontrollerade rörelserna göra något av 
den grävda sanden eller de staplade klossarna. Den divergenta symbolleken sker då barnet är 
mellan cirka två till fyra år och materialet används då till att skapa symboler med. En sandhög 
kan från början vara en kaka för att direkt efter föreställa en hund. Symbolen behöver inte 
likna det den föreställer. Det konvergenta tänkandet följer härnäst och barnet är då cirka fyra 
till sju år. I detta stadie blir det viktigare för barnet att symbolerna stämmer överens med 
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verkligheten. Barnen i åldern fyra till sju år leker inte längre sida vid sida utan samarbetar 
istället i sin användning av materialet enligt Trageton.  
 
Miljön 
 
Bjervås (2003) menar att den pedagogiska miljön bör utgå från den aktuella barngruppen. 
Något som även både Lindahl (1998) och Granberg (2003) beskriver då de uttrycker att det 
som spelar en stor roll i barns agerande och lek är hur deras miljö ser ut. Lindahl ger uttryck 
för att det är omgivningens möjligheter som avgör hur ett barn agerar. Granberg uttrycker sig 
på liknande sätt då hon beskriver miljön. ”/…/ var och hur småbarn leker där är hur 
förskolegården och rummen disponeras, vilka lekredskap som finns, hur de är utformade och 
placerade, samt vad det finns för leksaker och material att leka med och hur dessa exponeras 
för barnen” (a.a. s.75). Barnen väljer material som är i deras ögonhöjd och som de kan nå. För 
att barnen själva kunna välja vad de vill ha bör allt lekmaterial vara i barnens höjd. Backar, 
korgar eller låga hyllor underlättar för barnen att hitta det material de söker. Genom att 
fotografera material och sätta fotografierna under självhäftande plast på den plats materialet 
ska placeras, samt att ha bestämda platser på materialet underlättar man för barnen menar 
Lindahl (1998). 
Trageton (1996) som även tidigare nämnts, är ännu en i raden att hålla med både Lindahl och 
Granberg. Trageton diskuterar att det är uppenbart hur viktigt det är med den fysiska miljön, 
både för att stimulera lek men även för att förstärka inlärning. Detta är även vad Björklid 
(2005) påpekar då miljön enligt henne måste kunna användas och förändras på ett varierat sätt 
beroende på vilka verksamheter som pågår och vad det för tillfället är som intresserar barnen 
Med Tragetons syn på barnet och barnets utvecklings- och lekstadier visas vilken inverkan 
och betydelse den pedagogiska miljön har för barnet. Trageton påpekar vidare att mindre 
strukturerat material är nödvändigt i förskolan, eftersom mindre strukturerat material kan 
barnen själva forma efter sin lek. Någon som håller med om detta är Knutsdotter Olofsson 
(1992) då hon, som tidigare nämnts, ger uttryck för hur konstruktionsmaterial bidrar till 
mindre låtsaslek.   
Nordin Hultman (2005) visar i sin avhandling att om miljön ändras så förändras det budskap 
som finns vad gäller pedagogiken i förskolan, miljön får en annan mening. Det är angeläget 
att den vuxne är medveten om den pedagogiska miljöns möjligheter och betydelse för det 
pedagogiska arbetet i förskolan. Genom att miljön i förskolan ges en annan mening än vad 
som tidigare funnits, sker handlingar på ett annat sätt än vad som tidigare gjorts. Vidare menar 
Nordin Hultman att det genom studier har framkommit att förskolan är organiserad på ett 
traditionsenligt sätt vad det gäller rum och material. Förskolans organisering är därför tagen 
för given. Sedan 1930 har texter och anvisningar getts ut om hur miljön ska vara organiserad. 
Hon diskuterar vidare om den begränsade mängden skapande material som anses stöka till i 
förskolan. Material som stökar till, eller ”smutsigt” material som Nordin Hultman uttrycker 
sig (s.78), kan vara flytande färg, lim, vatten, verktyg, musikinstrument eller bandspelare. 
Kort och gott material som kan smutsa ner eller höja ljudnivån. Det material som stökar till 
eller sällan används finns placerat högre upp och plockas fram eller lyfts ner, det är då 
pedagogen som har kontroll. Nordin Hultman beskriver hur det redan 1918 betonades i ett 
nummer av Svenska Fröbelförbundets tidsskrift att borden skulle vara låga och lätta och att 
barnen själva skulle kunna ta fram materialen. Även Myrdal anger hur hög inredningen skall 
vara i en av hennes böcker. Det finns också fler författare än Nordin Hultman och Myrdal 
(1936) som ger exempel på hur möbler ska vara anpassade efter barnens storlek.  

Sammanfattningsvis kan sägas att en mängd forskningar finns om materialet och dess 
användningsområden, men även dess betydelse för barnet. Från att materialet får betydelse 
som hjälpmedel vid undervisning i början på 1800-talet har det utvecklats så att materialet 
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idag i förskolan finns både som färdiga leksaker eller som något att skapa och forma med. 
Materialet idag är med andra ord mer varierat än vad det var från början. Vad gäller forskning 
om materialet kan ett mönster ses där materialet står för det som utvecklar barnet och dess lek, 
men även att miljö i kombination med material påverkar barnen i vad de gör och hur de blir, 
och detta leder fram till en del av denna undersöknings syfte, placering av material. Vilket 
material som skulle finnas för barnen, och i vissa anvisningar även var materialet skulle 
placeras, är något som sedan 1800-talet har refererats noga i litteratur, både vad gäller mängd, 
form och användningsområden, men detta verkar ha försvunnit de senare åren. Tidigare i 
litteraturgenomgången hänvisar jag till att det finns fler referenser under 1970-80-talen än vad 
som finns idag, och efter att ha undersökt detta än mer så kan jag inte annat än säga att 
området material är något som fallit i skymundan inom förskolan till fördel för andra områden 
eller aktiviteter. Vilka dessa är eller skulle kunna vara är inget som denna undersökning 
kommer att ge svar på. Mot bakgrund av ovanstående formuleras följande syfte och 
frågeställningar: 

Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka om det finns uppfattningar hos pedagogerna kring 
hur materialet bör vara placerat. Vidare är syftet att undersöka om materialet ska placeras så 
att alla barn får tillgång till det.  

Mina frågor 
 
− Ska alla barn ha tillgång till materialet? 
− Hur är materialet placerat?  
− Vad är syftet med materialets placering?  
− Är placering av materialet något pedagogerna diskuterat? 
− Hur kan material placeras för att alla barn har tillgång till det?  
− Hur använder pedagogen materialet i arbetet med barnen?  

