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Antal sidor: 37 

Syftet med studien är att undersöka spillmaterialets betydelse och inverkan på barns 

meningsskapande. Studiens frågeställningar berör arbetssätt med spillmaterial i relation till barns 

meningsskapande och hur verksamma inom förskolan beskriver spillmaterialets betydelse och 

inverkan på barns meningsskapande i förskolans verksamhet. Studiens teoretiska utgångspunkt 

berör både det konstruktionistiska perspektivet där barnen ses som medkonstruktörer av kunskap 

och kultur och det posthumanistiska perspektivet där miljön och de materiella tingen i vår 

omgivning ses som verksamma faktorer för barns lek, lärande och utveckling. En kvalitativ 

forskningsmetod har använts där insamlingen av data har skett genom semistrukturerade 

intervjuer med förskollärare och en förskolechef. En observation har även genomförts för att få 

en vidare blick över vad som händer med materialet i verksamheten och för att berika empirin.  

En slutsats är att arbetet med spillmaterial gynnar barns meningsskapande då det kan möjliggöra 

utveckling och utmaning av barns språk, kreativitet och fantasi då materialet visar sig vara 

oförutsägbart och föränderligt där barns egna tankar, idéer och teorier kan få utrymme. En 

slutsats är också att arbetet med spillmaterial gynnas av ett utforskade arbetssätt och de tre 

pedagogerna (barn, pedagog och miljö) för tillsammans verksamheten framåt vilket bidrar till 

barns meningsskapande. I relation till posthumanismens teori om att allt ses som relationellt och 

sammanflätat kan vi förstå att de tre pedagogerna blir betydelsefulla för barns meningsskapande. 

Vår önskan med studien är att bidra med kunskap om spillmaterialet och dess betydelse och 

inverkan på barns meningsskapande.  

Sökord: Spillmaterial, meningsskapande, förskola, miljö, utforskande, Reggio Emilia, 

Posthumanism, Konstruktionism 
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1. Inledning  

Läroplanen för förskolan lägger stor vikt vid att verksamheten ska främja barns fantasi 

och kreativitet och att miljön ska utformas för att inspirera och ge barn trygghet 

(Skolverket, 2010). Utformningen av miljön på förskolan spelar stor roll för barns 

lärande och utveckling där miljön innefattar både fysiska och psykiska aspekter, alltså 

både klimat, utrymmen och material. Miljön ska därför utformas så att barns lärande 

stimuleras, underlättas och samtidigt utmanas (Pramling-Samuelsson & Sheridan, 2006).  

I Reggio Emilias pedagogiska filosofi har miljön en så pass stor och viktig del i 

verksamheten att den benämns som den tredje pedagogen, där den första pedagogen är 

barnen och den andra pedagogen är pedagogerna (Dahlberg & Åsén, 2011).  

De förskolor vi tidigare arbetat i var inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi 

och i deras verksamheter användes återbruksmaterial i stor utsträckning vilket främst 

benämndes spillmaterial, vilket Odegard (2015) menar är ett material som avviker från 

det som barnen vanligtvis möter i förskolans verksamhet. Odegard delar in 

återbruksmaterial i två grupper: material sorterat vid köksbänken och spill- och 

restmaterial. Material sorterat vid köksbänken är sådant som går att sortera hemma 

exempelvis knappar, pärlor, glasögon och trådrullar. Spill- och restmaterial kan istället 

vara andrasortering av produkter eller det material som blir över på företagen när 

produkterna är färdiga. Det kan exempelvis vara rör från mattindustrin, tryckeriets 

restpapper eller skruv och mutter från industrier. Vidare beskrivs återbruksmaterialet som 

en kreativ kraft i verksamheten och Odegard menar att det finns en brist på forskning 

kring sådant material. Utifrån Martinsens projekt Förskolan som arena för social 

utveckling drar Odegard slutsatsen att det finns ett begränsat utbud av material och att det 

kreativa materialet som finns i förskolorna inte är särskilt tillgängligt för barnen. 

Martinsen (2008) beskriver att variationen i barns tillgång till denna typ av material är 

väldigt liten och att det erbjuds lite återbruksmaterial i verksamheterna. 

Återbruksmaterial tänker vi kan ses som ett ofärdigt material likt vad Eriksson-Bergström 

(2013) beskriver när hon talar om ett neutralt, odefinierat och ”spretigt” material som 

visar sig skapa gemensamma och kollektiva lekar där barnen förhandlar mer med 

varandra. Enligt Unga (2013) riskerar rörelsen och processen att avstanna om 

verksamheten blir för styrd eller har för ”färdiga” material eller frågor. Nordin- Hultman 

(2004) menar att barn formas på olika sätt i relation till vilka möjligheter och normer som 

miljöerna runt om oss utgör. Trots att forskning visar att miljön och materialet runt om 
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oss påverkar oss menar Hultman (2016) att det sällan sätts ett stort värde på relationerna 

till ickemänskliga ting, vilket hon menar medför att vi ofta går miste om vad dessa 

relationerna gör med oss och vilka vi ”blir till” osynliggörs. 

Utifrån tidigare forskning kan vi förstå att miljön och materialet runt om oss påverkar oss 

på olika sätt och att det finns en brist på forskning kring återbruksmaterial, vilket gör det 

relevant att undersöka arbetet med återbruksmaterial i förskolans pedagogiska 

verksamhet och dess betydelse och inverkan på barns meningsskapande.  

I studien kommer allt återbruksmaterial benämnas spillmaterial då den benämningen var 

mest förekommande i våra intervjuer.  

2. Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur spillmaterialet kan få betydelse och inverkan på 

barns meningsskapande i förskolans verksamhet.  

2.1. Frågeställningar  

• Hur beskriver verksamma inom förskolan sitt arbetssätt med spillmaterial i 

förskolans verksamhet i relation till barns meningsskapande?  

• Hur beskriver verksamma inom förskolan som arbetar med spillmaterial, 

spillmaterialets betydelse och inverkan på barns meningsskapande i förskolans 

verksamhet?  

3. Bakgrund och tidigare forskning  

I det här avsnittet presenteras ett historiskt nedslag kring förskolans miljö och material, 

definitionen av begreppet meningsskapande samt tidigare forskning inom området.  

3.1. Förskolans miljö och material ur ett historiskt perspektiv 

Under de första barnkrubborna som upprättades under 1800-talets mitt var verksamheten 

i första hand inriktad på vård, omsorg och fostran vilket även syntes tydligt i miljöerna. 

Det fanns en brist av lekmaterial, lokalerna var mörka och dåliga och möbleringen var 

torftig och inte anpassad för barn. Under 1800-talets slut i samband med 

barnträdgårdarna läggs det större vikt vid det pedagogiska där barnens kroppsliga, 

emotionella, moraliska och intellektuella fostran var i fokus för utformandet av miljön 

och verksamheten. I det pedagogiska programmet för förskolan från 1987 fanns därför ett 

avsnitt som handlade om miljön och materialet. Där betonades miljöns betydelse för den 

pedagogiska verksamheten och materialen som användes skulle vara naturliga och 
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hälsosamma. Under förskoleutbyggnaden 1970-1990-talet gick man miste om många av 

dessa idéer och kunskaper man tidigare haft kring miljön. Istället sågs förskolan som de 

vuxnas arbetsplats och miljön anpassades därefter. Under 1990-talet ändrades synen 

återigen på förskolans miljö och material där det kompetenta barnet och barnens 

rättigheter till inflytande och delaktighet gavs allt större plats. Barnen skulle ha större 

inflytande kring förskolans verksamhet och kring val av material och aktiviteter under 

deras vistelse på förskolan. Under denna tid var det Reggio Emilias filosofi som 

influerade flertalet förskolor med deras syn på miljön som den tredje pedagogen 

(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

Många forskare, filosofer och verksamma inom förskolan har problematiserat och 

reflekterat över vad förskolans miljö har för betydelse för barns utveckling, lärande och 

lek. På samma sätt som förskolans läroplan (Skolverket, 2010) menar Engdahl och 

Ärlemalm- Hagsér (2015) att förskolans verksamhet ska utgå från en helhetssyn på 

barnen och deras behov samt utforma den så att utveckling, lärande och omsorg bildar en 

helhet. Verksamheten ska ge barnen möjlighet att få utlopp för sin kreativitet och vistas i 

en utmanande miljö där de har möjlighet att utforska sin omvärld med alla sina sinnen 

(Engdahl & Ärlemalm- Hagsér, 2015).   

Det är ingen som egentligen ifrågasätter miljön betydelse för barns utveckling, lärande 

och lek. Montessori, Malaguzzi, Steiner och Fröbel är alla överens om att den har 

betydelse men de har alla olika syn på hur förskolans miljö ska utformas. Engdahl och 

Ärlemalm- Hagsér (2015) menar att Freidrich Fröbel hade tankar om lekens betydelse 

och vikten av den egna verksamheten, medan Maria Montessori istället belyste vikten av 

den tillrättalagda miljön som återspeglade verkligheten med material som stimulerade 

och utmanade barns sinnen. I vår tid belyses vikten av att material både är tillgängligt, 

stimulerande och varierande i den pedagogiska verksamheten för lärande, utveckling och 

lek (Engdahl & Ärlemalm- Hagsér, 2015). 

 

3.2. Meningsskapande 

Verben skapa mening, förhandla mening och att lära är på ett sätt samma sak där 

begreppet meningsförhandling visar att kunskap kan utvecklas genom den fysiska 

omgivningen och samspel mellan individer. Det handlar om att barn ska få pröva sig 

fram och förhandla sig till en egen uppfattning och när ett barn förhandlar mening bildar 

de nya förståelser, dock inte genom att andra talar om hur något är eller borde vara, utan 
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genom egna erfarenheter där hela kroppen är med i processen. Vidare menar Dahlberg, 

Moss och Pence (2009) att meningsskapande handlar om ”dialogiska och kritiskt 

reflekterande processer” (s.162) som utgår från människors konkreta erfarenheter istället 

för att ”abstrahera, kategorisera och kartlägga” (s. 162). Det handlar inte om olika 

mätningar som syftar till att exempelvis visa var barnen är i sin utveckling i förhållande 

till någon teori. Snarare handlar det om att synliggöra vad barnen faktiskt gör och hur de 

skapar mening i olika sammanhang i förskolans verksamhet och att det finns många olika 

sätt att förstå och tolka saker och ting på (Dahlberg, Moss & Pence, 2009). 

