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Syftet med studien är att undersöka förskollärares beskrivningar om materialets betydelse i 

förskolans inomhusmiljö. Studien är kvalitativ där samtalspromenader har genomförts med fem 

olika förskollärare på fem olika avdelningar. Eftersom studien intresserar sig för materialets 

betydelse i förskolans inomhusmiljö har vi inspirerats av Karen Barads teori agentisk realism, 

som fokuserar på det ömsesidiga samspelet mellan materialen och människor. I resultatet 

framkommer det att kuddar får olika betydelser för barnen. När kuddarna placerades på en 

samlingsmatta satt barnen på kuddar men när kuddarna placerades på en bänk så fick kuddarna 

en annan betydelse, barnen satt inte på kuddarna och använde inte kuddarna över huvud taget. 

Det framkom även att böcker placeras i ett lågt fönster och högt upp i en hylla. Böckerna får 

olika betydelser beroende på böckernas placering, placeringen påverkar även de två 

barngrupperna att hantera böckerna olika. Resultatet visar en variation för hur ett material kan 

introduceras i förskolans inomhusmiljö, som exempelvis genom att introducera verbalt för hur 

hanteringen av ett material. Men också genom att introducera material i lådor visuellt, genom 

att bilder placeras på lådornas utsidor för att redogöra för vilket material som finns att tillgå. 

Materialet blev därmed synligare och lockade barnen till lek.  

 

Sökord: Material, materialets betydelse, förskolans inomhusmiljö, agentisk realism, intra-

aktion, agens. 
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1. Inledning 

Material och miljö har alltid varit en central del i förskolans verksamhet (Nordin-Hultman, 

2004; Palmer, 2012). Detta väcker vårt intresse eftersom begreppen material och miljö inte får 

lika mycket plats i förskolans läroplan. Begreppet miljö får större plats i förskolans läroplan då 

det nämns tjugoen gånger till skillnad från begreppet material, som enbart nämns två gånger 

(Skolverket, 2018). Barnen ska erbjudas en tillgänglig, utmanande och stimulerande miljö. 

Miljön ska dessutom uppmuntra till lek och inspirera barnen att bredda sina förmågor och 

intressen, den ska även stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation (Skolverket, 

2018). Palmer (2012) lyfter betydelsen av att förskolans personal bör ställa sig frågor om vilka 

material i förskolans inomhusmiljöer som stödjer barnens utveckling, lärande, lek och 

kommunikation samt vilka material som uppmuntrar till lek och inspirerar barnen till att bredda 

sina förmågor och intressen. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) problematiserar samtidigt 

vilket sorts material som är viktigt att tillföra i förskolans inomhusmiljöer, materialet bör ha en 

variation för hur det kan användas för att stödja barnens fantasi och kreativitet. Samtidigt menar 

Palmer (2012) att leksaker, skapande material och annat material på förskolan kan förstås och 

användas på väldigt olika sätt i olika förskolor. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér betonar att det 

är pedagogernas beskrivningar för hur materialen används i förskolans inomhusmiljö som är 

avgörande för hur undervisningen visar sig för barnen.  

 

I Skolinspektionens (2012) kvalitetsgranskning av förskolor konstateras det att de granskade 

förskolorna förvarade material på olika sätt. I en del av förskolorna var en stor del av materialet 

inlåst. Ett argument för att hålla materialet inlåst var att det kunde vara farligt för de yngre 

barnen. Andra argument var att det kunde upplevas rörigt för barnen när färger och 

skapandematerial var framme samt att materialet skulle hålla längre om det var inlåst. En risk 

som Skolinspektionen pekar på i granskningen, är att barnen kan de gå miste om olika delar i 

undervisningen om materialet inte finns tillgängligt. Utifrån tidigare forskning, tidigare 

arbetsplatser och vår verksamhetsförlagda tid under utbildningen, anser vi att materialets 

otillgänglighet i förskolans inomhusmiljö är problematiskt för möjligheterna för barnens möten 

med material. Vi har även uppmärksammat att pedagogerna ibland glömmer att reflektera kring 

vilka material som de väljer att placera i relation till annat material i förskolans inomhusmiljö 

samt hur olika placeringar av material får olika betydelser. Hur detta visar sig, kommer vi 

försöka att belysa i studien. För att utveckla vår yrkeskompetens som blivande förskollärare 

och bli stärkta i vår profession, så är det relevant att undersöka materialets betydelse i förskolans 
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inomhusmiljö utifrån förskollärarnas beskrivningar av materialet. Skolverket (2018) skriver att 

barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material, 

redskap och tekniker, såväl digitala som andra. Det nämns däremot inte något om hur ofta 

barnen ska få möjlighet till det, i vilka sammanhang eller för vilka material det kan handla om. 

 

Hultman (2011; 2016) betonar att människans relation till material inte tagit så stor plats i 

förskolan förrän på senare år, eller att teorier som idag dominerar inom det 

utbildningsvetenskapliga forskningsfältet inte uppmärksammar eller nämner frågor gällande 

materialitetens betydelse, trots att barn i förskolorna dagligen befinner sig runt mängder av 

material. Vi anser att det är problematiskt eftersom vi människor missar vad material i 

förskolans inomhusmiljö gör med oss. Det finns inte tillräckligt mycket forskning om hur 

materialet påverkar och vilka konsekvenser som uppstår vid materialets påverkan på människor. 

Material är med och påverkar barns möjligheter att handla, röra sina kroppar, samspela, leka 

och utföra uppgifter varje dag i förskolan skriver Hultman (2011) och därför är vi intresserade 

av materialets betydelse i förskolans inomhusmiljö.
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring materialens betydelse i förskolans 

inomhusmiljö. Därefter presenteras en redogörelse för studiens teoretiska utgångspunkt och 

slutligen presenteras studiens analysbegrepp. 

  

2.1. Materialens betydelse 

I Skolinspektionens (2017) granskningar av förskolor framkommer det att barnen vanligtvis 

själva väljer vilket material de vill leka med, utan pedagogernas inblandning. Konsekvensen 

blir att barnen väljer samma material varje gång och det begränsar barnens möjlighet till att 

utvecklas och erfara nya lekmönster. Palmer (2012) understryker att förskolans uppdrag 

innebär att tillföra oväntade vinklar, vilket menas med att erbjuda perspektiv som barnen inte 

erfarit sedan innan, samt se till att barnens intresse tillvaratas, väcks, hålls kvar och utmanas. 

Hon argumenterar för att hjärnan är formbar, kan utvecklas och förändras, därför är det av 

betydelse att överraska och utmana barnen samt tillföra oväntade vinklar, begrepp och material 

för att förändringsprocesser i hjärnan ska startas och på så sätt får barnen möjlighet till att 

utvecklas. Sheridan, Pramling-Samuelsson och Johansson (2010) lyfter därför fram betydelsen 

av att introducera både gammalt och nytt material för barnen i förskolan. Det leder till att barnen 

får möjlighet till nya begrepp och ord samt utveckla dessa. Barnen uppmuntras dessutom till 

att tänka, reflektera, räkna ut, lösa problem samt se samband i lekar. 