Metod   

Utifrån syftet har jag valt att använda mig av intervjuer som metod för min undersökning. Att 
intervjuer valts som underlag för min undersökning beror på att kunna få en så bra och riktig 
uppfattning som möjligt. Jag skulle även ha kunnat använda mig av observationer för att 
komplettera studien ytterliggare och få en annan bild av hur pedagogerna i arbetet placerar 
materialet. I detta avsnitt följer den metod jag valt att använda mig av för undersökningen 
samt val av undersökningsgrupp. Vidare följer etiska aspekter och bortfall.                                                                                                       

 
Intervjumetod 
 
Avsikten med intervjuerna av pedagogerna var att försöka upptäcka om pedagogerna har idéer 
om placering av material. Vidare om materialets placering är något som har diskuterats och 
hur har pedagogerna diskuterat med varandra.                                                                          
Jag använde mig av en blandning mellan halvstrukturerad och semistrukturerad intervju. Jag 
hade ett antal frågor som underlag men behövde inte ställa dessa i någon särskild 
ordningsföljd utan tog den fråga som passade bäst för vad som diskuterades under intervjun. 
Jag har för undersökningen valt att sammanställa ett antal frågor som rör materialet och 
placering på diverse sätt, för att sedan försöka få syn på om det i arbetslaget finns idéer vad 
gäller materialet i förskolan. Anledningen till att jag valde att använda mig av begreppet halv-
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strukturerad är på grund av att en strukturerad intervju enligt Bryman (2001) är när jag som 
intervjuare redan har ”ett i förväg fastställt intervju- eller frågeschema”. (s.123) I övrigt går 
intervjun då ut på att de befintliga frågor som finns ska formuleras och läsas i den ordning de 
står i.  
Vad som kännetecknar en ostrukturerad intervju är att ett antal frågeställningar eller teman 
redan finns men att intervjuaren kan ändra formuleringen och ordningsföljden om det behövs.  
Semistrukturerad intervju menar Bryman kan förklaras genom att forskaren har en viss 
intervjuguide men även att intervjun är öppen så att möjlighet finns för frågor i anknytning till 
det som sägs. Dessa intervjumetoder kallas också flexibla. Att intervjuprocessen är flexibel i 
det här fallet beror på att frågor ställdes där respondenten svarade på de frågeställningar som 
fanns men även utrymme gavs för respondenten där egna tankar framkom. Några tillfällen 
gavs då jag ställde följdfrågor, som inte fanns med i intervjuguiden, utifrån vad respondenten 
sa. Samtalet mellan mig och mina respondenter spelade jag in med hjälp av en mp3- spelare 
för att ordagrant kunna transkribera vad som sagts och för att kunna redovisa intervjuerna på 
ett så trovärdigt sätt som möjligt.   
Jag har även använt mig av bilddokumentation för att själv ska upptäcka och komma ihåg hur 
det ser ut i förskolan. På bilder kan jag senare i mitt arbete eventuellt se och komma ihåg 
mindre detaljer om materialets placering. 
 
Pilotstudie  

Genomförandet av en pilotstudie med några utvalda frågor visade på att frågorna var för långa 
och behövde kortas ner. Dessa frågor omformulerades. Jag upptäckte även att två frågor fanns 
där ett rakt ja- eller nejsvar kunde ges, något som Bryman (2001) summerar som slutna 
frågor. Jag valde att omformulera den ena av dessa två frågor och behöll den och den andra 
valde jag att helt ta bort. En tredje fråga togs helt bort då den handlade om kön och jag ansåg 
att den frångått mitt syfte och inte var relevant för studien.  

 
Val av undersökningsgrupp 
 
Till att börja med valdes område ut för den förskola jag senare kontaktade. Ett första kriterium 
jag hade var att det skulle vara en allmän, kommunal förskola. Detta eftersom det finns de 
förskolor som även är inriktade att arbeta med olika inriktningar eller filosofier, och dessa var 
inte aktuella för min undersökning. Jag sökte information på internet via förskolors hemsida 
för att se vad förskolorna hade för mål eftersom jag ansåg dessa mål vara en viktig del för min 
undersökning. Ett andra kriterium för val av förskola blev då en förskola som anser att miljön 
ska vara trygg och lärorik. Att valen föll på en förskola med just dessa kriterier beror på att 
det borde kunna ge min undersökning den grund som behövs, både vad gäller för svar på mina 
frågeställningar och för att på ett trovärdigt sätt kunna lyfta fram mitt syfte.  
 
För att mer konkret undersöka hur materialets placering påverkar barnen och hur placering av 
material ter sig valde jag en avdelning med blandad åldersgrupp, i det här fallet en avdelning 
för 1-5 åringar. Denna typ av avdelning tror jag är bäst lämpad för min studie. 
När kontakt skulle tas med den utvalda förskolan ringde jag dit och presenterade mig och 
sammanfattade min studie allmänt och fick kontakt med en av de personer jag i ett tidigare 
samtal fick veta att jag skulle tala med. Jag fick komma relativt fort för intervju och vi 
bestämde därför att det informationsbrev (bilaga 1) jag skrivit kunde tas med då.  
Arbetslaget i det här fallet består av tre personer, varav två pedagoger arbetat tillsammans en 
längre tid och en som är tämligen nyanställd.  
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Etiska aspekter 
 
Genom att ta de forskningsetiska principerna i beaktande enligt Vetenskapsrådet såsom 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav valde jag att 
använda mig av ett informationsbrev (bilaga 1) där mina respondenter blev informerade redan 
innan intervju om att deras deltagande och att alla uppgifter skulle komma att behandlas 
konfidentiellt. Jag informerade även om att det hela skulle spelas in men att deltagandet var 
frivilligt och när som helst skulle få avbrytas, vilket samtyckeskravet enligt Vetenskapsrådet 
innebär. Jag berörde även arbetets syfte och hur intervjuerna skulle användas.  
För att kunna behålla anonymiteten hos respondenterna valde jag att numrera pedagogerna 
som 1,2 och 3 istället för namn.  
Även nyttjandekravet togs upp i informationsbrevet där jag också informerade om att 
intervjuerna skulle redovisas i form av ett examensarbete.  
 
Bortfall 
 
Jag hade valt ut ett antal förskolor som för mig var intressanta. Detta eftersom respektive 
utvalda förskola enligt sin hemsida anger att en av förskolans målsättningar är att skapa en 
trygg och lärorik miljö för barnet.  För att få en intervju med det arbetslag som ställde upp för 
denna intervju kontaktades två förskolor. Den första förskolan valde att tacka nej då deras 
arbetslag för tillfället bestod av mestadels vikarier.  
 
Metoddiskussion 
 
Vid tillfället då den första intervjun genomfördes skedde den utan att jag varken sett vare sig 
planering av förskolans innemiljö eller planering och förvaring av material. Detta för att skapa 
en egen bild av utformning och material utifrån det som skulle framkomma i intervjustudien. 
En fördel med detta var att jag fritt kunde samtala med mina respondenter och kunde uppfatta 
och bilda en egen bild utifrån pedagogernas egna beskrivningar. En nackdel var att inga 
direkta följdfrågor om materialets placering kunde ges i samband med intervjuerna utifrån vad 
jag själv hade kunnat observera. 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av vad pedagogerna definierar som material och deras syn 
på det. Avsnittet är indelat i underrubriker passande för respektive tema. Resultatdelen är 
upplagd på det sättet att stycket ”planering av förvaring och utrymmen” beskrivs främst 
utifrån min uppfattning av verksamhetens planering, både genom observation och den 
bilddokumentation jag gjorde, men även med inslag av hur pedagogerna beskrivit 
planeringen. Vidare har studiens resultat valts att redovisas i berättande och beskrivande form, 
vilket gör att talspråk är genomgående i texten som följer.  