Meningsförhandlingen är enligt Fredriksen (2015) en komplex process som hela tiden rör 

sig på olika sätt mellan den fysiska omgivningen, alla individer som är med i kontexten 

och allt individerna medför.  

3.3. Reggio Emilia  

Reggio Emilias pedagogiska filosofi har i förskolans läroplan blivit en viktig förebild i 

synen på barn och barns lärande. I Sverige har man sett att filosofin har fått stor inverkan 

i svenska förskolor. Denna pedagogiska filosofi som arbetats fram i staden Reggio Emilia 

i Italien kännetecknas bland annat av en stark respekt för barnens rättigheter och 

förmågor. Den har lyckats åstadkomma en praktik som möter upp kraven på ständig 

förnyelse av verksamheten i takt med att samhället förändrats. Vi behöver ständigt ställa 

oss frågan hur vi ser på kunskap och lärande eftersom kunskapen inom Reggio Emilia - 

filosofin ses som en process och inte en produkt. Med anledning av detta läggs det stor 

vikt vid att ta tillvara på barns erfarenheter, tankar och teorier där ett utforskande 

arbetssätt ligger till grund för det pedagogiska arbetet. Barnen ska också få tillgång till 

många olika uttryckssätt, vilket benämns som de hundra språken i sitt utforskande av 

omvärlden (Dahlberg & Åsén, 2011). De hundra språken nämns även av Unga (2013) där 

hon beskriver hur barn i en utforskande miljö måste få tillgång till de hundra språken 

tillsammans med ett material som utmanar barnen och deras frågor och idéer. För att 

förtydliga Reggio Emilia-filosofin menar Vodopivec (2012) att det är barnen och lärarna 

som är medskapare av kunskapen och av samhället vi lever i.   

3.3.1. Den medforskande pedagogen  

Inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi vill man som pedagog vara lyhörd och 

närvarande i barnens utforskande och ge dem det material och den tid som de behöver. I 

filosofin nämns den ”medforskande pedagogen” vilket innebär att pedagogerna precis 

som barnen bör influeras av ett utforskande och undersökande tankesätt. Det handlar om 
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att pedagogerna tar tillvara på barnens nyfikenhet men även förhåller sig utforskande och 

nyfikna på det som sker. Att inspireras av barnens frågor och funderingar och vara 

nyfiken på hur de söker sina svar är viktigt och därför ska heller inga färdiga svar ges 

(Wallin, 1996). Barn ska möta vuxna som engagerar sig i samspelet med dem och ser 

varje barns möjligheter, samt att barn lär i samspel med andra barn och vuxna 

(Skolverket, 2010). Barn kan och bör erbjudas många möjligheter att uttrycka sig på men 

de kan inte utveckla dem själva utan behöver ibland hjälp och stöd av en vuxen. När barn 

utforskar behöver de en lärare vid sin sida, man kan säga att läraren och barnen arbetar 

hand i hand. Det krävs att pedagogerna är lyhörda, flexibla och anpassar sig och tänker 

om i nya situationer som uppstår (Vodopivec, 2012). Lindgren (2015) har undersökt 

”idéer och diskurser om hur barn skapar mening i förskolan” genom meningsskapande i 

relation mellan kropp, material och miljö. Pedagogerna i hennes studie menar att 

”Förändringar i miljön bidrar till förändring i barnens kroppar” (s. 104). Genom att 

utforma verksamheten utifrån barnens intressen kan vi ta tillvara på deras erfarenheter. 

Lindgren (2015) menar att synen på barns lärande och kunskapande sker i relation till 

barnens tidigare erfarenheter och upplevelser.  

Det kompetenta barnet kopplar Lindgren (2015) samman med den medforskande 

pedagogen där kunskap ses som något som skapas tillsammans, barn och pedagoger. Det 

betyder att pedagogerna ger barnen möjligheter att utforska sin omvärld och att de följer 

det kompetenta barnets intressen för att föra verksamheten framåt. Den styrande 

pedagogen i kontrast till den medforskande, nämns också i studien och en sådan pedagog 

förutsätter att det pedagogerna själva väljer att arbeta med i verksamheten blir 

meningsfullt för barnen, vilket gör att barnen inte är delaktiga i utformningen av 

verksamheten. 

Lundström (2016) menar att genom barnens perspektiv vidgas vår blick och hon talar om 

process som något som är i rörelse och hela tiden förändras. Hon menar också att 

pedagogerna måste stödja barnen i det de utforskar och på det viset ge dem möjlighet att 

upprepa, återanvända och prova på många olika vis. Det är också viktigt att pedagogerna 

utmanar barnen i deras utforskande genom att exempelvis ta bort eller lägga till material 

eller ställa utmanande frågor.   

3.3.2. Den tredje pedagogen  

Den tredje pedagogen är ett begrepp som nämns i Reggio Emilia - filosofin där barnen 
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ses som den första pedagogen, pedagogerna själva som den andra och rummet som den 

tredje pedagogen (Odegard, 2015). Miljön behöver ständigt förändras för att tilltala och 

utmana barngruppen och den ska ge barnen möjlighet till ett aktivt utforskande och 

lärande. Den bör därmed vara utmanande för att på så vis kunna stimulera barnens 

motivation och kreativitet (Dahlberg & Åsén, 2011). Miljön ska inspirera och utmana 

barnen i deras tankar och fantasier för att uppmuntra dem till att lära (Wallin, 1996). Att 

arrangera miljöer där barnen kan tillägna sig kunskaper och där kunskap inte ses som en 

produkt utan som en process blir då viktigt (Dahlberg och Åsén, 2011). Att exempelvis få 

utforska med händerna kan bli en viktig del i processen då ett förhållande skapas mellan 

sak och människa. Barn kan därmed utveckla sina egna teorier om världen utifrån sina 

erfarenheter för att få möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga (Vodopivec, 2012). 

Barn bemöter miljö och material på olika sätt och lär olika vilket pedagogerna behöver 

synliggöra och samtidigt vara lyhörda för. En genomtänkt presentation av materialet blir 

därför viktig och att materialet görs tillgängligt för barnen i verksamheten (Nordin-

Hultman, 2004). 

Linder (2016) menar att en viktig del i pedagogernas uppgift är att låta barnen få tillgång 

till material som fungerar bra ihop och i relation till det de utforskar. Men den tredje 

pedagogen handlar enligt Linder (2016) inte bara om att utforma en pedagogisk miljö 

som innebär möbler, fysiska ytor och material. Det handlar också om de osynliga 

miljöerna vi ständigt befinner oss i vilka innefattar hur vi tänker om barnen, förskolan 

och vår uppgift som pedagoger. Den osynliga miljön handlar också enligt Lenz Taguchi 

(2013) om vårt synsätt och förhållningssätt gentemot barn och vuxna men även 

förhållningssättet vi har till den materiella miljön där det handlar om hur vi väljer att 

använda den och skapa förståelse för den. Lenz Taguchi beskriver den pedagogiska 

miljön som förhållandet mellan en synlig och osynlig pedagogisk miljö, där förhållandet 

beskrivs som oskiljbart. Åberg och Lenz-Taguchi (2005) menar att pedagogers 

uppfattning om barn, barns lärande och förskolans roll avspeglas i den pedagogiska 

miljön de väljer att utforma. Sammanfattningsvis kan man säga att barn, pedagoger och 

pedagogisk miljö hör ihop (Linder, 2016). 

3.4. Miljö och material  

Unga (2013) har i sin studie forskat kring hur man kan ta tillvara på barns kreativitet och 

engagemang och hur barn kan utveckla sina kunskaper om matematikens värld. Hon menar 

att när ett projektarbete i förskolans verksamhet blir för styrt eller har ”färdiga” material 
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och frågor avstannar rörelsen och processen. Det kan motverkas genom att pedagogerna i 

verksamheten infinner sig i det så kallade relationella potentialitetsfältet och genom det 

kan händelsefiera existensen och på så vis fokusera på det som blir till istället för det som 

förgivettas. För att möjliggöra detta menar Unga att det krävs en pedagogisk miljö som är 

spännande att vistas i där det inte finns ett ”antingen eller” och där barn och pedagoger kan 

frångå det som tas förgivet. Barnen bör här få tillgång till de hundra språken och ett så 

kallat transdisciplinärt förhållningssätt (Unga, 2013). Palmer (2011) beskriver det 

transdisciplinära tänkandet så här:  

I ett transdisciplinärt tänkande skapas relationer mellan olika ämnen och mellan människor, men 

också mellan människor och det materiella, det vill säga ting och platser. 

(Palmer 2011, s. 47)  

Vidare menar Unga (2013) att det blir viktigt att erbjuda barnen ett material som möter 

upp deras frågor och idéer där barnen utmanas och genom det kan ”estetiken bli en 

igångsättare för lärandet” (Unga, 2013, s. 76). 