 

Palmer (2012) för fram att material som medvetet placeras i relation till andra material har 

möjlighet att främja barns utforskande. Som exempelvis skriver författaren om barns intresse 

för att utforska sand och syftet är att se flöden och mäta. Pedagogerna tillsätter därför trattar 

och rör för att materialen ska komplettera varandra i görandet/skapandet och på så sätt kan nya 

erfarenheter uppkomma hos barnen. Lenz-Taguchi (2012) menar däremot att vissa material 

fungerar bättre att placera med ihop andra material och det påvisar att material har möjlighet 

att påverkas av andra material. Även Gannerud och Rönnerman (2017) lyfter fram vikten av 

vilka material som pedagogerna väljer att tillföra i förskolans inomhusmiljö och hur det kan bli 

möjligt att sätta samman olika slags material. Det handlar om att vara lyhörd som pedagog, 

gällande att kunna variera och tillföra material i förskolans inomhusmiljö för att skapa 

förutsättningar för barnens utforskande. Emilsson (2014) skriver att tillföra olika material i 

leken handlar om en förmåga att uppfatta det som sker mellan barnen och materialen, vilket 



4 
 

författaren anser är avgörande för de erfarenheter som barnen är med om. Det vill säga att 

pedagogerna alltid bör utgå ifrån barnens tidigare erfarenheter.  

 

Odegard (2015) betonar att material skapar förutsättningar för barns delaktighet, bemästrande 

av lek och lärande. Författaren exemplifierar flaskfärg som står på en hög hylla i förskolans 

inomhusmiljö, som barnen inte kan nå. Genom att flaskfärgen står oåtkomligt för barnen så 

begränsar det barnens samhandling med materialet och det begränsar även barnens delaktighet 

och bemästrande av lek och lärande, eftersom barnen inte kan använda sig utav flaskfärgen. 

Lenz-Taguchi (2013) och Nordin-Hultman (2004) betonar även att material som placeras på 

höga hyllor och i stängda skåp begränsar barnens möjligheter till att samspela med materialet 

och det resulterar i att barnen måste fråga om tillåtelse för att använda materialet. Det signalerar 

även till barnen att de inte är tillräckligt kompetenta eller stora nog för att använda materialet. 

Odegard (2015) skriver att det kan signalera att pedagogerna vill ha en städad ordning i rummet, 

är rädda för kaos eller är rädda att materialen ska bli förstörda. Därför för Odegard fram vikten 

av att pedagogerna i förskolan har en stor och viktig roll, för hur materialet placeras och hur 

materialet introduceras i förskolans inomhusmiljö. Gannerud och Rönnerman (2007) för fram 

leklådor som exempel på hur materialet kan bli mer synligt och åtkomligt för barnen i 

förskolans inomhusmiljö. På lådornas utsidor finns bilder som presenterar innehållet i lådorna, 

vilket gör att materialet i dem blir synligt för barnen. Lådorna placeras också lättillgängliga för 

barnen. 

 

Det framkommer att de förskolor som saknar en större mängd material i förskolans 

inomhusmiljö erbjuder färre tillfällen till lek, fantasi, skapande, experimenterande, 

konstruktion, språk och kommunikation, vilket leder till att barnen inte får chans till att 

utvecklas (Skolinspektionen, 2017). Gärdenfors (2010) skriver att barn behöver få möjlighet 

att upptäcka material i leken, eftersom det utvecklar barnens lek samt kunskap om sig själva 

och sin omvärld. Samtidigt lyfter Trageton (2012) att material i förskolans inomhusmiljö är 

avgörande för lekens kvalitet. Gannerud och Rönnerman (2007) förtydligar att material i 

förskolans inomhusmiljö bör vara lockande och utmanande för barnens lek, det kan också 

handla om att pedagogerna i förskolan inspirerar och lockar barnen till lek med material genom 

ett medagerande, alltså att pedagogerna väljer att delta i leken med barnen och materialen. I 

leksituationen kan pedagogerna lyfta fram flera olika material, Knutsdotter-Olofsson (2003) 

menar att det görs genom att fysiskt eller verbalt påvisa hur materialet kan användas. Hon 
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förklarar det som att material ibland behöver laddas med en dragningskraft för att barnen ska 

upptäcka materialet i förskolans inomhusmiljö och det görs genom ett medagerande av 

pedagogerna. Även Nordin-Hultman (2004) lyfter fram betydelsen av att visa hur ett material 

kan användas och samtidigt påvisa att materialen kan användas till annat än det som de är 

menade till, vilket förklaras som att materialet får en mångsidig användning. Leksaker 

exempelvis går sällan att omforma, en bil blir oftast inte något annat än en bil och därför lyfter 

författaren vikten av att tillföra material i förskolans inomhusmiljö som har en mångsidig 

användning för att barnen ska få utlopp för sin fantasi och kreativitet. 

 

2.2. Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt presenteras det posthumanistiska perspektivet som studien förhåller sig till. Inom 

den posthumanistiska teoribildningen tillämpar studien främst Karen Barads teori agentisk 

realism, vilket bidrar till en tydligare förståelse för materialets betydelse för att skapa mening i 

förskolans inomhusmiljö. Slutligen kommer begreppen intra-aktion och agens som är hämtade 

ur teorin att redogöras för.  

 

2.3. Posthumanistiskt perspektiv 

Inom det posthumanistiska perspektivet står människor och material i en ömsesidig relation 

med varandra (Lenz-Taguchi, 2012). Posthumanismens tänkande kan beskrivas som att 

material inte är döda ting, utan att material är aktiva och kommunicerar med oss människor 

ständigt (Åsberg, Hultman, & Lee, 2012). Material gör något med oss människor och det är 

något av det viktigaste antagandet inom posthumanismen (Barad, 2012). 

 

2.4. Agentisk realism 

Eftersom studien intresserar sig för materialets betydelse i förskolans inomhusmiljö har vi 

inspirerats av Karen Barads teori agentisk realism, som fokuserar på det ömsesidiga samspelet 

mellan icke-mänskligt material och det mänskliga (Barad, 2007; Barad, 2008). Vidare försöker 

Barad (2007) lyfta materialet och dess betydelse och skriver att materialet har glömts bort och 

att språket, kulturer och diskurser har tilldelats för mycket uppmärksamhet. Inget är avskilt, 

utan allt ingår i en sammanflätad process och därför bör inte material särskiljas från människan, 

språket, diskurserna eller kulturerna. Allt ingår i en sammanflätad process och denna 

samhandling och kommunikation som uppstår mellan människor och material kallas för intra-
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aktion. För att förtydliga så samspelar och påverkar material och människan varandra i en 

ömsesidig relation och det är det som kallas för intra-aktion menar Barad. 

 

2.5. Intra-aktion och agens 

Intra-aktion är ett begrepp inom teorin agentisk realism och intra-aktion är en samhandling 

mellan material och det mänskliga (Barad, 2008; Barad 2007). Inter-aktion och intra-aktion är 

två begrepp som vi vill förtydliga då de skiljer sig markant från varandra. Inter-aktion innefattar 

ett samspel mellan människor och är avskilda från varandra. Intra-aktion däremot innebär att 

material och det mänskliga ingår i ett ömsesidigt samspel, de är däremot inte avskilda (Barad, 

2012). Barad (2007) lyfter fram att människan är en del av världen där intra-aktioner ständigt 

sker tillsammans med material. Människan kan inte enbart skaffa sig kunskap om världen själv, 

utan kunskap skaffas i intra-aktion med material.  