 
Arbetslaget 
 
Arbetslaget som jag intervjuat består av 3 personer med olika utbildning. En pedagog är 
förskollärare, den andra pedagogen är barnskötare och den tredje pedagogen är 
fritidspedagog. 2 av dem har arbetat nästan 30 år inom förskolan och 1 har arbetat i cirka 2 år.  
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Material 
 
Som exempel på vad material är svarar respondenterna papper, lera, pennor, kottar och löv, 
allt är material. Material kan även vara bollar och rep, saxar. Till material räknas även 
ritpapper, kritor, pussel, spel, böcker och allt lekmaterial. Bilar, dockor, målarfärg och även 
material som kan beskrivas som skapande material, såsom äggkartonger, kaplastavar, 
byggleksmaterial och duplo räknas även upp som material.  
 
Planering av förvaring och utrymmen  
 
Pedagog 1 förklarar att materialet förvaras i skåp med glasdörrar på grund av att den för 
studien valda förskolans avdelning, är en allergiavdelning. Att ha glasdörrar på skåpen är ett 
sätt att undvika att materialet ska bli dammigt. Material, såsom ritmaterial, förvaras på öppna 
hyllor i barnens nivå för att barnen själva ska kunna ta fram detta material. Ett skåp som är 
placerat i ett av de större rummen har tre hyllor som innehåller lego och några andra leksaker 
av hårdplast. En soffa är placerad i rummet, en rutschkana och kuddar av större storlek som 
barnen använder för att bygga kojor exempelvis. I rummet finns även ett dockskåp på ett litet 
mindre bord med tillhörande soffa av trä i barnens storlek. Allt material är placerat utefter 
väggarna.  
I anslutning till ovanstående beskrivna rum finns ett större rum där avdelningens köksdel är 
beläget med bord och stolar. Här finns även en soffa och en liten byrå där alla barnen har var 
sitt fack för sina alster. I rummet finns det även ett likadant skåp med glasdörrar som finns 
beskrivet från det större rummet. I detta skåp finns pussel, böcker och spel på fyra olika 
hyllor. Detta rum är det centrala och härifrån kan du ta dig till ett mindre rum som leder till 
målarrummet eller hallen eller till samlingsrummet som leder vidare till dockvrån.  
 
Något pedagogerna ändrat på denna höst är även det våtutrymme som tidigare fanns. Numera 
är våtutrymmet ett målarrum där alla barnen kan gå in och måla. Här inne finns ett litet bord 
där barnen kan stå och måla eller rita och även en liten diskbänk med kran och vattenho 
anpassad efter barnens höjd. På bänken finns även en mängd med ritpapper och penslar samt 
färg. I det angränsande rummet finns det en liten bokhylla med tre hyllplan där det förvaras 
papper, garn och skräpmaterial. Ovanpå hyllan finns bland annat tuschpennor, ritpennor och 
lim placerat. Det finns även hängare för målarrockar, ännu en diskbänk men denna i de 
vuxnas nivå och ett bord av normal storlek.  
 
I samlingsrummet finns en mindre hylla med 3 plan där olika leksaker av plastmaterial finns, 
bl.a plastfigurer, traktor, material för sortering och byggkonstruktion. Bredvid hyllan finns två 
backar för förvaring, varav den ena med träjärnväg.  
I anslutning till samlingsrummet finns dockvrån. I dockvrån finns möbler i barnens nivå 
såsom en spis av trä, docksängar, ett litet bord, små stolar, dockvagnar, en liten byrå och en 
liten hylla och en lågt placerad klädhängare där några väskor hänger.   
 
Materialets placering och tillgänglighet  
 
Det som genomgående framgått under intervjuerna är den förändring som gjorts under hösten 
vad gäller placering av materialet. En förändring som alla pedagoger på avdelningen är nöjda 
med och tycker fungerar bra. Pedagogerna i förskolan har under våren gått en kurs i 
pedagogisk dokumentation vilket fått dem att tänka om vad gäller materialets tillgänglighet. 
Under hösten har vissa förändringar skett, såsom att material flyttats ner på barnens nivå, 
”mot golvet” som en av respondenterna beskriver det. Även en hylla har köpts in för att 
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barnen ska kunna nå material och målarmaterial har placerats tillgängligt.  Under kursen har 
pedagogerna tänkt om vad gäller barns inflytande och tillgång till material. Pedagog 2 ger 
uttryck för sin åsikt vad gäller materialets tillgänglighet.  
 

man ska våga låta även de mindre, att de också ska kunna ta fram, i sin höjd.  
Pedagog 2 

 
Tidigare ansåg pedagogerna att det var farligt att ha allt material framme eftersom barnen på 
denna avdelning är mellan 1-5 år. Pedagogerna uttryckte därför att det var bra om materialet 
var placerat högre upp så att de minsta barnen inte skulle komma åt till exempel färg. De lite 
större barnen kunde ta fram det materialet de ville använda själva.  
Nu när pedagogerna har gjort en förändring är den gjord utifrån barnens behov och vad de är 
intresserade av att hålla på med. Pedagogerna hade materialet framme även tidigare men då 
fick barnen komma och fråga efter en del av det material som skulle användas. Något som 
framgår under intervjuerna är att pedagog 1 berättar att alla barn når till saxarna, utom 
ettåringarna. Tidigare har saxarna varit ett material som varit placerat otillgängligt.  
 

Jaa, vi har faktiskt saxarna också nu så att de når. Jaa, ettåringarna når inte 
upp till saxarna men de andra.  

Pedagog 1 
  

/…/ nu har vi pennorna lite högre upp så att de större barna når. För har vi det 
långt ner då blir det ju, jaa, ettåringarna, de kan rita på väggar och så, så de 
får ju be när de vill ha men alla andra är det tillgängligt för. 

Pedagog 3 
 

Pedagog 3 berättar att det enda som ettåringarna inte når är pennorna. Finns pennorna långt 
ner kan barnen rita på väggarna. De minsta barnen får då be om vad de vill ha, i det här fallet 
pennor eller saxar men de får använda även detta material.   
 
Allt material i förskolan finns tillgängligt men material finns framme med vissa undantag vad 
gäller åtkomsten av materialet för avdelningens ettåringar. Spel och pussel förvaras i skåp där 
dessa är placerade i höjd efter ålder. Dock menar en av respondenterna att materialet är 
tillgängligt för alla barn. 
Vissa spel och pussel får barnen fråga efter för de är lite svårare och används till 4-5 
åringarna. Att inte ha dessa spel och pussel tillgängligt beror på att även de minsta barnen tar 
fram och leker med dessa och då fattas det sedan bitar menar pedagog nr 1.  
I ett skåp finns material som barnen får komma och fråga efter och barnen vet att det finns 
där. Pedagogen i det här fallet ”tycker inte det är fel med att de frågar heller.”  
 