Eriksson-Bergström (2013) har i sin studie studerat relationen mellan de fysiska 

miljöerna som finns i förskolan och barns handlingsutrymmen där relationen mellan 

fysiska miljöer, barn och pedagoger är centralt för studien. Hon menar att barnen i ett 

samspel med neutralt, odefinierat och ”spretigt” material, alltså ett material utan ett 

förutbestämt syfte, utmanas till att förhandla mer verbalt med varandra om materialets 

handlingserbjudande. Handlingserbjudanden är sociala erbjudanden där barnens sociala 

samspel hänger ihop med hur de formar egna barnkulturer. Eriksson-Bergström menar att 

dessa förhandlingar medför att barnens lekar kan få gemensamma lekteman. Barnens 

verbala förhandlingar om materialets handlingserbjudande blir avgörande för om lekarna 

blir gemensamma eller individuella. Eriksson-Bergström har kommit fram till att det 

neutrala, odefinierade och ”spretiga” materialet skapar gemensamma och kollektiva lekar 

där barnen förhandlar med varandra. Samtidigt menar Lindgren (2015) att materialet inte 

bara påverkar barns kommunikation och handlingar utan även vilka barnen blir i mötet 

med materialet och att det inte enbart är diskurserna som formar barnen utan också 

materialet och den fysiska miljön som omger dem. Hon anser att de fysiska objekten kan 

ses som aktiva i barns utveckling där hon drar paralleller till det postmoderna 

subjektsskapandet som innebär att man blir till i det sammanhang som man infinner sig. 

Utifrån Lindgrens tankar om hur den fysiska miljön påverkar oss och att de fysiska 
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objekten kan ses som aktiva för oss in posthumanismen teorier om miljön och materialets 

agens.  

3.5. Postmodernism 

3.5.1. Posthumanism 

Ett av posthumanismens mest omdiskuterade påstående är att inte enbart människor utan 

även den ickemänskliga materialiteten ses som agentisk (Hultman, 2011), det vill säga att 

miljön och materialet blir aktiva igångsättare som får saker och ting att hända (Palmer, 

2014). Vi är aldrig för oss själva eller helt isolerade från omvärlden utan vi skapas 

tillsammans med ickemänsklig materialitet (Hultman, 2011). Blicken riktas till alla 

relationer som vi människor skapar till miljön, omgivningen och de materiella tingen och 

det blir betydelsefullt att få syn på det som sker mellan människan och den omgivande 

miljön. De sociala aspekterna anses viktiga men de materiella tingen ses också som 

betydelsefulla för barns lek, lärande och utveckling. Allt ses som relationellt och 

sammanflätat där de materiella tingen i vår omgivning gör något med oss människor. Här 

har det mänskliga och det sociala inte ett högre värde än det som pågår i relationerna 

mellan människorna och miljöerna (Palmer, 2014).  

3.5.1.1. Blicken riktas mot förskolans miljö 

Nordin-Hultman (2004) menar att ”När man säger något om ett barn, säger man därmed 

också alltid något om barnets sammanhang och miljö” (Nordin-Hultman, 2004, s. 176). 

Nordin-Hultman beskriver även att ”Barnen är inte på ett speciellt sätt, de blir, på olika 

sätt i relation till de möjligheter och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna 

utgör” (s. 168). Hon anser att barn agerar och talar inom de handlingar och 

föreställningar som de lärt sig och som de möter från andra i deras omgivning. Hultman 

(2011) och Lenz-Taguchi (2012) menar att både icke-mänskliga och mänskliga föremål 

blir avgörande för vad vi gör och säger, eller inte gör och säger i olika situationer och 

sammanhang. De menar att alla rum, framförallt de pedagogiska rummen påverkar vårt 

agerande både fysiskt och psykiskt. Nordin-Hultman (2004) talar om att pedagogerna 

måste rikta sin blick mot förskolans miljö och hur barnen blir i förhållande till den 

pedagogiska verksamheten pedagogerna väljer att skapa. Hur de väljer att utforma den 

pedagogiska lärmiljön beror på pedagogernas kunskaper, åsikter och uppfattningar om 

barns lärande, utveckling och normalitet.  
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3.5.1.2. Relationerna till icke-mänskliga ting 

Hultman (2016) har i sin studie forskat kring hur vi teoretiskt kan förstå våra relationer 

mellan ickemänsklig materialitet och de processer där barn ”blir till”, alltså barn och 

elevers subjektskapande i förskola och skola. Hon menar att det sällan sätts ett stort värde 

på relationerna till ickemänskliga ting och på grund av detta går vi miste om vad 

miljöerna och materialet i vår omgivning gör med oss och likaså villkoren till vilka vi 

”blir till” osynliggörs. Vi förminskar omvärlden och dess betydelse då vi går miste om 

vissa relationer till ickemänskliga ting som är spännande och lärorika och som barnen 

mår bra av. Hultman (2016) menar att om vi blir till i mötet med materialet är det också 

precis tvärtom, att materialet blir till i relationen till oss människor. Barns relationer till 

ickemänskliga ting menar Hultman (2011) ofta kommer i skymundan av 

mellanmänskliga relationer. Sociala relationer är givetvis viktiga för oss människor men 

barn och även vi vuxna har många gånger lustfyllda, starka och ibland också svåra 

relationer till ting i vår omgivning. Lenz Taguchi (2012) menar att miljön är en del av 

vårt tänkande och även vårt sätt att se på världen och oss själva. Hon menar att det blir 

viktigt att ta hänsyn till att materialet, rummet, miljön, naturen och allt som finns där, 

intra-agerar med barnen som vistas där. Björklund (2015) förklarar att det inte handlar 

om att skilja på mänskliga och icke-mänskliga värden utan det handlar om att se oss 

tillsammans, att vi är beroende av varandra.  

3.5.2. Konstruktionism  

3.5.2.1. Barn som kultur och kunskapsskapare  

Inom det konstruktionistiska perspektivet ses det lilla barnet som rikt med egna teorier 

och hypoteser och som en medkonstruktör av kunskap, kultur och av egen identitet. Barn 

blir en aktiv medkonstruktör genom att lärandet ses som en kooperativ och 

kommunikativ aktivitet där barn utformar kunskap och skapar mening i sin omvärld, 

tillsammans med både vuxna och andra barn. Genom denna konstruktion skapas ett barn 

som är kraftfullt, starkt, kompetent och rikt på möjligheter (Dahlberg, Moss & Pence, 

2009). Idén om ett barn som är kultur- och kunskapsskapande handlar om ett barn med 

lust att lära, utvecklas och utforska i relation till andra människor. Lundström (2016) 

menar genom att barnen ges möjlighet till medskapande av verksamheten blir förskolan 

en plats där barnen tillsammans med andra kan utveckla sin kreativa förmåga. Idén om 

det kultur- och kunskapsskapande barnet bygger också på respekten för ett kompetent, 

nyfiket och rikt barn som är aktiv i konstruktionen och skapandet av sin personlighet, 
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sina förmågor och av sig själv i interaktion med världen (Dahlberg & Lenz Taguchi, 

1994). Detta kan förstås som att få fatt i den okända kunskapen vilket Björklund (2015) 

menar handlar om en ny kunskap som uppstår mellan människor och miljö där vi 

tillsammans söker och utforskar efter det otänkbara och det okända. Istället för att 

pedagogerna söker svar på vad barnen redan kan blir det viktigt att de visar nyfikenhet på 

barnens tankar och teorier för att på så vis se världen ur olika perspektiv (Björklund, 

2015). Dahlberg, Moss och Pence (2009) menar att barn redan från födseln har förmågan 

att lära sig ny kunskap där hen inte behöver tillåtelse från en vuxen att påbörja lärandet. 

Vidare anser de att barnen måste tas på allvar då de ses som aktiva och kompetenta där 

deras idéer och teorier förtjänar en närmare granskning och vid passande tillfällen bör 

även teorierna ifrågasättas och utmanas.  

3.5.2.2. Allt ses som föränderligt  

Konstruktionismen handlar om att allt ses som föränderligt, både miljön och 

förhållningssättet till barn och till varandra där vi alla både medvetet och omedvetet är 

delaktiga i den förändringen. Genom vårt tänkande och handlande är man delaktig i 

förändringen och genom att tillämpa ett konstruktionistiskt förhållningssätt är man öppen 

för förändring av praktik och tillvägagångsätt för att lära och förstå oss själva som 

människor (Lenz Taguchi, 2013). Inom perspektivet ses barnet inte enbart existera i 

hemmet utan är även en del av och medlem i vårt gemensamma samhälle och 

förändringarna i det, vilket innebär att barnet är en samhällsmedborgare med rättigheter 

och så småningom även skyldigheter (Dahlberg, Moss & Pence, 2009).  

4. Metod  
I det här avsnittet kommer vi att presentera studiens teoretiska utgångspunkt, studiens 

forskningsmetod, genomförandet av våra intervjuer och vår observation samt urval, 

analysmetod och hur vi har bearbetat vårt insamlade material. Även våra forskningsetiska 

ställningstaganden samt studiens reliabilitet och validitet presenteras. 

4.1. Teoretisk utgångspunkt 

Studien inspireras av både ett konstruktionistiskt och ett posthumanistiskt perspektiv. Det 

konstruktionistiska perspektivet är tänkt att bredda förståelsen för hur barn skapar 

mening i arbetet med spillmaterial utifrån de verksammas arbetssätt med materialet i 

förskolans verksamhet. Ett centralt begrepp inom perspektivet är Barn som kultur- och 

kunskapsskapare som bygger på tanken om ett kompetent och rikt barn med en lust att 
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lära, utvecklas och utforska i relation till andra människor (Dahlberg & Lenz Taguchi, 

1994).  

Det posthumanistiska perspektivet blir relevant för studien eftersom det breddar 

förståelsen för hur spillmaterialet får betydelse för barns meningsskapande i förskolans 

verksamhet. I det posthumanistiska perspektivet nämns ett relationellt synsätt där blicken 

riktas till alla relationer som vi människor skapar till miljön, omgivningen och de 

materiella tingen (Palmer, 2014). Centralt inom perspektivet är att miljön och materialet 

ses som aktiva igångsättare, agentiska, som får saker och ting att hända i verksamheten 

(Palmer, 2014). 

Begreppen: Barn som kultur- och kunskapsskapare, relationellt synsätt, agens och 

igångsättare blir centrala i studien då dessa ligger till grund för analysen av det 

insamlade materialet samt diskussionen av studiens resultat.  