 

Barad (2007) ser material och det mänskliga som lika viktiga och fokuset i intra-aktionerna 

ligger på det som sker och uppstår i samspelet. Barad (2012) tydliggör att det som uppstår i 

intra-aktioner är något som kallas agens. Agens är ingen egenskap eller vilja, utan det är ett 

uppförande och ett görande i intra-aktioner. Materialet ses som agentiskt enligt Barad och det 

innebär att material har en kraft att påverka människan (Hultman, 2011; Barad, 2012). Intra-

aktioner krävs för vi människor ska förstå agensen (kraften) i materialen som finns omkring 

oss, alltså vad det är som gör att vi människor agerar på ett visst sätt i intra-aktion med material 

eller hur material kan formas efter människors agens (Barad, 2012). När vi människor förstår 

oss på materialets agens i intra-aktion med oss människor så bidrar det till hur vi ser på vår 

omgivning, eftersom material är föränderliga i relation till människor. Vårt möte med material 

tvingar oss människor att tänka, eftersom materialen bär på föreställningar och normer om hur 

de ska hanteras (Lenz-Taguchi, 2012).  

 

“Materia och mening är inte två separata delar “(Barad, 2007, s.3). Med andra ord så går det 

inte separera materialiteten, människan och diskurserna. Allt ingår i en sammanflätad process 

där det mänskliga och icke-mänskliga ingår i intra-aktioner med varandra (Barad, 2007). Intra-

aktioner är samtidigt materiella och diskursiva, vilket betyder att saker och ord kan variera men 

inte tas bort i en intra-aktion (Barad, 2008). Lenz-Taguchi (2012) beskriver att stolen får 

människan att förhålla sig till en specifik plats, alltså att människan sitter på stolen. Detta 

baserat på människans föreställningar och idéer om stolen, alltså att normen är att sitta på stolen 
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så uppstår det en intra-aktion mellan stolen och människan. I denna samhandling har även 

människan bland annat skaffat sig kunskap för vad en stol är och vad den ska användas till.  

 

Vi kopplar begreppen intra-aktion och agens till studien eftersom de lyfter materialets betydelse 

och kraft att påverka. Begreppen hjälper oss att förstå materialets betydelse i förskolans 

inomhusmiljö. Begreppen hjälper oss att synliggöra förutsättningarna för intra-aktioner mellan 

material och barn. Vi kopplar även begreppen till vilka möjligheter till intra-aktioner materialen 

får med varandra genom att placera dem tillsammans och vad det har för betydelse för barnen. 

Agens kopplar vi till vår studie genom att material har kraft att påverka och 

signalera/kommunicera något till barnen. 
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3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares beskrivningar om materialets betydelse i 

förskolans inomhusmiljö. 
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4. Metod 

I första avsnittet framställs val av metod. Därefter beskrivs urvalet av deltagare i studien. Sedan 

redogörs det för genomförandet av studien, följt av databearbetning och analys. Avslutningsvis 

tas kriterier för tillförlitlighet upp och hur vi förhållit oss till dessa samt till forskningsetiska 

principer. 

 

4.1. Val av metod 

Bryman (2016) menar att kvalitativa forskare som genomför intervjuer oftast är intresserade av 

vad intervjudeltagarna säger och inte hur, vilket vi är då vi vill undersöka förskollärares 

beskrivningar om materialets betydelse i förskolans inomhusmiljö. En svaghet med 

traditionella intervjuer menar Bryman är att det ger en begränsad bild av ett fenomen och måste 

om möjligt kompletteras med flera andra metoder. Därför valde vi att inte genomföra en vanlig 

intervju, utan istället genomfördes samtalspromenader som är undersökningsmetoden för 

studien. Samtalspromenader, även kallad walk and talk-metoden är en form av intervju 

(Klerfelt, 2016; Klerfelt & Haglund, 2011). Metoden utesluter att enbart sitta ned och samtala 

som oftast sker i vanliga intervjuer (Klerfelt, 2016). Syftet med samtalspromenader är att 

promenera i den miljö som studeras samtidigt som frågor ställs och besvaras. Studiens 

samtalspromenader utfördes på förskollärarnas respektive avdelning. Anledningen till att vi 

valde att genomföra samtalspromenader var för att deltagarna skulle få möjlighet att visa och 

beskriva materialens betydelse i förskolans inomhusmiljö. Vi ville dessutom komma nära 

materialet och få en större förståelse för vilket material som deltagarna berättade om. Frågorna 

som ställdes under genomförandet av intervjun behöver nödvändigtvis inte komma i samma 

ordning menar Bryman (2016) och detta förklarar han som att forskaren har en lista över 

förhållandevis specifika teman, vilket han kallar för intervjuguide. Vi använde oss av teman i 

intervjuguiden för att rama in materialet utifrån vad som var realistiskt och intressant att 

analysera. Vi valde att utforma intervjuguiden utifrån temana, placering, tillgänglighet, 

introduktion och syfte eftersom vi såg ett samband mellan begreppen i tidigare forskning som 

studien belyser. 

 

4.2. Urval 

Vi valde att göra ett bekvämlighetsurval (Christoffersen & Johannessen, 2015), då vi hade 

någon form av privat eller yrkesmässig relation med flera av deltagarna innan undersökningen. 

Vi tog kontakt med förskollärare på förskolor som låg i närområdet och som vi hade kännedom 
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om. Några av förskolorna var tidigare praktikplatser för oss och de andra förskolorna låg 

geografiskt nära oss som vi tidigare inte hade besökt. Fem förskollärare deltar i studien, de 

arbetar på olika avdelningar fördelade på tre förskolor med barn i åldrarna tre till fem år. De 

legitimerade och verksamma förskollärare valdes för att få en kvalitet i den information som 

eftersträvades. Med kvalitet i den information som eftersträvades syftar vi till förskollärarnas 

utbildning samt deras arbetslivserfarenheter i förskolans verksamhet. I studien benämns 

förskollärarna som deltagare 1, 2, 3, 4 och 5. I resultatet kommer även begreppet pedagoger att 

förekomma, begreppet syftar till pedagogerna i deltagarnas arbetslag. Vi är medvetna att det 

anses vara ett stort område att undersöka förskollärarnas beskrivningar av materialet. Material 

kan vara allt från förskolans inredning, till det material som förskolans utomhusmiljö har att 

erbjuda. Vi har därför valt att avgränsa oss till materialet i förskolans inomhusmiljö och vara 

öppen kring vilka material som förekommer, baserat på vilka material som deltagarna tar oss 

till utifrån intervjuguiden (se bilaga 1). 