I huset finns också ett gemensamt förråd där spel och pussel förvaras. Tanken är att materialet 
i förrådet ska kunna bytas ut med materialet som finns på avdelningen emellanåt.  
Pedagogerna brukar ha exempelvis 5-6 pussel på avdelningen för en viss åldersgrupp.  
Något som framkommer under intervjuerna är att det finns material placerat otillgängligt för 
barnen. En av anledningarna är att allt material inte får plats längst ner berättar pedagog 2. En 
annan anledning till att material placeras i det förråd som finns i förskolan är att pedagogerna 
upptäckt att ”häftigare lekar”, som pedagog 2 uttrycker sig, förekommer med ett visst 
material. Ofta är det barnen som påminner pedagogerna om att hämta materialet till 
avdelningen igen.  
När ett material är placerat utom synhåll för barnen är det pedagogerna som får tänka på att 
byta plats på materialet så att det inte ska glömmas bort.  
Vad gäller ovanstående beskrivna material är det:  
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först nyfikenhet om vad som står högst upp sen glöms det ju bort, tyvärr, kan 
det ju bli bortglömt eftersom det står högst upp. Så då är det vi som får tänka 
på, vi vuxna, att vi flyttar, varvar på sakerna, byter plats liksom. Och ibland 
tar vi undan för att det ska bli spännande igen och ta fram det efter ett tag”.                           
 

Pedagog 2 
Pedagog 3 menar att de i förskolan: 
 

har ju ingenting som inte är så högt upp så att de inte når. Det är ju de som är 
ett år som inte når spel och pussel som är för de stora barna, det är ju så 
(betonar så) Utan det är ju de svårare spel och pusslen står ju högre upp för 
att de stora barnen kan nå bara, så har vi dem, pussel och spel längre nerför 
de lite mindre barna, så de når.  

Pedagog 3 
 
Tidigare fanns färg och liknande material placerat högst upp på en hylla och barnen fick fråga 
efter det. Numera är också färgmaterialet tillgängligt för barnen och anpassat så att alla barn 
ska kunna använda det. Inne i det före detta våtutrymmet får inte de minsta, ettåringarna, vara 
utan de får ha med sig en vuxen medan barnen från tre år och uppåt får gå in där själva och 
måla. Men först får de säga till att de går in dit för att pedagogerna ska veta var barnen är.  
 
Materialet och dess användning 
 
Vid frågan om hur materialet används skrattar pedagog 2 lite och säger att ”det används mer 
nu sen alla vuxna vart på kurs” Hon fortsätter med att berätta att materialet alltid har funnits 
”men nu finns det ju tillgängligt så det inleder mer till att vilja hålla på.”  
 
Intervjun fortsätter och vid följdfrågan om något material används mer eller mindre svarar 
hon efter att ha funderat en liten stund: 
 

Det blir mer tillfällen tack vare att det är tillgängligt. Annars var det mer på 
styrda tider så att nog går det åt mer material, det gör det. Fast det är roligare 
nu, stökigare kanske men roligare.   
 

Pedagog 2 skrattar lite när hon talar om att det är roligare nu.  
 
Pedagog 1 menar att det är mycket beroende på vad man har för barngrupp som styr vilket 
material som används och vad de är intresserade av. Just nu på denna avdelning kan 
pedagogerna se mycket kojor och mycket lek med materialet som finns i dockvrån. Till 
exempel dockor, koppar, plastgrönsaker och frukter. Respondenterna berättar även om hur 
barnen tar med det som finns i dockvrån och går på utflykt till ett annat rum, något som 
pedagog 1 beskriver som ”härligt å se.”  
 
Det målas och ritas mycket på denna avdelning och det spelas spel och läggs pussel.  
Det pedagogerna hittills kunnat se vad gäller skillnad i användning av material jämfört med 
hur det var tidigare, beskrivs genom att barnen nu oftare är i målarrummet och en av 
anledningarna verkar vara att materialet därinne nu är tillgängligt.  
Pedagog 1 berättar att barnen tidigare gick in i målarrummet mest för att rita, för de kunde ta 
fram kritor och pennor själva. Nu går barnen in och kan ta en äggkartong som de klipper ur 
och målar. Barnen har blivit mer kreativa nu för det finns annat material.  
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Pedagog 2 uttrycker att hon tycker att barnen har blivit mer skapande nu, även hon tycker att 
barnen har blivit mer kreativa, att de har mer egna idéer. Hon beskriver vidare att barnen har 
blivit mer kompis med materialet. 
 
En av anledningarna till att det kanske inte syns fler skillnader ännu vad gäller omplaceringen 
av materialet kan vara att omorganiseringen av materialet är så pass ny. En av pedagogerna 
tror att en anledning till att personalen i förskolan ännu inte märkt så mycket av 
omorganiseringen av materialet beror på att barnen har varit ute mycket under våren och 
hösten och dessutom har sju barn inskolats, vilket även kan påverka att ingen större skillnad 
ännu kan ses.  
 
Material och riktlinjer 
 
Några direkta riktlinjer för vilket material som ska finnas i förskolan finns inte men en av 
respondenterna säger att:  
 

Det ska väl finnas en standard när det gäller papper och pennor, saxar å lim 
(funderar lite) men sen vet inte jag att det finns något annat som är nerskrivet 
som man måste ha.  

Pedagog 2.  
 
Pedagog 3 menar att det inte finns några specifika riktlinjer vad som ska finnas utan de har ju 
mer riktlinjer om vad som ska finnas för att exempelvis främja barnets utveckling.  
 
Att beställa nytt material 
 
När nytt material ska beställas diskuterar arbetslaget vad som behövs utifrån hur barngruppen 
ser ut och vilket befintligt material det finns i förskolan. Pedagogerna diskuterar vad barnen är 
intresserade av, exempelvis duplo eller att det kanske behövs mer pussel för tvååringar om 
många barn är i den åldern. Pedagogerna tittar i kataloger eller åker ut och köper det material 
som då ska inhandlas. Planeras det en beställning brukar en person i huset ha hand om detta 
och samlar sedan ihop alla beställningarna, detta för att det blir billigare att göra en 
beställning. En av respondenterna berättar att de även har satt upp lappar i hallen om det är 
någon som vill skänka material och det finns det uttrycker hon entusiastiskt.  
 

Vi får in mycket papper får vi, det är jättebra. Ibland finns det de som inte vill 
ha leksaker kvar som kan lämna. Så vill man får man alltid tag i..material.   

Pedagog 2 
 
Pedagog 1 säger att det är nog upp till en själv att bestämma färgerna på målarfärg eller hur 
många pussel det ska finnas. Vidare berättar hon att de har en viss summa pengar som ska 
räcka. På denna förskola är det 5000/ år och per avdelning som används till köp av material. 
Ska material av större storlek inhandlas kan avdelningen välja att spara av den summa de har 
men pengarna brukar räcka. (Exempel på vad som köps in kan vara 3,4 spel och pussel som 
den sista beställningen såg ut.) 
 