4.2. Metodval 

I studien har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. En sådan metod 

används för att få en djupare kunskap och förståelse för det som studeras. Metoden tar sin 

utgångspunkt i människors tankar och erfarenheter och därför blir en kvalitativ metod 

relevant för vår studie. Studiens resultat kommer på så vis inte kunna generaliseras till 

alla förskolor men det är inte heller vår avsikt. Frågeställningarna i vår studie går inte att 

besvaras genom en kvantitativ metod då en sådan metod syftar till statistiskt material och 

siffror (Ahrne & Svensson, 2011).  

I studien har både observation och intervjuer genomförts. Användandet av mer än en 

metod eller datakälla inom en eller flera forskningsstrategier kallas för triangulering. 

Inom kvalitativ forskningsstrategi kan triangulering användas för att se över det 

insamlade materialet med hjälp av ännu en metod, detta för att försäkra sig om att man 

har fått ett mer gediget material som bidrar till trovärdigheten (Bryman, 2011).  

4.3. Urval 

Studien genomfördes i en kommun där förskolorna har tillgång till spillmaterial från 

närliggande företag. Företagen skänker sitt spillmaterial till ett center i kommunen som vi 

valt att kalla Fabriken och där kan förskolepersonalen hämta materialet och använda sig 

av det i sina pedagogiska verksamheter. Det blev därför relevant att genomföra intervjuer 

och observation i den här kommunen. Genom att göra ett målinriktat urval menar 

Bryman (2011) att intervjupersoner som kan ge svar på specifika frågor väljs ut vilket 
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han menar “inte kan möjliggöra en generalisering av en population” (a.a., s. 392). Vi 

därför valde därför att göra intervjuer på förskolor som plockat bort allt färdigt material i 

sina verksamheter och ersatt det med spillmaterial. En förskolechef och en förskollärare 

verksam på Fabriken intervjuades också eftersom de är högst involverade i arbetet kring 

spillmaterial i verksamheterna genom exempelvis reflektionstid och träffar med övriga 

förskollärare. Totalt blev det fyra intervjuer och alla intervjudeltagare är i grunden 

utbildade förskollärare och de har tilldelats fiktiva namn i studien och kallas Vera, Mia, 

Karolina, Amanda och Anna. Vera och Mia deltog i en och samma intervju och de 

arbetar i barngrupp, vilket även Karolina gör. Amanda arbetar nu som förskolechef och 

Anna som förskollärare och pedagogista på Fabriken.  

4.4. Intervjuer  

För att samla in data har vi genomfört intervjuer med förskollärare, förskolechef och en 

förskollärare verksam på Fabriken. Innan intervjutillfällena var vi flexibla med vilken 

dag och tid som passade deltagarna bäst. I genomförandet av våra fyra intervjuer använde 

vi oss av en intervjuguide (se bilaga 1). En intervjuguide är en slags lista över vilka 

frågeställningar som ska beröras eller täckas i intervjun och där relevanta teman väljs ut 

som ska belysa studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Semistrukturerade 

intervjuer har använts i vår studie där frågorna i intervjuguiden inte nödvändigtvis 

behöver ställas i den förutbestämda ordningen. Intervjuaren kan knyta an till något som 

intervjupersonen säger genom att ställa följdfrågor och vara flexibel, vilket gör det viktigt 

med öppna frågor för att få fatt i deltagarnas tankar, erfarenheter och synsätt kring ämnet 

som studeras (Bryman, 2011).  

Innan intervjuerna berättade vi ännu en gång om studiens syfte för deltagarna samt 

förklarade vårt intresse för ämnet. Vi gav även utrymme för eventuella frågor och tankar 

om vår studie. För att deltagarna skulle känna sig bekväma i situationen fick de själva 

möjlighet att välja rummet där intervjun genomfördes. Vi började intervjuerna lättsamt 

genom att ställa frågor som exempelvis hur länge de arbetat som förskollärare samt hur 

länge de arbetat i kommunen, detta för att få en avspänd situation. Sedan fortsatte vi med 

de frågorna som krävde mer reflektion.  

Intervjuerna varade i 30-45 minuter och spelades in på våra mobiltelefoner och därefter 

transkriberades intervjuerna på våra datorer. Genom att själv transkribera lär man känna 

sitt material och kan redan då påbörja tolkningsprocessen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011). Under transkriberingen skrev vi ner olika tankar och begrepp för att underlätta för 
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vårt kommande analys- och diskussionsarbete. Enligt Bryman (2011) är det i kvalitativa 

metoder viktigt att göra transkribering av sitt material för att sedan kunna få fram en 

detaljerad analys. 

Under intervjuerna var båda delaktiga genom att lyssna och ställa frågor, både de i förväg 

bestämda frågorna och eventuella följdfrågor. Ibland upplevde vi att en del frågor redan 

hade blivit besvarade men vi valde ändå att ställa dem för eventuell utfyllnad. 

4.5. Observation  

En observation genomfördes på en av förskolorna och syftet med den var att få en vidare 

blick över vad som händer med spillmaterialet i verksamheten i relation till barns 

meningsskapande och för att berika empirin. Lalander (2011) förklarar de fördelar som 

finns med att besöka de miljöer där intervjupersonerna vistas, vilket han menar ger en 

djupare förståelse och bidrar till den fortsatta produktionen av kunskap. För att berika 

intervjumaterialet genomfördes observationen på en förskoleavdelning där man endast 

använde sig av spillmaterial i verksamheten. På avdelningen vi observerade befann sig 

åtta barn i åldrarna ett till fem år samt två förskollärare. Innan vi började observera var vi 

noga med att berätta för barnen vad vi gjorde där. Observationen genomfördes under 

ungefär 15 minuter och vi båda deltog till viss del i samspelet med barnen genom att ge 

respons till deras tankar och idéer. Enligt Lalander (2011) gör detta att de observerade 

känner sig mer bekväma och inte allt för observerade.  

Observationen var mer en ostrukturerad än en strukturerad observation då vi valde att 

inte observera en och sammas situation med ett begränsat fokus (Bjørndal, 2005). För att 

få en vidare blick av arbetet med spillmaterial i verksamheten observerades avdelningen 

och ett par situationer där barnen använde sig av materialet. Vi valde därför att inte 

använda oss av ett strukturerat observationsschema utan istället av 

observationsanteckningar utan fasta kategorier i våra anteckningsböcker (Bjørndal, 

2005). I observationen fotograferade vi även miljön runt omkring oss och det som hände 

med materialet.  

4.6. Validitet och Reliabilitet  

Validitet betyder att det som studeras är relevant i relation till studiens syfte och 

frågeställningar, vilket gör det viktigt att använda en lämplig metod och lämpliga 

frågeställningar och ord (Roos, 2014). Tack vare intervjuer och relevanta frågeställningar 

kan vi få svar på hur verksamma inom förskolan beskriver spillmaterialets betydelse och 
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inverkan på barns meningsskapande. Observationen möjliggjorde en vidare blick över 

vad som händer med materialet och berikade på så vis studiens empiri. Studiens resultat 

är utifrån studiens syfte och frågeställningar baserat på deltagarnas svar från intervjuerna 

samt observationen som genomförts.  

Reliabilitet handlar om trovärdigheten i studien där data omsorgsfullt och i lagom mängd 

samlas in för att kunna svara till studiens syfte och frågeställningar samt dra slutsatser av 

det (Roos, 2014). I studiens semistrukturerade kvalitativa intervjuer har ljudinspelningar 

genomförts för att sedan kunna transkribera det insamlade materialet. Genom att göra 

transkriberingar utan att tillföra egna åsikter, genomföra tillräckligt många intervjuer för 

att få svar på studiens frågeställningar och uppnå syftet samt använda sig av triangulering 

kan slutresultatets trovärdighet och tillförlitlighet öka.  

4.7. Etiska överväganden  

I vår studie har vi använt oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). 

Principerna bygger på fyra huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de som deltar i studien ska få ta del av forskningens syfte 

och få vetskap om deras uppgift och villkor. Deltagandet är frivilligt och de ska få 

information om att de när som helst har möjlighet att avbryta sin medverkan. Enligt 

informationskravet skickade vi ut ett information- och samtyckesbrev i förväg, ett till 

vuxnas deltagande och ett till minderårigas vårdnadshavare (se bilaga 2 & bilaga 3). I 

dessa brev framgår bland annat syftet med studien, att deltagarna inte kommer att kunna 

identifieras och att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. 

Samtyckeskravet innefattar deltagarnas beslut om sin delaktighet i studien. Viktigt i 

studien var att ta kontakt med barnens vårdnadshavare för att få samtycke för observation 

i verksamheten och för att de skulle få ta del av information gällande studiens syfte och 

deltagarnas villkor. Inför observationen och varje intervju fick vi samtycke genom 

underskrift på information- och samtyckesbrevet. Vi försäkrade oss även om att vi fick 

återuppta kontakt med intervjudeltagarna om vi behövde återkomma med eventuella 

frågor. Barnen fick också samtycka kring observationen och vi var noga med att 

informera barnen om vårt syfte med besöket och lyhörda till barnens deltagande och 

godkännande av fotografering.  
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Enligt konfidentialitetskravet ska identitet inte kunna urskiljas. Deltagarna i studien ska 

känna sig trygga i att medverka och vara medvetna om att deras personuppgifter inte 

kommer offentliggöras, vilket framgår i information- och samtyckesbrevet. Eftersom vi 

genomförde en observation och i samband med det även tog bilder, har vi medvetet och 

noggrant genomfört våra observationer enligt detta krav. Vi valde därför att inte fokusera 

på barnens ansikten på bilderna utan istället på det som hände med materialet och miljön 

runt omkring. I vår observation och i våra intervjuer avidentifierar vi de medverkande 

och platsen där förskollärarna hämtar spillmaterialet genom att ge dem fiktiva namn.   

Nyttjandekravet innebär att deltagarna ska få information om vad vårt insamlande 

material ska användas till. Detta blir viktigt att framföra innan deltagarna samtycker och 

det uppfylls genom information- och samtyckesbrevet. Enligt nyttjandekravet har vi 

förklarat att all insamlad empiri enbart är till för forskningssyftet och att det raderas efter 

att studien avslutats.  