  

4.3. Genomförande    

Vi kontaktade valda förskolor för att se om det fanns ett intresse att medverka i studien, det 

skedde genom både e-post och muntligt via telefon med förskollärarna på förskolorna. Vi 

presenterade oss och informerade om studiens syfte och de forskningsetiska principerna. De 

fick även information kring studiens undersökningsmetod, samtalspromenader och hur 

promenaderna skulle gå till. Bland annat genom att deltagarna i studien skulle fotografera 

materialen som de beskrev under samtalspromenaderna, som senare skulle användas till 

framställandet av resultatet för att tydliggöra vilket material det handlade om. Vi informerade 

dessutom att avdelningarna behövde vara fria från barn och personal med anledning att 

deltagarna och vi inte skulle bli distraherade. Deltagarna fick därefter möjlighet att bestämma 

dag samt tidpunkt för samtalspromenaderna, både via e-post och telefonkontakt. 

Samtalspromenaderna delades sedan upp mellan oss efter förskolornas och vår egen 

geografiska placering. 

 

Innan varje samtalspromenad berättade vi återigen syftet med studien och förklarade 

anledningen till att intervjun skulle spelas in. Deltagarna fick därefter en surfplatta av oss, som 

de skulle fotografera med under samtalspromenaden. Samtyckesblanketten (se bilaga 2) skrevs 

under av både deltagaren och oss. När deltagaren var redo att börja och avdelningen var fria 

från barn och personal som inte skulle delta under samtalspromenaden, så startade vi 



11 
 

ljudinspelningen. Vi utgick från intervjuguiden (se bilaga 1) under samtalspromenaderna och 

frågorna var formulerade på så vis att deltagarna fick leda oss till ett material. När deltagaren 

hade lett oss till ett material så ställde vi även följdfrågor för att tydliggöra intresset för det som 

beskrevs av deltagarna, det anser Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är viktigt. Samtidigt 

som deltagarna beskrev och fotograferade materialen fördes fältanteckningar om vilken 

tidpunkt i ljudinspelningen bilderna togs. Detta gjorde vi eftersom vi skulle få en förståelse för 

vilket material det talades om, vid transkriberingen av ljudinspelningen. Vilka rum som 

bilderna fotograferades i var också något som antecknades. Detta gjorde vi för att få ett 

sammanhang för i vilken kontext materialen var placerade vid analyseringen. 

Samtalspromenaderna varade från trettio till fyrtiotvå minuter och vid varje slutförd 

samtalspromenad så frågade vi om deltagarna var nöjda eller önskade att tillägga något. Vi 

avslutade med att tacka för medverkan och informerade om att vi skulle kontakta deltagarna 

när examensarbetet var slutfört, för att de skulle få ta del av studien. 

 

4.4. Databearbetning och analys 

Ahrne och Svensson (2015) förtydligar att data är det inspelade ljudet men att transkriberingen 

utgör det empiriska materialet, vilket vi kommer utgå ifrån i detta avsnitt. Datainsamlingen 

bestod av ljudinspelning, fältanteckningar samt bilder, som behandlades och sparas elektroniskt 

fram till godkänt examensarbete. 

 

Vår analys av data påbörjades redan när intervjuerna och transkriberingarna genomfördes för 

båda av oss och det skulle kunna förklaras som att forskningsprocesserna överlappade varandra, 

eftersom det egentligen är empirin som analyseras (Ahrne & Svensson, 2015; Rennstam & 

Wästerfors, 2015a). Transkriberingen av ljudinspelningarna påbörjades direkt efter 

genomförda samtalspromenader. Vi transkriberade de samtalspromenader som var och en av 

oss hade genomfört. Deltagarnas pauser i ljudinspelningen markerades i transkriberingen för 

att underlätta läsningen. Konsekvensen av att inte markera pauser skulle resultera i långa 

beskrivningar och det skulle ha övergått till hela stycken, utan punkt och kommatecken. Språket 

justerades i några av transkriberingarna, när vi upptäckte att det skulle bli mer läsvänligt som 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver. Det påverkade däremot inte vad deltagarna 

beskrev i transkriberingen. 
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Vi började med att skriva ut våra transkriptioner och läste igenom empirin tillsammans. 

Rennstam och Wästerfors (2015b) menar att det handlar om att bli förtrogen med sitt insamlade 

material, vilket vi blev genom att läsa empirin och granska bilderna som föreställde materialen 

upprepande gånger. När vi läste igenom empirin, klippte vi samtidigt ut deltagarnas 

beskrivningar och sorterade lapparna baserat på hur de stämde överens med våra teman i 

intervjuguiden (se bilaga 1). Temana i empirin var placering, tillgänglighet, introduktion och 

syfte. På så sätt blev det tydligt för oss vad deltagarna beskrev och vi kunde bearbeta de olika 

högarna var för sig. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att genom tematiseringen kan 

resultatet bli tydligare eftersom varje tema kan bearbetas var för sig.  Svensson och Ahrne 

(2015) menar vidare att genom sortering av empiri kan mönster, likheter och skillnader 

upptäckas. De mönster som vi upptäckte var tillgängligt och otillgängligt material i förskolans 

inomhusmiljöer, olika sätt att introducera material och hur ett material kunde få olika betydelser 

beroende på vilket annat material som placerades intill. Vi tog även hjälp av bilderna som 

deltagarna hade fotograferat under samtalspromenaderna i analysen, för att få en tydligare 

förståelse hur materialet såg ut. Bilderna redogörs även i resultatavsnittet för ett förtydligande 

av beskrivningarna. När det handlar om att fatta beslut om vad som ska innehålla i ett resultat 

så menar Ahrne och Svensson (2015) att det påverkas helt beroende på riktning och intresse. 

Vårt intresse var att upptäcka oväntade beskrivningarna samt likheter och skillnader av 

förskollärarnas beskrivningar om materialets betydelse i förskolans inomhusmiljö. Rennstam 

och Wästerfors (2015b) skriver att reducering av empirin kan ses som en dialog där forskaren 

lyssnar in materialet, respekterar det och låter materialet styra och sedan formulerar forskaren 

kommentarer utifrån det.  

 

4.5. Tillförlitlighet 

Christoffersen och Johannessen (2015) lyfter betydelsen av en tillförlitlig data och menar att 

det är högst relevant i forskning. Det har att göra med hur noggrant data samlats in. I vårt fall 

ljudinspelades samtalspromenaderna, vilket bidrog till att vi fick deltagarnas exakta 

beskrivningar. Bilderna som har samlats in till studien är deltagarna själva som har tagit, vilket 

också kan stärka en tillförlitlig data. Med fördel kunde ljudinspelningen spelas upp flertal 

gånger vid transkriberingen och på så sätt kunde vi få ett tillförlitligt empiriskt material, 

eftersom vi kunde försäkra oss om att inte missa något som beskrevs, vilket Bryman (2016) 

och Ahrne och Svensson (2015) lyfter vikten av.  
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4.6. Etiska aspekter 

I studien har hänsyn tagits till individskyddkravet vilket konkretiseras i fyra forskningsetiska 

principer; informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet, och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, u.å.). 