Miljöns betydelse för lärandet 

 
Jag tycker jag fått ett bra tänk på det, just det hära att det ska vara tillgängligt, 
det ska inleda. De ska bli nyfiken och det tycker inte jag man blir om sakerna 
inte finns på plats liksom.   

Pedagog 2   
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Pedagog 2 berättar att hon tänker mycket på att visa vad som finns i och vad man kan göra. 
Pedagog 1 förklarar att miljön är viktig på det sätt att barnen ska få använda det som finns och 
att det finns material av olika slag, och att man uppmuntrar barnen och gör de nyfikna och 
vill, att miljön stimulerar dem. Alla rum är lika betydelsefulla anser pedagogerna. Pedagog 2 
funderar lite och kommer fram till att olika saker förknippas med olika rum och lärandet sker i 
varje rum om man tänker efter. En annan tanke vad gäller lärande som kommer fram är att 
barn lär sig hela tiden, även när de sitter och äter mat eller i hallen där barnen klär på sig, även 
där pågår ett lärande.  
Pedagog 1 uttrycker extra att det är viktigt med böcker, cirka en gång i månaden går denna 
avdelning till biblioteket och lånar nya. Hon tycker även att det är viktigt att det finns spel, 
pussel och skapande material. När det gäller leksaker som Barbie till exempel, det är något 
barnen får hemma så att det räcker tror hon.  
 

Om man jämför med vad barna har hemma så har de ju..tre gånger så mycket, 
om jag säger leksaker hemma mot för vad vi har här.   

Pedagog 1 
 
Att ha mindre saker på förskolan är dock något hon tror barnen mår bra av, för då kan barnen 
leka med varandra istället. Hon påpekar även att det är viktigt att det finns tid i förskolan så 
att barnen får leka tillsammans.  
 
Materialet och dess placering, hur barnen påverkas 
 
Alla respondenter är överens om att materialet ska vara tillgängligt för barnen.  
Materialet ska vara placerat så att barnen kan ta fram vad de vill själva, att det ser trevligt ut 
och inte ligger huller om buller. Man får försöka ha olika lådor och backar för olika material 
så att barnen ser vad som finns, menar pedagog 1. Pedagog 3 uttrycker att barnen inte ska 
behöva gå och fråga en fröken, hon kanske inte har tid, utan det är bättre om barnen själva kan 
gå och hämta vad de vill ha. Men fortfarande kommer barnen och ber om saker eller ber 
varandra om hjälp, de större barnen hjälper de minde. Det som är skillnad, menar pedagog 3 
på, är att tidigare fanns material i förrådet och barnen kom och frågade om de fick ta fram 
något. I ett förråd på avdelningen förvaras bollar, pussel som är stora att de inte får plats i 
skåpet men det är material som barnen får gå och hämta och även det materialet är lågt 
placerat enligt henne och barnen vet att sakerna finns där.  
 
Förändra något i förskolan 
 
Med tanke på den förändring som gjorts under hösten angående materialeti förskolan, är det 
nu inget särskilt som pedagogerna vill ändra på. De är nöjda som det är. En synpunkt från 
pedagog 2 är: 

att man några veckor kanske har leran och kavlarna och det framme och nästa 
gång kanske det är mer att man tar framtapeter och tidningar och det. För 
allting kan ju inte vara tillgängligt. Inte såhär i alla fall utan man får skifta 
lite.  

Pedagog 2 
 
Men i övrigt finns det inget hon vill ändra på just nu.  
En synpunkt som pedagog 3 har, är att de ska försöka sitta ner mer tillsammans med barnen.  
 

För det kräver ju det å när allting är framme, att vara med så att de vet hur det 
ska vara när det är nytt, när allt bara finns. Det är ju en process det å. 
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Pedagog 1 påpekar hur viktigt det är att barnen får leka färdigt, att det inte behöver vara 
uppstädat och snyggt hela tiden, utan att man i slutet på dagen försöker städa ihop. Hon tar de 
små treåringarna som leker i dockvrån och går på utflykt som exempel och jämför med hur 
det var för 10-15 år sedan då det skulle vara ordning och reda i förskolan. Då skulle barnen 
leka med dockorna i dockvrån. Pedagog 1 tror vidare att de flesta har blivit mer medveten om 
att barnen nu är lite friare och barnen som är på utflykt får man säga åt att plocka tillbaka allt i 
slutet av dagen. De försöker att lyssna mer på barnen. 

Diskussion 
 
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka materialet i förskolan för att få syn på 
hur materialet har placerats och i vilken mån materialet är tillgängligt för barnen. Vidare har 
jag undersökt om materialets placering har diskuterats av pedagogerna på en avdelning i en 
utvald förskola. 
 
Placering av material 

Utifrån de intervjuer som genomförts för undersökningen finns det uppfattningar hos 
pedagogerna som tyder på att de har idéer kring materialets placering.  Pedagogerna uttrycker 
att det är den kurs i pedagogisk dokumentation som de tidigare under våren gått som har väckt 
nya tankar kring materialets placering och tillgänglighet för barnen och för deras behov av 
material. Pedagogerna har efter kursen, genomfört vissa förändringar i förskolan för att 
barnen enligt pedagogerna ska ha tillgång till allt material. Under intervjuernas gång märkte 
jag ändå en viss skillnad i hur pedagogerna resonerar kring hur materialet är placerat. Barnen 
som är ett år når vad som är lämpligt för deras ålder, barnen som är två år når det som är 
lämpligt för dem och så vidare. På det sättet kan jag se att materialet är något pedagogerna har 
placerat med en viss avsikt. En pedagog uttrycker att barnen når till allt material och säger 
också att allt material finns framme och är tillgängligt för barnen. En annan pedagog berättar 
att visst material står högre upp på hyllorna och att barnen fortfarande får komma och fråga 
efter detta material. Vidare har respondenterna uppfattningen att barnen vet vad som finns 
även om de inte alltid ser materialet, dock säger en av dem att material efterfrågas oftare om 
barnen vet att det blivit undanplockad av någon anledning. I mina intervjuer säger en 
respondent säger att det enda som barnen inte når är saxar och då är det ettåringarna hon talar 
om, medan en annan respondent säger att det enda ettåringarna inte når är pennor. 
Pedagogernas placering av material är förståelig med tanke på att det är stor barngrupp och 
ofta lite personal. Jag menar ändå att placeringen av materialet skulle kunna se annorlunda ut 
och ge möjlighet även för de yngsta barnen att få pröva på materialets möjligheter. Detta 
kräver att pedagogerna ges eller tar sig tid att sitta ned med barnen, men också att 
pedagogerna ser barnet som kompetent vilket understryks av Bjervås (2003).  