Genom att deltagarna har fått ta del av informationen kan de sedan ta beslut om sin 

delaktighet i studien. 

För att få klartecken tog vi kontakt med förskolecheferna via mail och telefon samt 

bifogade samtyckesbreven och informerade dem om studiens syfte. Efter godkännande 

tog vi kontakt med de tilltänkta deltagarna genom mail eller telefon där de också fick ta 

del av syftet med studien och samtyckesbrevet. 

Vårdnadshavarna till barnen som deltog i observationen har skrivit under 

samtyckesbrevet för godkännande att materialet får användas i vår studie och kontakten 

med vårdnadshavarna har gått via förskollärarna.  

4.8. Analysmetod 

Vi har utgått från Rennstam och Wästerfors (2011) tre grundläggande sätt att gå tillväga i 

analysen genom att sortera och reducera materialet och sedan argumentera för resultatet i 

studien. Genom att läsa igenom vårt insamlade material flera gånger lärde vi känna det 

och kunde på så vis sortera det. Ett bra sätt är att sortera och skapa ordning är att hitta 

olika teman i det insamlade empiriska materialet (Rennstam & Wästerfors, 2011). Detta 

är enligt Bryman (2011) en tematisk analys och i en sådan analys blir det också möjligt 

att i det insamlade materialet komma åt skillnader och likheter i förskollärarnas tankar 

och svar (Bryman, 2011).  
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Det är omöjligt att visa upp allt material vilket betyder att vi har gjort ett urval av vad 

som är relevant för studien samt för att skapa en god representation av det empiriska 

materialet. Utan att sortera eller reducera materialet går det inte kommunicera en 

kvalitativ studie och på så vis inte heller argumentera och få fram något innehållsrikt 

(Rennstam & Wästerfors, 2011). 

I det empiriska materialet har vi valt att ta bort delar som vi anser inte är relevanta för 

syftet i studien och i resultatet har relevanta citat valts ut från de teman vi kunnat urskilja 

i vår analys av det insamlade materialet. Vi bedömer att de bidrar till studiens innehåll 

och trovärdighet. Citaten har även valts för att möjliggöra en diskussion i förhållande till 

den tidigare forskningen.    

De teman som kunnat urskiljas är: Spillmaterialet är föränderligt och blir en 

igångsättare för meningsskapandet, Spillmaterialet gör något med oss, Barns språkande 

utmanas och pedagogernas förhållningssätt blir viktigt, Barn som kultur- och 

kunskapsskapare- ett utforskande arbetssätt och Barns delaktighet i introduktionen av ett 

nytt spillmaterial. 

Temana: Barn som kultur- och kunskapsskapare- ett utforskande arbetssätt, Barns 

språkande utmanas och pedagogernas förhållningssätt och Barns delaktighet i 

introduktionen av ett nytt spillmaterial svarar an på forskningsfrågan: Hur beskriver 

verksamma inom förskolan deras arbetssätt med spillmaterial i förskolans verksamhet i 

relation till barns meningsskapande? 

Temana: Spillmaterialet är föränderligt och blir en igångsättare för lärandet, 

Spillmaterialet gör något med oss och Barns språkande utmanas och pedagogernas 

förhållningssätt blir viktigt svarar an på forskningsfrågan: Hur beskriver verksamma 

inom förskolan som arbetar med spillmaterial, spillmaterialets betydelse och inverkan på 

barns meningsskapande i förskolans verksamhet? 

4.8.1. Mättnad  

Vi varvade intervju och analys för att på så vis avgöra när vi uppnått en så kallad 

mättnad. En mättnad nämns i samband med representativitet i kvalitativa intervjuer. 

Fördelen med kvalitativa intervjuer är att man på förhand inte behöver bestämma hur 

många intervjuer som ska genomföras. En bra strategi i detta är då att varva intervjuer 

med analys för att på så vis veta när vi samlat in tillräckligt med representativt material. 

När vi upplever att vi inte får ut något nytt av intervjuerna och att samma svar och 
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svarsmönster återkommer är mättnaden uppnådd (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

Med hänsyn till studiens storlek och efter fyra intervjuer uppnåddes en mättnad och vi 

kunde då gå vidare och fortsätta vårt analysarbete.  

5. Resultat och Analys 
I det här avsnittet presenteras citat från intervjudeltagarna samt studiens resultat och 

analys av våra intervjuer och vår observation. De fem teman som framkom under 

analysen utgör huvudrubriker och dessa är: Spillmaterialet är föränderligt och blir en 

igångsättare för meningsskapandet, Spillmaterialet gör något med oss, Barns språkande 

utmanas och pedagogernas förhållningssätt blir viktigt, Barn som kultur- och 

kunskapsskapare- ett utforskande arbetssätt och Barns delaktighet i introduktionen av ett 

nytt spillmaterial. För att förtydliga citaten för läsaren är: …= kortare paus och /.../= 

uteslutna ord. Teman utifrån analysen utgör rubrikerna i avsnittet.  

5.1. Resultat av intervjuer och observation  

Syftet med studien är att undersöka spillmaterialets betydelse och inverkan på barns 

meningsskapande i förskolans verksamhet och frågeställningarna är:  

• Hur beskriver verksamma inom förskolan sitt arbetssätt med spillmaterial i 

förskolans verksamhet i relation till barns meningsskapande?  

• Hur beskriver verksamma inom förskolan som arbetar med spillmaterial, 

spillmaterialets betydelse och inverkan på barns meningsskapande i förskolans 

verksamhet?  

5.1.1. Spillmaterialet är föränderligt och blir en igångsättare för 

meningsskapandet 

I samtliga intervjuer framkommer det att kreativitet och fantasi är sammankopplat till 

spillmaterialet. Pedagogerna menar att spillmaterialet är föränderligt vilket vi tolkar som 

att materialet kan bli till vad som helst. Karolina säger ”Alltså jag känner ju att…att jag 

ser att deras fantasi på nått vis blommar ut ännu mer när dom får fantisera och skapa av 

det ofärdiga…att det blir nånting annat än det det är tänkt som”. Vi tolkar att Karolina 

menar att det i mötet med spillmaterialet händer något med barnen då hon menar att de 

får en chans att använda och utveckla sin fantasi. Materialet verkar även ge utrymme för 

egna tankar och idéer då det visar sig vara ett ofärdigt material utan ett färdigt syfte. Mia 

menar också att barn genom spillmaterialet får utlopp för sina tankar och idéer: 
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Mia: All erfarenhet och all input som barnen har kan dom få utput i…i materialet för det kan ju 

förvandlas till precis vad som helst…ingen som säger att det är rätt eller fel för det är bara din 

tanke som styr /…/ vi har ju inga färdiga leksaker men vi har ju saker att leka med som kan 

förvandlas till precis vad som helst… 

Eftersom spillmaterialet visar sig vara ofärdigt kan barnen få större möjligheter att 

uttrycka sina tidigare erfarenheter vilket kan ses som att materialet även kan signalera att 

det inte finns några rätt eller fel i användandet av det. Tack vare att materialet ger 

utrymme för egna tankar och idéer och större möjlighet att uttrycka sina egna 

erfarenheter, kan barnen med sina egna tankar och idéer skapa och utveckla sitt lärande, 

sitt tänkande och sin lek. Detta kan även kopplas till Fredriksens (2015) beskrivning 

kring att skapa mening och meningsförhandla då barnen i spillmaterialet får utforska och 

skapa sig en egen uppfattning med hjälp av sina tankar och erfarenheter.  

Karolina beskriver hur skapandet av materialet alltid blir rätt eftersom barnen utgår från 

sina egna tankar och idéer och där de befinner sig just nu:  

Karolina: Ja men alltså just det här med rätt eller fel finns ju inte utan allt är ju rätt utifrån där dom 

är just nu o det är ju också så jätteskönt…ett pussel är ju rätt eller fel kanske men med det här 

materialet så kan man ju bygga ett pussel eller göra ett mönster eller bygga torn… 

Med hjälp av spillmaterialet kan barnen skapa det de själva vill utifrån där de befinner sig 

i tanken. Materialet kan exempelvis bli ett pussel, ett torn eller ett mönster beroende på 

vad barnen vill just då. Karolina menar att ett pussel är ett pussel med en färdig tanke och 

ett färdigt svar vilket vi enligt henne tolkar inte finns i användandet av spillmaterialet. I 

spillmaterialet kan barnen få utlopp för sina egna tankar och idéer vilket kan kopplas till 

Fredriksens (2015) tankar om meningsförhandling där hon bland annat menar att barn 

bildar nya förståelser genom egna erfarenheter, vilket även kan ses utifrån 

konstruktionismens tankar om ett rikt och kompetent barn som är medkonstruktör av 

kultur och kunskap.  

Det framkommer att spillmaterialet är oförutsägbart och att ingen vet vad som kommer 

att hända med det i samband med att det plockas in i verksamheten. 

Karolina: /…/ så jag tänker att vi är ju i undersökningsstadiet nu och bara liksom hämtar in allt 

häftigt som händer…så vi vet ju inte hur vi ska gå vidare och det tänker jag att det är jätteskönt att 

inte veta…det ska vi inte veta utan det liksom…det ena ger det andra. 