Informationskravet innefattar att information lämnades ut till deltagarna i studien kring studiens 

syfte och vilka villkor som innefattade i deras deltagande (Vetenskapsrådet, u.å.). De fem 

deltagarna som medverkade i studien fick både muntlig och skriftlig information, via 

telefonsamtal, fysisk kontakt samt e-post innan genomförandet av samtalspromenaderna. De 

fick då information om studiens syfte, hur samtalspromenaden skulle gå tillväga och vad som 

förväntades av dem under samtalspromenaderna. Deltagarna blev även informerade om att 

deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sitt deltagande under studiens gång.  

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast används för forskningsändamål och 

får inte att användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Deltagarna fick information om att det endast var ljudet som skulle 

spelas in under samtalspromenaden och att det insamlade materialet såsom bilder, 

fältanteckningar och ljud enbart kommer att användas till examensarbetet. Det vill säga att 

ljudfilerna, transkriberingarna och bilderna raderas efter godkänt examensarbete. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen får ge samtycke för de villkor som 

studien innefattar. Inför studiens genomförande lämnade vi ut en samtyckesblankett (se bilaga 

2) som undersökningsdeltagarna skulle skriva under innan påbörjad samtalspromenad. 

Deltagarna fick på blanketten ge sitt godkännande till att delta i studien och att 

samtalspromenaderna skulle ljudinspelas. Konfidentialitetskravet innebär enligt 

Vetenskapsrådet (u.å.) att deltagarna i undersökningen är avidentifierade under hela processen 

av examensarbetet vilket deltagarna fick information om. 
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5. Resultat  

I detta kapitel presenteras studiens resultat under rubrikerna, materialens tillgänglighet i 

förskolans inomhusmiljö, introduktion av material i förskolans inomhusmiljö följt av 

materialens placering får betydelse. Avslutningsvis sammanfattas resultatavsnittet.  

 

5.1. Materialens tillgänglighet i förskolans inomhusmiljö 

Resultatet visar en variation av tillgängligt och otillgängligt material i förskolans 

inomhusmiljöer. Deltagare 5 beskriver materialets tillgänglighet så här: ”men materialet ska ju 

vara under handtagshöjd så mycket som möjligt och det handlar väldigt mycket om barns 

inflytande”. Samtidigt framkommer det att allt material inte är tillgängligt i förskolans 

inomhusmiljöer. Böcker bland annat är ett material som placeras otillgängligt, högt upp i en 

hylla oåtkomligt för barnen och orsaken till det är att böckerna kan förstöras av barnen. 

Deltagare 3 säger att: 

 

Nu har vi pratat om det här. Jättemycket. Nu får vi snart inte låna några böcker på biblioteket 

mera. Om dom går sönder, det pratar vi jättemycket om, att man är rädd om böckerna (Deltagare 

3). 

 

 
Bild tagen av Deltagare 3. 

 

Deltagare 3 beskriver även att det är mycket slit och släng i den barngruppen de har nu och tror 

att mycket av anledningen till att det är så, är att det finns barn utan svenska som modersmål 

och att det ibland kan bli missuppfattningar kring hur de bör hantera materialen. Det ställer sig 
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i kontrast till nedanstående citat där barnen får ta ansvar över böckernas placering. Deltagare 1 

säger att: 

Det mycket i barnens höjd och jag tror inte att dom är vana vid det. Att man har böckerna i fönstret 

hemma. Då är det lite roligt. […] Det är därför barnen ställer dom där. Dom tycker nog att 

böckerna ska vara där. Det är ofta dom tar böckerna där ifrån och läser faktiskt (Deltagare 1). 

 

 

Bild tagen av Deltagare 1. 

 

Deltagare 1 för fram att barnens initiativtagande till att böckerna placeras i fönstret är för att 

det anses vara lite roligt och mer inbjudande. I kontrast till Deltagare 3 framkommer det ett 

öppet förhållningssätt från pedagogernas sida, om att böckerna får placeras på ett ställe som 

barnen själva tycker är passande och inbjudande. Vidare framkommer det att flaskfärg placeras 

otillgängligt, högt upp på hyllor. Deltagare 4 och 1 säger att: 

 

Dom får inte gå och rota i skåp och i sånt som ligger instängt, om man säger så utan dom får 

komma och hämta oss och säga till […] dom får självklart använda men hämta och säga till 

(Deltagare 4). 

 

Det är flaskfärgen som vi har valt att ha högre upp. Tyvärr. Det har vi inte alltid haft men vi har 

varit tvungna till det, för det har vart färg överallt. På golv, väggar och så, vi känner att dom inte 

är just mogna för att ha det tillgängligt men dom får be om dom vill (Deltagare 1). 
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Bild tagen av Deltagare 1. 

 

Det framkommer från Deltagarna 4 och 1 att barnen blir tvungna att fråga om lov för att få 

använda materialet, på grund av dess otillgänglighet. Barnens tillgång till materialen blir 

begränsade eftersom de endast har tillgång till materialen när en pedagog är närvarande. Det 

skiljer sig åt från citatet från Deltagare 5, som beskriver att materialet ska vara under 

handtagshöjd och att det handlar om barnens inflytande. Däremot lyfter Deltagare 1 att 

materialets otillgänglighet handlar om att barnen inte är mogna för att använda flaskfärger. I 

kontrast till att barnen behöver fråga personalen om materialen i förskolans inomhusmiljö så 

lyfter Deltagare 2 fram att på deltagarens förskola tillåts barnen att flytta runt materialet och 

säger att:  

 

Dom är ju uppfinningsrika och vi tillåter ju också att man får flytta i rummen. Det är ju inte heller 

alla som kanske tycker att byggmaterial bara får vara här. Men så är vi inte riktigt här, vi är ganska 

öppna och tillåtande att materialet kan röra sig lite men då får man också ha den här tysta 

överenskommelsen, att dom faktiskt får städa och plocka undan (Deltagare 2). 

 

Enligt Deltagare 2 gynnar det barnens kreativitet att materialet är tillgängligt och att det får 

användas på olika ställen i inomhusmiljön. Samtidigt säger Deltagare 1 att: 

 

[…]  jag tycker att det mesta ska vara tillgängligt så att dom kan använda det och inte behöver 

fråga utan vill dom jobba eller arbeta med något material så ska dom kunna sätta sig ner och göra 

det. Då tror jag barnen blir lite mer självständiga. […] det är inte alla barn som frågar efter 

någonting faktiskt […] då vet vi att då säger dom till oss om dom tycker att det är tungt att bära 

ner (Deltagare 1). 

 

Deltagare 1 menar att materialet bör vara tillgängligt för att barnen ska få tillgång till materialet 

och bli självständiga. Dels eftersom alla barn inte frågar efter ett otillgängligt material och dels 

för att barnen ska ha möjlighet att använda sig av material, utan att behöva fråga en vuxen om 

hjälp för att ta ner det.  
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5.2. Introduktion av material i förskolans inomhusmiljö 

När material introduceras i förskolan presenterar deltagarna det både visuellt och verbalt i 

undervisningen. Deltagare 2 menar att det är viktigt att presentera för barnen hur de ska 

behandla förskolans material och säger att: 

  
 […] att det är en viktig bit och att ta det från allra första början, för det är grunden man sätter. Det 

är ju egentligen i materialet och hur man är i gruppen, hur är vi mot varandra, hur är vi mot 

materialet (Deltagare 2). 