 
En del material är tillgängligt och anpassat utifrån barnets ålder, berättar en av pedagogerna. 
När jag observerar den avdelning som respondenterna arbetar i reflekterar jag över att i ett av 
skåpen med pussel och spel ligger ett pussel på den nedersta hyllan som borde kategoriseras 
som ett pussel för de äldre barnen. Enligt pedagogerna och den placering de använder sig av 
när det gäller spel och pussel borde pusslet placeras högre upp på hyllan. Att visst material är 
placerat efter barnens ålder är något som framgår under intervju med en av pedagogerna. Hon 
uttrycker att vissa spel och pussel som är lite svårare får barnen fråga efter. Det är de spel och 
pussel som är avsedda för 4-5 åringar. Att pedagogerna uttrycker materialet som tillgängligt 
för alla barn kan förklaras med att större delen av materialet i förskolan är placerat så att det 



20 
 

ändå är tillgängligt för de flesta av barnen. Att placera vissa pussel högre upp på hyllorna för 
att inte bitar ska försvinna kan jag ha en viss förståelse för då det finns en budget för 
materialets kostnad i förskolan, men å andra sidan blir pusslen ett dolt material för vissa av 
barnen i förskolan. Detta är inget att anmärka på egentligen men idéer väcks hos mig hur ett 
material bör placeras för att ge en hållbar struktur med en tillgänglig placering. Med detta 
menar jag en struktur som underlättar för både pedagoger och barnen i förskolan vad gäller 
materialets placering som kan ge en bättre översikt av vilket material som finns. Detta kan 
ordnas exempelvis genom att fler låga hyllor införskaffas men även att allt material, även det 
material som nu är placerat efter ålder på barnen i förskolan, placeras i barnens nivå. 
 
I samtal med en annan av respondenterna uttrycker denne att barnen oftare frågar efter något 
material som pedagoger för en tid har valt att plocka bort. Att material lyfts ur verksamheten 
tillfälligt kan bero på vilda lekar säger hon även. Materialet kan även placeras dolt för barnen 
av andra anledningar.  Johansson (2001) diskuterar leksakers dragningskraft och hur leksaker 
behöver laddas med en dragningskraft för att upptäckas av barnen . I det sammanhanget kan 
material göras intressant för barnen igen om det för en tid varit undanlagt. Jag instämmer 
därför i Johanssons slutsats om materialets dragningskraft. Jag menar att barnen visserligen 
redan har upptäckt det materialet som tillfälligt lyfts ur verksamheten men genom att ta bort 
något laddas materialet med den dragningskraft som Johansson beskriver. När Johansson 
diskuterar materialets dragningskraft menar hon å sin sida att ett material laddas genom att ett 
annat barn eller vuxen visar hur en sak används. Principen bör enligt mig vara densamma då 
jag menar att genom att en vuxen tar bort ett föremål skapas ett intresse för just detta ting och 
det uppmärksammas mer av barnen att någonting är borttaget vilket i sin tur gör att barnen då 
oftare frågar efter det borttagna materialet.  
 
En annan förändring som gjorts av förskolans planering för att göra materialet tillgängligt för 
barnen är att barnen har fått tillgång till våtutrymmet i större utsträckning idag jämfört med 
tidigare, något som framkommer i mina intervjuer. En av pedagogerna betonar denna 
förändring genom att förklara hur våtutrymmet/målarrummet öppnats för alla barnen i 
förskolan. Hon beskriver hur material som färg tidigare fanns högst upp på en hylla men som 
nu har placerats i barnens höjd. Målarrummet är numera anpassat efter barnen så att alla barn 
ska kunna använda det. Detta gäller inte ettåringarna eftersom de behöver hjälp och därför 
behöver ha en vuxen med sig, menar denna pedagog. I motsats till Nordin-Hultman (2005) 
talar pedagogen i förskolan om hur målarrummet och dess tillhörande material gjorts mer 
tillgängligt för barnen något som då Nordin Hultman menar skulle vara placerat mer 
otillgängligt.  Nordin Hultman grupperar material som ett smutsigt material och ett rumsrent 
material (s.78).  Det rumsrena materialet är material som oftast finns framme som till exempel 
papper, klossar, dockutrustning, bilar, kritor. Vad som kategoriseras som smutsigt material 
och som hon menar är otillgängligt är det material som skulle kunna störa ordningen eller höja 
ljudnivån. Smutsigt material menar hon skulle vara bandspelare, vatten, klister, målarfärg och 
annat som är vått och kladdigt. Nordin-Hultman kategoriserar även det material som hör till 
skapande material till det sistnämnda. Pedagogen i den undersökta förskolan ger uttryck för 
en placering av material som bättre stämmer överens med min syn på barn och barns förmåga 
än den syn Nordin Hultman ger uttryck för. Till skillnad från Nordin Hultman som pekar på 
att färgmaterialet i den svenska förskolan ofta är placerat otillgängligt upplever jag att 
pedagogerna i den utvalda förskolan gett barnen tillgång till det våtrum där målarfärg finns. 
Att barnen har fått tillgång till målarrummet och att det har anpassats efter barnen tyder på att 
pedagogerna är medvetna om och har idéer kring vilken betydelse materialets placering har 
för barnen.  
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Materialets tillgänglighet 

Vidare under intervjuerna med respondenterna framgår det hur pedagogerna reflekterar över 
hur mycket barnen är i avdelningens dockvrå. En av pedagogerna talar om hur barnen tar 
saker från dockvrån och leker att de går på picknick. Leken i förskolan och hur viktig den är, 
är något som Fagerli (2001) betonar. Leken är det kompetensområde med störst betydelse för 
förskolläraren i verksamheten eftersom att leken är grundläggande i förskolepedagogiken. 
Fagerli talar om hur förskolläraren dels måste veta hur man ”/…/ förbereder och genomför 
lekaktiviteter” (s. 82), dels kunna stimulera och bedöma leken. Barnen är engagerade i leken 
och den är så pass betydelsefull för dem att leken måste stå i centrum. Fagerli är inte den enda 
som påpekar lekens betydelse, även Almqvist med flera har i ett antal litteraturer betonat 
lekens betydelse för barnen.  

Vidare under intervjun med den pedagog som talar om leken i dockvrån säger hon att det är 
viktigt att låta ”/…/ barnen få leka klart och att det inte behöver vara så uppstädat och fint 
hela tiden”. Även detta är något liknar Fagerli (2001) och hans syn på ordning i förskolan. 
Han uttrycker att bara för att en förskola är välstädad behöver den inte vara bra. Vidare 
förklarar han att om det är för välstädat finns en risk att leken och trivseln städas bort. Att 
leksaker ligger framme gör att barnen inspireras och inbjuds till lek, så länge det inte är alltför 
rörigt. Vad som spelar roll är vilket material som finns och hur miljön är anpassad för lek 
säger Fagerli. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) beskriver hur barn och pedagoger i 
förskolan i samråd bör hjälpas åt i organisering av förskolans miljö, detta för att låta barnen ” 
/…/ vara delaktiga i sitt eget lärande” (a.a s.94) och vidare för att ” /…/ stimulera barnen till 
olika aktiviteter för lärande och temaarbete och för att möjliggöra självständiga val, lek, 
samtal och social samvaro”. (a.a s. 94) Med detta faktum är det enligt mig nödvändigt att 
pedagoger placerar materialet tillgängligt för barnen för att kunna stimulera leken. Pedagogers 
uppgift är att uppmuntra barnen, att låta dem pröva på diverse material och att ha tillgång till 
alla leksaker som finns i förskolan för att kunna engagera barnen i leken. Genom att 
pedagogerna låter barnen leka klart med materialet från dockvrån och inte städar upp det på 
en gång kan detta beskrivas som ett sätt där pedagogerna möjliggör barnens självständiga val 
och lek som Pramling Samuelsson och Sheridan beskriver. Vad som är intressant är att 
dockvrån i denna förskola är det rum där allt material finns placerat i barnens nivå. I 
dockrummet har barnen tillgång till allt material som är placerat där och det skulle kunna vara 
en anledning till att barnen nyttjar dockrummet och dess tillhörande material i den omfattning 
som de gör. En annan anledning skulle även kunna vara att just denna barngrupp är mer 
intresserad av att utforska och utveckla sin lek i just dockvrån. 