Karolina beskriver den positiva känslan av att de inte vet var arbetet med materialet ska 

leda. Spillmaterialet ger barnen möjlighet att undersöka vilket kan ses som att barnen 
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skapar mening och visar vägen i verksamheten. Vera säger: ”Ofta när vi hämtar material 

på Fabriken så har vi ju ingen aning om vad det blir eller vad det kommer bli med det 

utan det är ju barnen…när barnen får det i händerna som det blir”. Vera beskriver att de 

inte vet vad som kommer att ske med materialet då hon menar det inte är förrän i barns 

möte med det som det händer någonting. Spillmaterialet kan därför ses som en aktiv 

igångsättare som gör att barnen skapar mening genom att barnens tankar och handlingar 

sätts igång och får saker och ting att hända. Detta är även en central del inom det 

posthumanistiska perspektivet där miljö och material ses som agentiska. Det kan även 

kopplas till det Mia säger: 

Mia: aa o sen fritids…som vi har tillsammans både på morgonen och på eftermiddagen…dom är 

ju heller inte färdiga med materialet fast dom har varit kanske fem år hos oss så märker 

man…dom har andra tankar o det kan bli nya grejer…så det triggar…o det spänner ju bågen… 

Barnen verkar aldrig bli färdiga med spillmaterialet trots att mötena med det återkommit 

under flera år. Mia menar att materialet triggar och spänner bågen vilket kan tolkas som 

att det utmanar alla barn att pröva sina förmågor i användandet av det då materialet är 

ofärdigt. Vi tolkar det som att spillmaterialet alltid kan ses som en igångsättare för barnen 

trots att de kanske stött på samma material flera gånger. Detta eftersom barnen kommer 

med nya tankar och erfarenheter som gör att spillmaterialet ständigt kan bli till nya saker 

vilket i sin tur kan ses som meningsfullt för barnen. 

I vår observation kunde vi se att barnen genom materialet fick möjlighet att utveckla sina 

idéer och sin kreativa förmåga. Två barn lekte melodifestivalen och behövde då en gitarr 

och en mikrofon i sitt framträdande. I leken blev en träskiva en gitarr och plast- och 

trästrutar blev mikrofoner och dessa utsmyckades med muttrar och metallringar (se 

bilaga 4). Till sina mikrofoner behövde de även mikrofonstativ och dessa byggdes med 

hjälp av papprullar som de staplade på varandra (se bilaga 5). När det ena barnet höll 

träskivan framför sig förklarade hon för oss: “Detta är en gitarr…men den kan va till 

djuren med…men nu är det en gitarr”. Det här kan ses som att arbetet med spillmaterial 

blir meningsfullt för barnen då deras tankar och idéer tas på allvar i verksamheten, att de 

får skapa och uttrycka det de vill och att barnen själva är medvetna om att spillmaterialet 

är föränderligt. 

5.1.2. Spillmaterialet gör något med oss 

I intervjuerna framkommer det att det är i mötet med spillmaterialet som det händer 

något med oss.  
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Utdrag från intervju med Mia och Vera:  

Mia: Och vi vet ju inte barnens tankar…det dom har varit med om…plockar vi in det här lilla lilla 

som typ det här stolsunderredet…vi hade en pojk som aldrig var i byggen och vi undrade ju 

varför…det här stolsunderredet ser ut som en ratt och när vi la in den där inne så hände nånting 

med honom…det visste vi ju inte innan 

Vera: Och vi tänkte ju inte på honom när vi hämtade hem den heller… 

Mia: Ne…men genom att han ser den så associerar han den till en ratt och det blev fantastiska 

byggen…han var ju där inne och han blev ju någon i gruppen också på ett helt annat sätt. 

Vera: Ja, jätteduktig på bilar och motorer och allt med…/…/…han fick ju en helt annan status i 

gruppen.  

Mia: Ja men det är ju det som är roligt…och för oss också. 

Vera: Ja, det händer nått med någon.  

Vera och Mia talar om att det inte går att förutse vad som kommer att hända med 

spillmaterialet och barnen. Genom att de tog in ett nytt material som visade sig intressera 

en pojke gav det honom en helt annan status i gruppen och det tillförde något i barnens 

lek och skapande. Det här kan tyda på att materialen och miljön vi omges av påverkar oss 

och gör att det händer något med oss.  

Anna: Att man kan bli nån annan…och det gör ju att man tror på den här idén, att det känns 

meningsfullt. Att man får bli nån annan /…/ att man får känna att ja…men det här är mitt 

uttryckssätt eller det här passar mig. 

Anna beskriver hur hon känner att arbetet med spillmaterial blir meningsfullt då barnen 

får hitta sina egna uttryckssätt och det de tycker om vilket kan ge dem möjlighet att 

kunna bli någon annan i gruppen. Utifrån posthumanismens tankar kan det förstås som 

att barnen skapas, lär och utvecklas tillsammans med icke-mänsklig materialitet vilket i 

det här fallet är spillmaterialet. 

5.1.3. Barns språkande utmanas och pedagogernas förhållningssätt blir 

viktigt 

Det framkommer av intervjuerna att språket stimuleras i arbetet med spillmaterialet och 

att ett tillåtande förhållningssätt kan bli viktigt i samband med det: 

Vera: O så språket där…jag tolkade det ju som att dom hade sex däck på den här bilen för dom 

såg ju likadana ut men ne…givetvis va det två dörrar…/…/ jag sa ju åh va många däck! Det är 

faktiskt dörrar (citerar barnet)….aa… just det självklart är det dörrar /…/…då måste dom förklara 

o kunna sätta ord på /…/ och det är det som är så gött att vi är tillåtande där och då, att det får bli 

nått annat…det är inte vi som bestämmer vad det ska bli.  
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Vera förklarar vikten av att vara tillåtande då hon från början tolkade att bilen hade sex 

däck men när barnet sedan fick möjlighet att förklara och sätta ord på det visade det sig 

att det var fyra däck och två dörrar. Eftersom det inte finns någon färdig tanke med 

spillmaterialet kan språket bli betydelsefullt och få en bra möjlighet att utvecklas då 

barnen får sätta ord på sitt utforskande och skapande med det. I vår observation fick vi 

vid flera tillfällen uppleva situationer där barnen fick sätta ord på och förklara för oss och 

varandra vad de hade skapat, där vi även fick uppleva vikten av att vara tillåtande till 

barnens tankar och idéer. Språket, materialet och pedagogernas förhållningssätt kan 

förstås som betydelsefullt i barnens meningsskapande vilket kan ses utifrån 

posthumanismens relationella synsätt där allt i vår omgivning har betydelse för hur vi 

agerar och förhåller oss.  

Amanda: /…/ och sen att det är tillåtande…där kommer ju vi pedagoger in igen…och där tänker 

jag att barnsynen blir viktigt…ja men om man säger att sådär får ni inte använda materialet 

eller…att man är öppen för att det får bli det barnen vill att det ska bli. 

Vår tolkning är att Amanda beskriver två sätt att bemöta barnens tankar och teorier på i 

sitt utforskande och skapande med spillmaterialet. Det kan ses som att vara tillåtande 

eller hindrande, där det kan bli konsekvenser av hur pedagogerna väljer att förhålla sig i 

situationen. 

I samband med att förskollärarna talar om ett tillåtande förhållningssätt berör de en tro på 

barnen och deras kunskaper och förmågor. Karolina säger ”Det va ju en chanstagning 

kanske att ta fram glasmaterial till små barn men vi ville ändå ge dom chansen…” 

Förhållningssättet kan sättas i relation till konstruktionismens tankar kring ett rikt och 

kompetent barn, detta då de visar en tro på barnen och deras kunskaper och förmågor 

genom att även ge de yngsta barnen tillgång till ett material små barn kanske vanligtvis 

inte erbjuds.  

5.1.4. Barn som kultur- och kunskapsskapare- ett utforskande arbetssätt 

Pedagogerna beskriver att ett utforskande arbetssätt blir viktigt i arbetet med 

spillmaterialet. Vi tolkar att pedagogerna menar att det handlar om att vara närvarande 

och lyhörda i barnens utforskande och fånga upp sådant som barnen intresserar sig av 

och bli nyfikna på. Mia nämner att man genom detta får fatt i den okända kunskapen: 

Mia: /…/ att jag vågar se va det lilla barnet håller på med just i det...för då kan jag få fatt i den 

okända kunskapen…det som jag inte visste innan...till exempel när vi vattnade här ute...majsen...o 
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ett barn ser droppar…o ser glasstenar...jag menar glasstenar? Jag tänker inte glasstenar. /…/ det är 

också en okänd kunskap o jag lär mig nånting ytterligare om dom här dropparna.  

Vi tänker att Mia förklarar vikten av att våga vara lyhörd till det barnen utforskar för att 

få fatt i den okända kunskapen där hon som pedagog lär sig nya saker tillsammans med 

barnen. I det här fallet lärde hon sig något mer om vattendropparna då barnen såg dem 

som glasstenar. Kopplat till Dahlberg, Moss och Pence (2009) definition av 

meningsskapande kan vi förstå att barnen skapar mening utifrån att pedagogerna är 

lyhörda och synliggör vad barnen utforskar. Här kan även ett relationellt synsätt 

synliggöras där relationerna barn-pedagog-material blir betydelsefulla. Barnet kan här ses 

som kunskapsskapare som tillsammans med en vuxen och andra barn skapar kunskap 

utifrån ett utforskande där deras tankar och idéer tas på allvar.  

Vera: Det är ju att man måste lyssna på barnen /.../ va är det dom är ute efter egentligen.../…/ va 

ser vi här...jag kanske vill att dom ska se bara det men det gör dom inte…ne…det är det här dom 

ser och det är där vi måste va då. 

Vi tolkar att Vera menar att det blir viktigt att vara där, lyssna och fånga upp det barnen 

säger och gör. Spillmaterialet kan göra olika saker med oss och vi kan se det ur olika 

perspektiv vilket kan ses som att pedagogerna behöver synliggöra det barnen intresserar 

sig för i sitt undersökande av materialet för att kunna möjliggöra ett utforskande och 

meningsskapande.  

I samband med utforskandet med spillmaterialet pratar pedagogerna om att lära och 

utmanas tillsammans med barnen och Mia menar: ”…för det är också det här jag är inte 

bara vuxen här utan jag är MED i leken med materialet och jag är med för att det ska 

bli.../…/ för att det ska bli ett steg till”. Mia ser inte bara sig själv som en vuxen 

tillsammans med barnen utan det kan tolkas som att hon ser sig som en medforskande 

pedagog som möjliggör ytterligare ett steg i utforskandet och i leken med spillmaterialet. 