 

Deltagare 4 och 1 beskriver i följande citat hur det går tillväga när de introducerar ett material. 

 

Här inne har barnen fri tillgång eller nä inte fri tillgång. Vi är noga med att barnen inte 

masstillverkar papper och så där. Vi har en pedagog hos oss som lägger fram material på borden 

varje dag för att barnen ska få möjlighet att skapa, pedagogen byter ut materialen, vi upplever att 

det är bättre när det inte finns hundra saker att välja på, det blir för mycket. Man får några saker 

att välja på […] Vi skulle aldrig tvinga barnen att man måste göra exakta samma saker det är fritt 

val vad materialet används till dom som vill erbjuds och det är viktigt (Deltagare 4).  

 

Vi kanske börjar bygga på nåt bygge för att det ska se inbjudande ut och att dom ska komma igång. 

Om vi känner att dom har fastnat lite och inte lekt med det på ett tag så försöker vi göra det lite 

spännande till nästa dag. Så den som stänger här brukar göra i ordning ibland […] är det påbörjat 

lite så blir det oftast så att dom hakar på sen (Deltagare 1). 

 

Deltagare 1 och 4 för fram vikten av att lägga fram material på golv eller bord för att inspirera 

barnen till att utforska och skapa med materialen. Deltagare 4 lyfter även att pedagogen byter 

ut materialen för att variera sammansättningar av materialen. Deltagare 1 belyser att 

pedagogerna tar fram sådant material som barnen inte lekt med på ett tag, med anledning att de 

ska fortsätta bygga med det.  

 

Bland deltagarna framgår det också att de introducerar material med stöd av bilder för att 

synliggöra vilka material som finns att tillgå, men även för att underlätta sorterandet. 

Deltagarna menar att det är inspirerande, lockar till lek och är enklare att städa för barnen när 

materialet är sorterat och har sin plats, eftersom materialet är mer synligt. Deltagare 3 lyfter 

fram vikten av att markera bilder på lådornas utsidor, som presenterar vad för material som 

finns att tillgå och säger att: 

 

Och sen är ju just det här att åskådliggöra mer med bilder så att dom kommer på […] ja men det 

kan vi ju leka! (Deltagare 3). 
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Bild tagen av Deltagare 3. 

 

I kontrast till att markera lådornas utsidor med bilder som får barnen att komma på vad som 

finns att leka lyfter deltagare 4 att legolådorna markeras med den färg som legobitarna 

föreställer och säger att: 

 

Nu saknas det lite lådor ser jag, men det vi tränar här är färgsortering. De flesta av våra barn har 

ju annat modersmål än svenska så den byrån är tillgänglig för att träna röd, grön, blå, gul och lägga 

legobitar i rätt låda (Deltagare 4). 

 

 

Bild tagen av Deltagare 4. 

 

Även Deltagare 1 uttrycker att material behöver presenteras med bilder och säger att: ” […] jag 

tycker också att det ska va sorterat. I den mån det går så att det ser inbjudande ut”. 
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Bild tagen av Deltagare 1. 

 

Deltagare 5 vill också uppleva ett sorterat intryck med färgburkar och säger att: 

 

Här har vi såna fina färgburkar. Från början hade vi tuschpennor i men dom här barnen var inte 

alls mogna för det. Dom klarar inte av det med att sätta på korkar och tuschpennor torkar. Det såg 

vi inte i syfte med att använda så vi tog bort tuschpennorna och tog fram dom här färgpennorna. 

Man häpnar faktiskt för att det gjorde vi förra läsåret då hade vi alltid tre tuschpennor i varje burk. 

Dom var så noga den barngruppen och dom skötte det så som vi förväntade […] (Deltagare 5). 

   

 

Bild tagen av Deltagare 5. 

 

Deltagare 5 menar att det varierar för olika barngrupper om barnen kan hantera materialet och 

sortera upp det. Barngruppen som deltagaren har för tillfället kan inte hantera tuschpennor och 

sortera olika typer av pennor. Barngruppen som deltagaren hade läsåret innan däremot, klarade 

av att hantera olika typer av pennor, sortera och hålla i ordning. 

 

5.3. Materialens placering får betydelse 

När material placeras i förskolans inomhusmiljö visar det sig att deltagarna oftast har ett syfte 

med placeringen. Det framkommer bland annat att kuddar placeras på en samlingsmatta och 

har som syfte att sitta på i samband med samlingar. Deltagare 3 säger att: 
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Vi har kuddar här som vi sitter på. Vi tänker att det skapar ett lugn när vi har varsin kudde, vi har 

tänkt att göra så att barnen har sin egen och att veta sin egen plats. Men många barn behöver det, 

struktur. De mår så mycket bättre. Vi har flera barn som mår bättre av det (Deltagare 3). 

 

 

 
               Bild tagen av Deltagare 3. 

 

Däremot framkommer det från Deltagare 3 att kuddarna inte får samma betydelse när de 

placeras på bänken bakom samlingsmattan. Barnen använder inte alls kuddarna till att sitta på 

någon annanstans än på samlingsmattan (se bild nedanför). 

 

 
Bild tagen av Deltagare 3. 

 

Deltagare 3 för fram ett medvetet val av placering av material i relation till annat material och 

säger att: "Nånting som vi har precis satt upp. Det är en spegel. Det var också en sån sak som 

jag bara kände att när man klär ut sig måste man kunna se sig själv” (Deltagare 3). 
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Bild tagen av Deltagare 3. 

 

Deltagare 3 menar att pedagogerna tillförde en spegel intill utklädningskläderna för att ge 

möjlighet till barnen att utforska leken vidare genom att se sig själva i ombytena. Avslutningsvis 

framkommer det från Deltagare 2 att det är genom att tillföra material i förskolans inomhusmiljö 

som för barnens utveckling framåt. Deltagare 2 säger att: 

 

Syfte har vi ju naturligtvis med allt vi gör för annars har vi ju ingen verksamhet, men i alla fall att 

följa barnen. Det är ju det allra viktigaste så deras utveckling går framåt. För vad dom är 

intresserade av och vad kan vi tillföra och det är genom olika material (Deltagare 2). 

 

Deltagare 2 lyfter pedagogernas ansvar genom att följa barnen för att synliggöra vilka material 

som behövs eller önskas tillföras i inomhusmiljön i förskolan. 

 

 

5.4. Sammanfattning 

I resultatet framkommer det att flaskfärg och böcker placeras otillgängligt för barnen. Det 

handlar om att barnen inte är mogna för att hantera materialen. Det framkommer även olika 

former av introduktion, bland annat att introduktion av material både kan förekomma verbalt 

och visuellt. Deltagarna lyfter även betydelsen av att samtala med barnen kring hur man 

bemöter och hanterar materialen, genom att påvisa det på olika sätt. Det exemplifieras med 

bilder som placeras på lådor för att göra materialet synligt, det ska synliggöra vad som erbjuds 

i lådorna och vilket material som tillhör vilken låda. Det lyfts även fram ett öppet och tillåtande 

förhållningssätt från pedagogerna, detta genom att material får flyttas runt i förskolans 

inomhusmiljö för att barnen inte ska känna sig låsta eller att ett visst material ska vara bundet 

till ett speciellt rum. Materialet kan därför hamna i olika konstellationer som deltagarna 
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beskriver som viktigt för barnens utveckling. Deltagarna beskriver att det gynnar barnens 

kreativa sidor om barnen får använda flera olika material för att skapa fler konstellationer. 