 
Frågan kvarstår fortfarande om barnen bör ha tillgång till allt material i förskolan och med 
utgångspunkt hur Johansson (2001) ser på förskolans miljö är mitt svar att allt material bör 
finnas på barnens nivå och att allt material bör placeras tillgängligt. Johansson förklarar hur 
förskolans miljö är en del av den värld barnet lever i. Det är i förskolans värld som barnets, 
pedagogers och samhällets erfarenheter och föreställningar om livet och människan möts. 
Vidare diskuterar Johansson hur förskolans miljö är kollektiv, med speciellt fokus på barns 
lärande och utveckling. (a.a s.22) Vidare även att ”Förskolan är en miljö som är fylld med 
saker som på olika sätt talar till barnen och inspirerar dem till handling” (a.a s.24).  
Med detta som utgångspunkt tolkar jag det som att det är i förskolan som barnen spenderar en 
stor del av sina första år och det är i förskolan som barnet ska lära och utvecklas. För att 
barnet ska få utvecklas och läras både som individ och tillsammans med andra behöver barnet 
material för att öva och pröva, för att till slut lära och utvecklas.  
Med mitt synsätt angående barns rätt till tillgång på allt material i förskolan måste man även 
ta i beaktande att pedagoger har en annan erfarenhet än vad barnen har. Detta kan gälla att 
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pedagoger vet, eller tror, att barnen ska rita på väggar men barnen bör få tillgång till det 
material som finns i förskolan ändå. Barnen själva måste få lära sig genom erfarenhet att man 
inte ska rita på väggarna. Att placera ett material utom räckhåll för barnen tror inte jag är en 
långsiktig lösning, det gör bara att nyfikenheten för det dolda materialet ökar. Genom att låta 
barnen ha tillgång till allt material ger det barnen egna möjligheter att använda, uttrycka och 
utforska med hjälp av materialet. 
Istället för att dölja material för barnen är det miljön i förskolan vi ska anpassa efter barnen. 
Ritar barnen på väggarna kan väggarna kanske anpassas för detta genom att exempelvis ordna 
med väggar som går att måla om med jämna mellanrum. Finns saxarna tillgängliga så bör de 
inte vara vassa för att inte riskera att något barn skadar sig.  
Johansson (2001) uttrycker att leksakerna som finns i förskolan fascinerar och utmanar 
barnen. Barnen ser det som sin rätt att undersöka eller leka med leksakerna. 
För att återigen koppla till att förskolan är en del av barnens livsvärld som Pramling 
Samuelsson och Sheridan uttrycker det kan jag förstå att barnen vill undersöka och leka med 
det material som finns i förskolan.  
 
Materialets begränsning 
 
Under samtal med en av pedagogerna uttrycker denne att det finns ett mer begränsat utbud av 
förskolans material i form av leksaker än vad barnen har hemma men att barnen istället leker 
med varandra och med det material som finns. Någonstans har jag hört ungefär att barn inte 
bör ha för mycket leksaker för det kan leda till för mycket intryck vilket i sin tur kan göra 
barnen blir passiva i sin lek. Om jag senare i min yrkesroll i förskolan skulle placera ett 
material dolt för barnen skulle det vara av den anledningen. Nu tror jag inte att det 
förekommer för mycket material i förskolan. En anledning till att jag inte tror att det 
förekommer för mycket material är dels för hur nyligen nämnda pedagog uttryckte sig, hon 
tror att barnen har tre gånger så mycket leksaker hemma jämfört mot för vad som finns i 
förskolan. Dels med grund i Nordin Hultmans avhandling då hon uttrycker att materialutbudet 
i den svenska förskolan är begränsad. Att materialet är begränsat baserar hon på den 
jämförelse hon gjort av engelska och svenska förskolor. Den engelska förskolans material 
uppfattar hon har flera olika typer av ett slags material och även ett mer varierat material (a.a 
s.79), jämfört med den svenska förskolan. Det Nordin Hultman menar med varierat material 
är en typ av material ska kunna kombineras eller associeras med ett annat liknande material.  
Detta tolkas enligt mig att materialet i förskolan uppfattas som begränsat men ändå fullt 
tillräckligt för barnens användning. Att materialet är begränsat är dock inget problem i sig det 
gäller istället att placera det nu dolda materialet så det blir synligt för barnen. För en 
utomstående kan tyckas att som pedagog bör man se barnet och dess intressen och dessa ska 
stå i främsta rummet. Barnet själv bör ges möjlighet att bestämma vad det vill göra, utan att en 
vuxen blandas in för att hämta ett för barnet dolt material då detta kan hämma leken eller 
barns skapande. Men hur är det för pedagogerna? Det är inget jag kan svara på men jag har 
förståelse för att brist på utrymme kan vara ett av skälen till materialets placering. Tid kan 
vara ett annat skäl då det är stora barngrupper och mycket som ska hinnas med under dagen så 
kan endast ett begränsat material användas.  
 
I min intervjustudie framkom från en av pedagogerna hur hon använder materialet i arbetet 
med barnen genom att hon brukar visa barnen vilket material som finns och olika möjligheter 
att använda materialet på. En annan av pedagogerna diskuterade om hur viktigt det är att 
barnen uppmuntras och att barnen blir nyfikna på materialet samt att det ska finnas material 
av olika slag. Det var bara en pedagog som uttryckte att hon visar materialet ifråga. 
Pedagogens användning av materialet i arbetet med barnen är fortfarande något av ett 
frågetecken vilket gör att jag upplever det som att pedagogerna inte ser sin egen del i barnens 
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användning av materialet alla gånger. Det som är positivt är, berättar en av pedagogerna, att 
materialet används mer nu än tidigare. Denna pedagog upplever barnen som mer kreativa 
sedan materialet har blivit mer tillgängligt, hon uttrycker att eftersom materialet nu är 
tillgängligt inleder det barnen mer till att vilja använda materialet. Detta visar enligt mig att 
placeringen av material har betydelse för barnens användning av material. Det skulle passa in 
att referera till Astrid Lindgrens Ronja Rövardotter och vildvittrorna som skriar ”syns inte, 
finns inte”, det de inte kan se finns inte. På samma sätt tror jag det är med barnen och det 
dolda materialet.  
 