Samtidigt säger Karolina: ”Jaa alltså…man måste ju kanske ibland ta ett steg tillbaka och 

se lite hur barnen använder materialet…jag tänker också att ibland får man utforska 

tillsammans...” Vi tänker att Karolina beskriver hur utforskandet kan främjas både av att 

ibland ta ett steg tillbaka eller att utforska tillsammans med barnen. Dessa två 

tillvägagångssätt det vill säga att ibland ta ett steg tillbaka eller att utforska tillsammans 

med barnen, kan också förstås som att det gynnar barnen i deras meningsskapande, 

genom att barnen får utforska på egen hand men att de också kan gynnas av en stöttande 

och utmanande pedagog.  
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En del av pedagogerna berör också hur materialet gynnar ett utforskande med hela 

kroppen och alla sinnen. Karolina beskriver hur pappersremsor bidrog till det här: 

Karolina: /…/ en del material vill man ju uppleva och utforska med hela kroppen /.../ vi hämtade 

såna här pappersremsor för ett tag sen /.../ som vi la i en stor låda o det va ju verkligen ett sånt 

material som man kunde va i, dom nästan simmade i det o kastade med det... 

Barnen utforskade pappersremsorna med hela kroppen vilket kan ses som att miljö och 

material ständigt påverkar oss människor och kan ses som en igångsättare som bjuder in 

till olika aktiviteter och utforskanden. 

Anna:….man ser ju att barnen är ju på ett helt annat vis än vuxna att liksom känna, lyssna…vuxna 

får man ju mer uppmana /.../ det behöver man ju inte säga till barnen att de gärna få känna på 

materialet utan dom är ju i o känner o luktar o använder det o blir nyfikna o har massa idéer..   

Vi kan förstå att alla bemöter spillmaterialet olika eftersom det påverkar oss på olika sätt. 

Anna beskriver hur barn utforskar spillmaterialet på ett helt annat sätt än vuxna. 

Spillmaterialet kan ses som meningsfullt för barnen eftersom det kan bidra till ett 

utforskande med alla sinnen och barnen kan utnyttja sin nyfikenhet och sina egna teorier 

och idéer i det.  

5.1.5. Barns delaktighet i introduktionen av ett nytt spillmaterial 

Pedagogerna talar om att barns delaktighet i introduktionen av ett nytt spillmaterial blir 

en viktig och central del i samband med att det plockas in i verksamheten. Amanda säger: 

“/.../ göra barnen delaktiga…nu har vi ett nytt material här...hur tänker ni…var skulle det 

kunna höra hemma på vår avdelning och vad kan vi göra med det...bjuda in barnen i 

samtalen liksom...du kan inte bara slänga fram materialet och tänka att barnen ska 

förstå”. Utifrån konstruktionismens teorier kan vi tolka att Amanda utgår från det rika 

och kompetenta barnet där hens tankar och idéer tas på allvar då barnen görs delaktiga i 

introduktionen av ett nytt spillmaterial. Hon förklarar vikten av introduktionen av 

spillmaterialet och beskriver också att på de förskolor där det finns en medvetenhet kring 

hur materialet presenteras och introduceras är barnen väldigt rädda om det och vet var det 

hör hemma på avdelningen. Genom att göra barnen delaktiga i introduktionen av 

spillmaterialet kan det signalera till barnen att materialet har ett värde och att man då ska 

vara rädd om det. Eftersom materialet är oförutsägbart kan introduktionen ses som ännu 

mer viktig eftersom barnen då kan ges möjlighet till delaktighet och samtal kring det nya 

materialet. 
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Vera och Mia menar att den estetiska presentationen av spillmaterialet är A och O innan 

man gör det pedagogiskt för att det ska bli tilltalande och väcka en nyfikenhet hos 

barnen. I vår observation kunde vi se att det verkar vara en viktig del i arbetet med 

spillmaterialet genom att det var presenterat på ett inspirerande och tilltalande sätt där 

materialet exempelvis låg sorterat i glasskålar tillgängligt för barnen (se bilaga 6). Barnen 

verkade på så vis rädda om materialet och var väl medvetna om var det hörde hemma på 

avdelningen.  

Samtidigt menar Anna att det kan finnas en fara i att ha materialet för sorterat och 

estetiskt presenterat: 

Anna: ...det är en fara ibland att det ska va så jättefint uppsorterat...det roligaste ibland är att 

sortera o bygga upp/.../i vissa fall blir det för färdigt tänker jag /.../det är roligt att bygga upp, 

skapa och sortera o göra sin egen ordning/.../ibland kanske man mer kan ösa ner det i en stor fin 

korg och i det kan man sen va, men det ska absolut inte va skräpigt... 

Det framkommer att det kan finnas två sätt att tänka kring presentationen av 

spillmaterialet. Ibland kan det gynna barnen att ha det sorterat och fint presenterat och 

ibland inte men överlag verkar presentationen ändå vara viktig och att det inte får se 

skräpigt ut. Utifrån ett posthumanistiskt synsätt kan spillmaterialet påverka oss på olika 

sätt beroende på hur det är presenterat. 

6. Diskussion 
I det här avsnittet presenteras resultatdiskussion, metoddiskussion, slutsatser samt förslag 

på vidare forskning. Diskussionen genomförs i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar, den tidigare forskningen och studiens teoretiska utgångspunkt.  

Syftet med studien är att undersöka spillmaterialets betydelse och inverkan på barns 

meningsskapande i förskolans verksamhet och studiens frågeställningar är: 

·       Hur beskriver verksamma inom förskolan sitt arbetssätt med spillmaterial i 

förskolans verksamhet i relation till barns meningsskapande? 

·       Hur beskriver verksamma inom förskolan som arbetar med spillmaterial dess 

betydelse för barns meningsskapande i förskolans verksamhet? 

Vår tolkning är att Fredriksens (2015) definition av meningsförhandling kan innebära 

samma sak som meningsskapande då vi tänker att barn skapar mening tillsammans med 

andra och den omgivande miljön samt att det handlar om att barn ska få upptäcka och 

utforska för att kunna skapa förståelse för sin omvärld. Genom Fredriksens beskrivning 
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kan vi dra paralleller till det posthumanistiska perspektivet där allt i vår omgivning har 

betydelse för hur vi agerar och skapar mening. Vi kan koppla Dahlberg, Moss och Pence 

(2009) syn på meningsskapande till den medforskande pedagogen eftersom de menar att 

det bland annat handlar om att synliggöra vad barnen gör och försöker förstå, hur barnen 

skapar mening och att det finns många olika sätt att tolka saker på. 

Utifrån resultatet kan vi förstå att ett utforskande arbetssätt blir en central del i arbetet 

med spillmaterial och att förhållningssätt kring både den synliga och osynliga miljön blir 

betydelsefulla i relation till barns meningsskapande. Vi kan också utifrån resultatet utläsa 

att barn skapar mening i arbetet med spillmaterialet då bland annat språket kan stimuleras 

i mötet med det och att barnens egna tankar och idéer samt deras kreativitet och fantasi 

kan få stort utrymme. I samband med analysen ser vi också att de tre pedagogerna (barn, 

pedagoger och miljö) är sammankopplade i arbetet med spillmaterial och enligt Linder 

(2016) hör barn, pedagoger och miljö ihop.  

6.1. Resultatdiskussion 

Utifrån resultatet kan vi förstå att språket kan bli en betydelsefull del i arbetet med 

spillmaterial och att språket därför kan få en bra möjlighet att utvecklas och utmanas. 

Eftersom spillmaterialet visar sig vara ett ofärdigt material utan ett förutbestämt syfte får 

barnen på så vis möjlighet att sätta ord på sitt utforskande och skapande med 

spillmaterialet vilket gör att arbetet med materialet kan få betydelse och inverkan på 

barns språkutveckling och meningsskapande. Eriksson-Bergström (2013) menar att 

barnen i användandet av så kallat ”spretigt” och odefinierat material utmanas att 

kommunicera mer verbalt med varandra, i så kallade handlingserbjudanden, vilka hon 

menar möjliggör gemensamma och kollektiva lekar. Utifrån Eriksson-Bergströms tankar 

om ”spretigt” och odefinierat material kan vi förstå att även spillmaterialet kan vara ett 

sådant eftersom att spillmaterialet visar sig vara oförutsägbart. I situationen där Vera 

tolkade att barnens bil hade sex däck men där ett av barnen sedan fick förklara att det 

faktiskt var fyra däck och två dörrar visar på att spillmaterialet utmanar barnen att 

kommunicera mer verbalt vilket också möjliggör kollektiva lekar. I relation till det 

posthumanistiska perspektivet kan detta ses som att språket stimuleras i mötet med 

spillmaterialet och i vår observation fick vi uppleva flera sådana situationer. Barnen fick 

sätta ord på och förklara för oss och varandra vad de skapat, där vi även fick uppleva 

vikten av att vara tillåtande till barnens tankar och idéer. På så vis kan vi förstå att 

pedagogers förhållningssätt, språket, miljön och materialet i vår omgivning blir 
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betydelsefullt för barns meningsskapande utifrån posthumanismens relationella synsätt. 

Det kan även ses utifrån konstruktionismens tankar om ett rikt och kompetent barn med 

egna teorier och hypoteser, där barnet blir en medkonstruktör av kunskap genom att 

lärandet ses som en kooperativ och kommunikativ aktivitet (Dahlberg, Moss & Pence, 

2006). Genom att barnen ges möjlighet till medskapande av verksamheten menar 

Lundström (2016) att förskolan blir en plats där barnen tillsammans med andra kan 

utveckla sin kreativa förmåga vilket vi tänker blir meningsskapande för barnen. 