Barnen får friheten att skapa konstellationer med material som pedagogerna inte har 

förutbestämt.
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6. Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares beskrivningar om materialets betydelse i 

förskolans inomhusmiljö. Kapitlet inleds med resultatdiskussion, som delas upp under 

rubrikerna materialens tillgänglighet i förskolans inomhusmiljö, introduktion av material i 

förskolans inomhusmiljö och materialens placering får betydelse. Därefter diskuteras metodval 

under studiens process. Avslutningsvis ges det förslag på vidare forskning. 

 

6.1. Materialens tillgänglighet i förskolans inomhusmiljö 

I resultatet framkommer det att böcker och flaskfärg placeras otillgängligt för barnen, eftersom 

det finns barn som inte är mogna för att hantera materialen. Vi tolkar att barnen inte är 

tillräckligt mogna åldersmässigt, alltså tillräckligt stora eller att de inte är kapabla till att hantera 

materialet på egen hand. Materialens otillgänglighet och att barnen behöver fråga en pedagog 

om att ta ner materialet, menar Lenz-Taguchi (2013) och Nordin-Hultman (2004) signalerar att 

barnen inte är tillräckligt stora eller tillräckligt kompetenta för att använda materialet. Odegard 

(2015) betonar även att det kan signalera att pedagogerna vill ha en städad ordning i rummet, 

är rädda för kaos eller är rädda att materialen ska bli förstörda. I resultatet framkommer det att 

deltagarna placerade flaskfärgen oåtkomligt för att minska risken för spill och böcker placeras 

oåtkomligt för att barnen inte skulle förstöra dem. Vi ställer oss frågan om pedagogernas 

introduktion kring hur materialen ska bemötas och hanteras skulle göra någon skillnad för 

barnens förstörelse av böcker samt flaskfärg. Eller exempelvis introducera flaskfärger i mindre 

storlek för att barnen själva ska känna att det är lättare för dem att hantera flaskfärgerna. Det 

framkommer i resultatet att det är viktigt att samtala med barnen kring hur man bemöter 

materialen och att de bör respekteras.  

  

I resultatet lyfts betydelsen av materialens placering i förskolans inomhusmiljö och att det är 

viktigt att material ska vara åtkomligt för barnen. Materialets tillgänglighet anser vi ökar 

möjligheterna för att samspela med materialen i förskolans inomhusmiljö. Det vill säga, att det 

ökar barnens möjlighet att hamna i intra-aktion med materialen, samtidigt som materialen får 

chans att hamna i intra-aktion med andra material. Barad (2007) för fram att det inte enbart går 

skaffa sig kunskap om världen genom sig själv, utan vi skaffar oss kunskap om världen i 

samspel med material. Därför är det av betydelse att materialen i förskolans inomhusmiljö är 

tillgängliga för barnen, eftersom de otillgängliga materialen begränsar barnen från att skaffa 

kunskap om världen. 
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6.2. Introduktion av material i förskolans inomhusmiljö 

I resultatet framkommer det att bilder som placeras på utsidan av lådor, synliggör det material 

som finns i lådorna. Bilderna representerar vad som erbjuds och på så sätt blir barnen påminda 

om vad som finns att leka med. Gannerud och Rönnerman (2007) förtydligar att bilder kan ses 

som ett förstärkande, vilket innebär att bilderna förtydligar vilket material som finns att leka 

med och vart materialet ska placeras efter avslutad lek. Författarna menar även att bilder som 

presenterar vad som finns i varje låda och skåp stödjer barnen i deras lek. Samspelet mellan 

barnen och bilderna kan förstås som en intra-aktion. Bilderna kan förstås så som Barad (2012) 

och Lenz-Taguchi (2012) menar, att materialet har en dragningskraft. För att förtydliga så 

berättar bilderna något för oss, vilket får oss att göra något. Barnens görande i intra-aktion 

(samspel) med bilderna kan förstås som den agens som uppstår. I resultatet framkommer det att 

bilderna underlättar för barnen att sortera materialen. Sorterandet kan alltså bli agensen i intra-

aktionen (samspelet). Däremot kan möjligheterna till intra-aktion (samspel) mellan barnen och 

materialen minska om bilderna skulle plockas bort, eftersom materialen i stängda lådor och 

skåp möjligtvis inte hade blivit upptäckta. Agensen (görandet) i barnens och bildernas intra-

aktion (samspel) kan variera. Bilderna kommunicerar med barnen på olika sätt, antingen lockar 

de barnen till att använda materialet i lådorna eller inte. 

 

Palmer (2012) betonar att det är av betydelse att tänka ut vilka möjligheter det ges till möten 

mellan material och barn, vilket blir intressant eftersom det framkommer i resultatet att 

pedagogerna dukar fram material på bord och golv till barnen. De presenterar materialen genom 

att påbörja byggen eller lägga fram skapandematerial på borden för att inspirera till att skapa 

och bygga. Pedagogerna dukade även fram material som barnen inte lekt med under en period 

för att väcka deras intresse för materialen igen. Emilsson (2014) skriver att det handlar om att 

vara närvarande och ha en förmåga att uppfatta det som sker mellan barnen och materialen, 

vilket vi anser är en av förutsättningarna för att barnen ska få möta nytt material, som 

pedagogerna erbjuder vid uppdukade och arrangerade tillfällen. Däremot behöver agensen 

(görandet) i olika barnens intra-aktioner (samspel) med material inte vara lika, därav kan 

materialen användas på flera olika sätt. 

 

 

 



25 
 

 

6.3. Materialens placering får betydelse 

Palmer (2012) tar upp att placering av material i relation till varandra ska komplettera varandra 

i görandet/skapandet. Vi uppmärksammar att spegeln i relation till utklädningskläderna i 

resultatet kompletterar varandra i barnens lek. När spegeln tillfördes skedde ett kompletterande 

eftersom barnen kan se sig själv själva i spegeln med utklädningskläderna. Det kan även 

möjliggöra för fler intra-aktioner (samspel), alltså mellan barnen, utklädningskläderna och 

spegeln. Vi tänker att det kräver att både barn och pedagoger är närvarande och uppmärksamma 

i barnens intra-aktioner (samspel) med material, eftersom det är då det kan upptäckas för vad 

som saknas. Palmer (2012) för fram betydelsen av pedagogers reflektion. Författaren menar att 

pedagoger bör reflektera kring vilka pedagogiska ställningstaganden som ligger till grund för 

att placera ett visst material i relation till något annat material för att materialen ska tillföra 

något i samspelet (intra-aktionen). 

 

Knutsdotter-Olofsson (2003) menar att barn eller vuxna kan ge materialen en laddning och 

detta görs genom att beskriva hur materialen kan användas. Pedagogerna i resultatet påvisade 

detta genom att redogöra för barnen att kuddarna var till för att sitta på vid samlingstillfällena. 