Materialets placering och huruvida materialet är tillgängligt för alla barn är något som 
pedagogerna jag intervjuat för tillfället är nöjda med. Sheridan (2001) talar om att 
pedagogerna måste veta vad de vill uppnå med sitt arbete och de måste ha en vetskap om hur 
man skapar en pedagogisk miljö som stimulerar barnen.  Att pedagogerna försöker utforma en 
så pedagogisk miljö som möjligt är något som framgår av undersökningen att pedagogerna 
gör, även om min uppfattning om materials placering skiljer sig ifrån mina respondenters 
uppfattning. Men det finns kanske ingen möjlighet rent praktiskt att ha allt material synligt för 
barnen, hur gärna pedagogerna än vill och för att lösa detta har man valt den placering som 
finns idag och därav menar pedagogerna att de har allt material tillgängligt, för det finns ingen 
annan bättre lösning av placeringen. Min uppfattning om hur materialet bör placeras är att 
inget material bör vara dolt för barnen, utan materialet bör vara tillgängligt och placeras i 
barnens nivå. Att ställa sig på knä i ett rum för att få en känsla av hur barnen uppfattar miljön 
i förskolan är något jag skulle råda alla pedagoger. Detta är ett enkelt sätt att få en överblick 
över hur en placering av materialet kan göras för att materialet ska finnas tillgängligt i barnens 
nivå. Låt barnen vara med och visa hur de vill placera materialet. Upplev förskolans innemiljö 
och materialutbud tillsammans med barnen för att se vilka förändringar som kan göras men 
även för att få en uppfattning om hur barnen upplever sin omvärld.  
 

Vad jag försökt att få syn på med denna studie är huruvida pedagogerna har idéer om val av 
material och placering i förskolan. Det jag kommit fram till är att tendenser till samma idéer 
kring materialet finns och det är något som pedagogerna under det senaste året har diskuterat 
med varandra. En ny syn på materialet och att barnen bör få tillgång till materialet har 
inneburit att pedagogerna på avdelningen har placerat material tillgängligt för barnen i 
barngruppen, med vissa undantag för barnens ettåringar. Undantagen gäller placering av 
pennor, saxar och den fria tillgång till målarrummet och dess material som de andra barnen 
har.  

Genom att undersöka pedagogernas syn på placering och tillgänglighet av material och att 
samtidigt ge uttryck för mitt eget synsätt på materialets placering har jag kommit fram till att 
det inte finns något som är rätt eller fel vad gäller placeringen av materialet i förskolan. Vad 
som är viktigast är att utgå från den aktuella barngruppen i förskolan och se till deras behov, 
vilket även en av pedagogerna i undersökningen ger uttryck för. Den placering som finns av 
materialet i den förskola jag besökte är kanske den bästa placeringen just så som den ser ut 
nu. Kanske kommer pedagogerna ta till sig ännu mer när det gäller placering av material med 
tanke på att de precis omorganiserat materialets tillgänglighet. Den syn jag har på materialet 
och dess placering kanske fungerar i en barngrupp men inte i en annan.  
Det som även bör tilläggas är att man bör ta i beaktande att pedagoger idag har allt större 
barngrupper och det kan vara svårt att vara delaktig och tillgänglig för barnen hela tiden och 
detta kan vara en stor orsak till att material placeras som det gör idag, vilket å andra sidan 
skulle kunna tyckas att en placering av material som ständigt tillgänglig är något som skulle 
eftersträvas. 
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En slutsats av denna undersökning är att jag vet att förändringar inte sker över en natt men det 
verkar som att det alltid finns rum för förändring även om förändringen kanske inte alltid får 
rum.   
 
Förslag till vidare forskning 
 
Forskning inom området material och betydelsen av material och materialets placering för 
barnen i dagens förskola rent allmänt behövs. Med tanke på att vi idag har synen på barnen 
som kompetenta borde också barnen få bli mer delaktiga i utformning av miljön och 
materialets placering i förskolan, genom ytterliggare forskning kan detta uppmärksammas.    
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Informationsbrev 

 

Efter telefonkontakt skickar jag härmed över informationsbrevet som överenskommet.  

 

I Lpfö 98, förskolans uppdrag kan man läsa att: 

Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Vidare att förskolan 

skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. 

 

Jag är intresserad av att veta vad ni på er förskola har för syn på materialet i verksamheten 

och hur det används.  

Syftet med detta arbete är att dels få en insikt i materialet och dess funktion med tanke på att 

det är en viktig tillgång på förskolan, dels för att få en inblick i vilken utsträcknng materialet 

spelar roll i verksamheten.  

 

Jag har tänkt att genomföra enskilda intervjuer med hela arbetslaget på avdelningen. Varje 

intervju beräknas ta ca. 30-45 minuter och kommer att spelas in, detta för att kunna redovisa 

på ett så tillförlitligt sätt som möjligt.  

Deltagandet är frivilligt och intervjun kan när som helst avbrytas utan att någon orsak behöver 

anges, eller att det blir några konsekvenser.  

Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, och resultatet kommer att redovisas i form 

av examensarbete.  

 

Vid frågor var vänlig kontakta: 

Therese Söderlund 

Telefon *** 

Mobil *** 

  

Handledare:  

Elisabeth Björklund  

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi, Högskolan i Gävle 
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Mall för intervjufrågor. 

 

Hur gammal är du? 

Vad har du för utbildning? 

Hur många år har du arbetat på förskola?  

 

1. Vad menar du kan betraktas som material? Berätta! 

2. Hur används materialet här på förskolan? Något som används mer/mindre? 

3. Hur har ni kommit fram till den placering som finns idag? 

4.  Hur förvaras och sköts materialet?  

5. Vem sköter om materialet?                                                                                   

6. Hur ofta använder barnen leksaker som står ”högre” upp på hyllorna? 

 

Nr.7 och 8, blir en följdfråga om svaret på ovanstående behöver förklaras. 

 

7. Hur ”motiverar” man att ett visst material är bortplockat? 

8. När plockas ett visst material fram och vad är det för typ av material? 

            Var finns det annars? 

 

9. Vad leker barnen med/använder mest? 

10. Hur ofta tillfrågas ni pedagoger att ta ner/ta fram något?  

11. Ber barnen varandra att ta ner/ta fram något?                                                                      

Ger de varandra förslag på vad som finns? 

12. Har ni på förskolan några riktlinjer om vad som ska finnas i materialväg? 

13. Hur tänker du som pedagog kring miljöns betydelse för barns lärande? 

14. Ser du som pedagog alla rum på förskolan som lika betydelsefulla i barns lärande? 

15. Hur tror du barnen påverkas av materialets placering? 

16. Finns det något du skulle vilja ändra på när det gäller placering av materialet?  

      Vad i så fall?  

 

 