Eftersom spillmaterialet visar sig vara föränderligt utan ett förutbestämt syfte visar 

resultatet att spillmaterialet kan kopplas samman till att barns kreativitet och fantasi 

utmanas och utvecklas. I resultatet nämner Karolina att fantasin får en chans att blomma 

ut när barnen möter spillmaterialet vilket kan ses som att materialet ger barnen 

möjligheter och att de får utmanas i att tänka och fantisera. I relation till det 

posthumanistiska perspektivet kan vi förstå att spillmaterialet kan bli en aktiv 

igångsättare för barns kreativitet och fantasi. Spillmaterialet kan ses som ett material barn 

vanligtvis inte erbjuds i förskolans verksamhet men resultatet visar att det kan vara ett 

material som ger barnen utrymme till att tänka, fantisera och komma med egna idéer, 

vilket kan ses som att spillmaterialet bidrar till barnens meningsskapande. Utifrån 

resultatet och konstruktionismens tankar kan vi förstå att det är viktigt att de vuxna tar 

barnens tankar och idéer på allvar. Dahlberg, Moss och Pence (2006) menar att man 

inom perspektivet ser barnen som kompetenta medkonstruktörer av kunskap, kultur och 

av egen identitet och med egna hypoteser och teorier, vilket vi utifrån resultatet kan 

förstå att pedagogerna uttrycker som en viktig del i arbetet med spillmaterialet för att ett 

utforskande ska kunna ske och för att barnen ska kunna skapa mening i materialet. Unga 

(2013) menar att när ett projektarbete i förskolans verksamhet blir för styrt eller har 

”färdiga” material och frågor avstannar rörelsen och processen. För att motverka detta 

menar Unga (2013) att pedagogerna måste fokusera på det som blir till istället för det 

som förgivettas och att barnen ska få vistas i en spännande pedagogisk miljö där det inte 

finns ett ”antingen eller”. Resultatet beskriver hur arbetet med spillmaterial kan gynna ett 

utforskande arbetssätt vilket i sin tur bidrar till barns meningsskapande då pedagogerna 

betonar vikten av att vara närvarande, lyhörda och fånga upp barnens frågor och 

funderingar. Mia menar att pedagogerna då får fatt i den okända kunskapen vilket vi 

kopplar samman till hur Dahlberg, Moss och Pence (2006) beskriver konstruktionismens 

tankar om barnet som kultur- och kunskapsskapare där barnen ses som rika och 
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kompetenta där de tillsammans med en medforskande pedagog och andra barn skapar 

kunskap utifrån ett utforskande. Detta ser vi som ett meningsskapande då Fredriksen 

(2015) menar att meningsförhandling visar att kunskap utvecklas tillsammans med den 

fysiska miljön och samspelet mellan individer och då Dahlberg, Moss och Pence (2009) 

menar att meningsskapande sker i en process där man synliggör vad barnen gör och 

försöker förstå. Detta kan ses som att det blir ett kunskapsskapande utifrån utforskandet 

av spillmaterialet tillsammans med andra barn och en medforskande pedagog.  

Nordin-Hultman (2004) menar att det är svårt att skilja på barn och deras omgivande 

miljö. Hon anser att barnen inte är på ett speciellt sätt utan att de blir på olika sätt i 

relation till de normer och möjligheter som miljöerna och aktiviteterna runt om oss utgör. 

I resultatet framgår det att spillmaterialet och miljön påverkar och gör någonting med oss 

då Vera och Mia berättade om en pojke som nästan aldrig lekte i byggrummet men som 

blev en annan pojke i leken och i gruppen efter att ett nytt spillmaterial tillförts. I den här 

situationen kan vi förstå hur spillmaterialet skapade mening både för pojken och 

verksamheten och vikten av att pedagogerna synliggjorde detta. Det här kan sättas i 

relation till posthumanismens tankar kring att den ickemänskliga materialiteten ses som 

agentisk (Hultman, 2011) vilket kan ses som att miljön och materialet blir aktiva 

igångsättare som får saker och ting att hända (Palmer, 2014). Lenz-Taguchi (2012) menar 

även hon att vår omgivande miljö, både den mänskliga och den ickemänskliga blir 

avgörande för vad vi gör och säger, eller vad vi inte gör och säger i olika sammanhang 

eller situationer. Nordin-Hultman (2004) menar att det därför är viktigt att pedagogerna 

riktar sin blick mot förskolans miljö och hur barnen blir i förhållande till verksamheten. 

Hultman (2016) menar att det sällan sätts ett stort värde på relationerna till miljön och 

materialet i vår omgivning och att vi på grund av det går miste om vad dessa gör med oss 

och vilka vi ”blir till” osynliggörs. Utifrån resultatet kan vi förstå att arbetet med 

spillmaterial allt som ofta genomsyras av ett tankesätt där miljön och materialet har ett 

värde. Med detta i åtanke kan vi förstå att pedagogerna i studien har en tanke om miljön 

som den tredje pedagogen eftersom den enligt Wallin (1996) ska inspirera och utmana 

barnen i deras tankar och fantasier för att uppmuntra dem till att lära. Detta tänker vi 

bidrar till barns meningsskapande eftersom de får en chans att pröva sig fram (utforska) 

och på det viset bilda sig egna förståelser kring omvärlden utan att någon annan berättar 

för barnen hur något är eller borde vara. Vår tolkning är att om man har en tanke om 

miljön som den tredje pedagogen har man också en tanke kring posthumanismens teori 
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där miljö och material gör någonting med oss och får saker och ting att hända i 

verksamheten. Linder (2016) menar dock att det inte bara handlar om att utforma en 

pedagogisk miljö som innefattar fysiska ytor och material utan att det också handlar om 

de osynliga miljöerna om hur vi tänker om barn, förskolan och vår uppgift som 

pedagoger. Utifrån vårt resultat kan vi förstå att de osynliga miljöerna är en viktig del i 

arbetet med spillmaterial eftersom pedagogerna arbetar utifrån ett utforskande arbetssätt 

där tankar kring ett rikt och kompetent barn och en lyhörd och medforskande pedagog 

verkar vara viktiga delar. Vi tänker att beroende på vad pedagogerna har för 

förhållningssätt och hur de tänker kring barn, kunskapande och sin roll som pedagog får 

konsekvenser för barns meningsskapande. Utifrån vårt resultat kan vi förstå att barnen 

kan skapa mening i arbetet med spillmaterial då arbetet med det verkar förutsätta ett 

utforskande arbetssätt där barns tankar och idéer tas på allvar och där nya förståelser 

bildas. 

6.2. Metoddiskussion 

En av oss hade en tidigare relation till en del barn på förskolan vilket kan ha gjort att 

barnen öppnade upp sig och samtalade mer med oss under observationen, detta ser vi 

som positivt för att det berikade det insamlade materialet. En tidigare relation fanns även 

till ett par intervjudeltagare vilket kan ha påverkat studien i både en negativ och positiv 

riktning, då en viss risk fanns för att glida ifrån studiens syfte och frågeställningar. Mer 

strukturerade intervjuer kan i detta fall ha varit passande, dock kunde det resultera i att vi 

inte fått ett avslappnat samtal där vi nu fick ta del av många tankar och erfarenheter.  

Tack vare att vi genomfört en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer och en 

observation har det bidragit till en djupare kunskap och förståelse samt en omfattande 

bild kring det som studerats. Ett mer riktat fokus och ett mer strukturerat 

observationsschema hade troligtvis gjort att resultatet av observationen hade kunnat se 

annorlunda ut genom att vi förmodligen inte hade fått ta del av flera situationer där 

spillmaterialet användes. Eftersom syftet med observationen har varit att få en vidare 

blick över vad som händer med spillmaterialet i verksamheten i relation till barns 

meningsskapande och för att berika empirin, blev det inte relevant att observera en och 

samma situation.  

6.3. Slutsatser 

En slutsats är att arbetet med spillmaterial kan utmana barnen att kommunicera mer 

verbalt med varandra vilket bidrar till barns språkutveckling och meningsskapande. Barn 
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kan skapa mening i mötet med spillmaterialet genom att deras kreativitet och fantasi kan 

få en chans att utvecklas då materialet ses som oförutsägbart och föränderligt där barns 

egna tankar, idéer och teorier kan få utrymme. En slutsats är också att arbetet med 

spillmaterial gynnas av ett utforskande arbetssätt där pedagogernas förhållningssätt 

tillåter och möjliggör att barnen får utforska och undersöka för att skapa sina egna teorier 

om sin omvärld vilket gynnar barns meningsskapande. 

Vi ser att det i arbetet med spillmaterial kan bli viktigt att pedagogerna är engagerade 

genom att finnas där för barnen och visa nyfikenhet, lyhördhet, utmana dem och ha ett 

tillåtande förhållningssätt för att arbetet med materialet ska kunna bli meningsfullt för 

barnen och för att ett utforskande ska kunna ske. Även miljön är viktig och bör utformas 

för att inspirera och utmana barnen till ett utforskande där barn, pedagoger och material 

för verksamheten framåt. 

Utifrån tidigare forskning och studiens resultat kan vi dra slutsatsen att miljön och 

materialet i vår omgivning påverkar oss och att tanken om miljön som den tredje 

pedagogen blir en central del i arbetet med spillmaterial för att verksamheten ska bidra 

till barns meningsskapande. 

En slutsats är att arbetet med spillmaterial inbegriper de tre pedagogerna (barn, 

pedagoger och miljö) där barnen tillsammans med en medforskande pedagog för 

verksamheten framåt med hjälp av spillmaterialet. I relation till posthumanismens teori 

om att allt ses som relationellt och sammanflätat kan vi förstå att de tre pedagogerna blir 

betydelsefulla för barns meningsskapande. 

6.4. Vidare forskning 

Det finns ytterst lite forskning kring spillmaterial eller återbruksmaterial i förskolans 

verksamhet (Odegard, 2015) och då studiens resultat visar att spillmaterialet har 

betydelse och inverkan på barns meningsskapande behövs det mer forskning som breddar 

kunskapen och förståelsen kring materialet. Studien har avsett att undersöka hur 

spillmaterialet kan få betydelse och inverkan på barns meningsskapande ur ett 

konstruktionistiskt och posthumanistiskt perspektiv. Förslag till vidare forskning är att 

genomföra en studie utifrån ett sociokulturellt perspektiv där den sociala interaktionen 

betonas och där människan ses lära både individuellt och i samspel med andra 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). Hur påverkas barns samspel och relationer i arbetet 

med spillmaterialet? 
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