Barad (2007) skriver att både mänskliga och icke-mänskliga kroppar bär på föreställningar och 

normer om hur materialen ska hanteras. Kuddarna borde därför få samma användningsområde 

av barnen även när de placeras på bänken, men i resultatet framgår det att kuddarna inte har 

samma betydelse. Normen för kuddarnas användningsområde är att sitta på men barnen satt 

endast på kuddarna när de låg på samlingsmattan och inte bänken. Pedagogernas syfte med 

kuddarna är att de används för att sitta på vid samlingen för att hålla barnen på plats, vilket 

barnen hade lärt sig. Detta anser vi kan påverka barnens intra-aktion (samspel) med kuddarna, 

att normen för hur, var och när kuddarna används påverkar barnen. 

 

6.4. Metoddiskussion 

Vår undersökningsmetod samtalspromenader, upplever vi som en bra metod i relation till 

studiens syfte. Deltagarna kunde beskriva materialen under samtalspromenaderna och 

samtidigt ta oss till materialet som deltagaren beskrev. Det framkom även från några av 

deltagarna att det kändes bra att få visa materialen i förskolans inomhusmiljö, samtidigt som 

de fick beskriva deras tankar. Vi fick dessutom positiv respons från deltagarna att våra 
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intervjufrågor väckte deras funderingar kring materialets betydelse, vilket inte var vårt syfte 

med studien, däremot är vi glada att det har väckt funderingar.  

 

Under studiens gång så valde vi att begränsa intervjufrågorna med teman såsom placering, 

tillgänglighet, introduktion och syfte i relation till material (se bilaga 1). Vi fann det positivt att 

använda teman i vår intervjuguide och att vi inte behövde följa ordningen av intervjufrågorna, 

utan vi visste att frågorna skulle besvaras ändock utefter vart deltagarna tog oss. Utan dessa 

teman att förhålla oss till, kunde det resultera i att deltagarna beskrev materialet ur olika 

riktningar och perspektiv, vilket hade försvårat för oss vid analysen när mönster, likheter och 

skillnader skulle upptäckas. För oss hade det varit till fördel för att få utförligare svar på 

intervjufrågorna (se bilaga 1). Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) menar att frågan skulle 

kunna ställas igen och eventuellt på ett omformulerat sätt. I efterhand är vi medvetna att vi 

skulle testa att genomföra en samtalspromenad med andra upprepande gånger, för att få in en 

vana och för att få in en bättre intervjuteknik som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

beskriver det. Under studiens gång har vi haft svårt att välja en teoretisk utgångspunkt som 

lyfter materialet. När vi upptäckte agentisk realism och började läsa in oss på vad det innebar 

så uppmärksammade vi att det var svårt att förstå teorin. Vi valde intra-aktion och agens för att 

begreppen lyfter materialets betydelse och kraft att påverka. Vi är medvetna att teorin kan vara 

svår att förstå till en början, eftersom teorin är abstrakt och det krävs koncentration. Det var 

även svårt att förklara teorin och begreppen så att det blev enkelt och koncist för oinvigda 

läsare, men vi ville lyfta teorin som belyser materialets betydelse.  

 

6.5. Vidare forskning 

I vidare forskning hade det varit intressant att studera och läsa om barns tillblivelse i relation 

till material, få syn på intra-aktionen mellan barnen och materialen och se vad materialen 

faktiskt gör med barnen genom en observationsstudie. Vi vistats dagligen runt mängder av 

material och materialets betydelse är aktuellt i och med pedagogiken Reggio Emilia, som talar 

om miljön som den tredje pedagogen. Miljön och material gör något med oss människor och 

vi gör något med materialen, men det har inte forskats tillräckligt om materialens påverkan på 

oss människor och därför är det av relevans att lyfta materialens betydelse. Avslutningsvis vill 

vi lyfta att de verksamma pedagogerna i förskolorna bör reflektera mer kring materialens 

betydelse. Till exempel för hur olika material placeras i relation till varandra och hur det 

påverkar barnen. Samt vilka ställningstaganden som ligger till grund för materialens placering 

och tillgänglighet i relation till barnens intra-aktion med materialen.
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Bilaga 1 - Frågor till samtalspromenaderna 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares beskrivningar om materialets betydelse i 

förskolans inomhusmiljö. 

 

❖ Vad är material för dig?  

➢ Visa mig konkret i miljön! 

❖ Vad finns det för material på avdelningen?  

➢ Skulle du kunna leda mig igenom avdelningens för att få en översikt på materialen? 

❖ Hur tänker du med placering av material? 

➢ Kan du visa ett exempel på hur du placerar ett visst material och varför? 

➢ Kan du leda mig till ett material som varit svårt att placera? 

❖ Ta mig till ett material som är tillgängligt samt inte tillgängligt?  

➢ Hur tänker du kring detta material som är tillgängligt eller inte tillgängligt? 

➢ Varför är ett visst material otillgängligt?  

❖ Kan du ge exempel på hur du introducerar ett visst material?  

➢ Visa mig! 

❖ Ta mig till ett material där ni har ett klart syfte för dess 

användningsområden. 

➢ Varför? Vad blir konsekvenserna för användningsområden av materialet när ni har ett 

klart syfte? 

❖ Ta mig till ett material som inte har ett klart syfte för dess 

användningsområden. 

➢ Varför? Vad blir konsekvenserna för användningsområden av materialet när ni har ett 

oklart syfte? 

➢ Har barnen tagit till sig något visst material till användningsområde som ni kanske inte 

hade till syfte i början av introduktionen av materialet? 



 
 

Bilaga 2 - Samtyckesblankett 

Förskollärarutbildningen - Examensarbete LEFP17 – V18 

Ida Hultqvist och Hanna Asp genomför en studie i kursen Examensarbete för förskollärare inom 

ramen för förskollärarprogammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är 

materialet i förskolans inomhusmiljö relaterat till tillgänglighet, placering, introduktion och syfte.  

Ida Hultqvist och Hanna Asp genomför denna studie i syfte att bidra kunskap om förskolan och dess 

verksamhet; få erfarenhet att genomföra empirisk forskning inom utbildning och undervisning.  Samt 

fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogammet på Högskolan för lärande och 

Kommunikation vid Jönköping University.  

  

Om du accepterar ditt deltagande i studien kommer du att: 

___ Dela med dig av personliga åsikter om det som rör förskolans material. 

___ Ge svar på de frågor som ställs under samtalspromenaden med studenten. 

___ Bli inspelad via ljud under samtalspromenaden. 

 

All information som genereras kommer avidentifieras vilket garanterar att du inte kan bli identifierad i 

studien. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som förhindrar att 

det försvinner t.ex. genom stöld.  

Du har rätt att avbryta ditt deltagande och därmed ta tillbaka samtycke när som helst och av vilken 

orsak som helst. Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen 

kontakta kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludivgsson@ju.se).  
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Deltagarens mailadress 

Om du accepterar ditt deltagande, vänligen skriv under nedan. 
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Deltagarens signatur                                                                                            Studentens signatur 
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