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Abstract 

The purpose this study is to make visible and describe preschool teachers norms for how 

children use of preschool material when they play. The issues underlying the investigation 

have been what perceptions do preschool teachers have on how children use preschool 

material when they play? Are there rules for where and how children are allowed to use 

preschool material when they play? and are there specific places for where preschool teachers 

consider that children should play with the material? 

  In this study, a qualitative method and thematic analysis have been used. Qualitative 

interviews have been used to collect empirical. Five preschool teachers participated in this 

study.  

  The response from the participants showed that there are norms and rules that both preschool 

teachers and children adapt to in the preschool. The result also showed that preschool teachers 

have rules for where the children are allowed to use the material and what possibilities they 

have for how the material is allowed to be used. 

  The conclusion of the study is that preschool teachers strive for a special order of preschool 

material. The idea of this order is that the materials location affects the children. 

 

Keywords: norms, play, preschool, material, space, environment, location, rules, educator, 

preschool pedagogues, power, boundaries, preschool teacher 



 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att synliggöra och beskriva förskollärares normer för barns 

användande av förskolans material i leken. De frågeställningar som har legat till grund för 

undersökningen har varit Vilka uppfattningar har förskollärare om barns användande av 

förskolans material i leken? Finns det regler för var och hur barnen får använda förskolans 

material i leken? och Finns det bestämda platser för var förskollärare anser att barnen bör 

leka med materialet? 

  I denna studie har en kvalitativ metod samt tematisk analys använts. För att samla in empirin 

har kvalitativa intervjuer använts. I studien har fem förskollärare deltagit.  

  I resultatet visade deltagarnas svar, att det finns normer och regler som både förskollärare 

och barnen rättar sig efter på förskolan. Resultatet visade även att förskollärare har regler för i 

vilka rum som barnen tillåts använda materialet samt vilka möjligheter de har till hur 

materialet får användas. 

  Slutsatsen av undersökningen är att förskollärare strävar efter en speciell ordning av 

förskolans material. Tanken med denna ordning är att materialets placering påverkar barnen. 

 

Nyckelord: normer, lek, förskolan, material, rum, miljö, placering, regler, pedagog, makt, 

gränser, förskollärare 
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1. Inledning 

Hur får barnen använda förskolans material i leken? Detta är ett område som har intresserat 

mig under en längre tid. Tittar jag tillbaka på det som gjorde att glöden för just materialet i 

förskolan tändes var under min äldsta sons inskolning för fem år sedan. Jag hade själv inte så 

stor erfarenhet av förskolans verksamhet då, men reagerade på hur förskollärarna uppmanade 

barnen att leka på ett visst sätt. Jag har inte så många minnen kvar från inskolningen men 

något som jag minns än idag, är när en flicka på avdelningen min son skulle gå på satt och 

lekte med leksaksdjur i ett bilgarage. Då kom en av förskollärarna fram med en bil och 

uppmanade flickan att det var bilar som skulle köras i bilgaraget och inte djur. 

  Detta synsätt har följt med mig genom min utbildning till förskollärare. Varför kan inte en 

ko, häst eller ett får vara i ett bilgarage? Vad är det som gör att vi pedagoger ska bestämma 

vad och hur barnen ska leka? Med dessa tankar i beaktning har jag själv, när jag varit ute i 

barngrupp försökt att vara lyhörd för att se vad barnen ska hitta på. Det behöver inte alltid bli 

så tokigt som man först kan tro.  

  Med anledning av detta har jag därför valt att undersöka vilka normer och regler som faktiskt 

finns ute i verksamheten och vilka normer och regler som förskollärare1 kan ha, om barns 

användande av förskolans material i leken. Detta är tankar som har väckts hos mig under 

utbildningens gång och som undersökningen ämnar försöka besvara.  

  Förskolans verksamhet regleras av bland annat förskolans läroplan som dikterar de mål som 

förskollärare ska arbeta för att uppfylla. I förskolan läroplan kan man läsa att:  

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus 

som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 

planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket, 2016, s.7) 

Citat ovan är taget från förskolans läroplan och det poängterar vikten av att de barn som vistas 

på förskolan ska få tillägna sig varierande lekar som är inspirerande, uppmuntrar barnen till 

kreativitet och ta till vara på deras individualitet.  

  Björklid (2005), menar att förskolans miljö har betydelse för barnens utveckling och 

                                                 
1  I min studie kommer förskollärare och pedagog att användas, när jag hänvisar till de som arbeta på 

förskolorna. Innebörden är den samma för båda begreppen. 
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möjligheter till lek och lärande. Genom sin struktur signalerar miljön vilka lekar som är 

tillåtna, hur barnen ges möjligheter att använda förskolans material i leken, samt i vilka rum 

de ges tillgång till. Resultatet av Björklids studie visar att det finns olika aspekter som spelar 

in när förskollärare bestämmer vilka regler och normer som ska råda på förskolan. Ålder och 

mognad är två perspektiv som antingen ger förtur eller hindrar barnen från att fritt använda de 

material som förskolan erbjuder.  

 

2. Syfte och frågeställning  

 

Syftet med denna studie är att synliggöra och beskriva förskollärares normer för barns 

användande av förskolans material i leken. 

  Här nedan kommer de frågeställningar som ligger till grund för att besvara studiens syfte.  

 Vilka uppfattningar har förskollärare om barns användande av förskolans material i 

leken?  

 Finns det regler för var och hur barnen får använda förskolans material i leken?  

 Finns det bestämda platser för var förskollärare anser att barnen bör leka med 

materialet? 

 

3. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer miljöns betydelse att kort presenteras samt tre olika pedagogiska 

inriktningar där miljön och ordning är betydelsefull. 

  Miljö är ett centralt begrepp i min studie. Med miljö menar jag den fysiska miljön som 

innebär exempelvis var och hur förskollärare placerar material. Om det finns synligt för 

barnen, om barnen kan plocka ner det själva eller behöver be förskollärarna om hjälp. 

Begreppet inbegriper även hur rummen är möblerade. I skolverkets allmänna råd (Skolverket, 

2016) kan man läsa att, hur den pedagogiska miljön är ordnad signalerar vilket beteende som 

förskollärarna eftertraktar av barnen, hur den kan användas och vilka möjligheter barnen har 



 

3 

 

att mötas på. Miljön talar också om hur betydelsefulla de som befinner sig där är och vilket 

värde som aktiviteterna har som utförs i de olika rummen. Ett oorganiserat rum som består av 

tomma väggar kan förmedla att de som ska befinna sig där och de aktiviteterna som utförs 

talar om att de inte är speciellt betydelsefulla (Skolverket 2016). Det finns olika 

tillvägagångssätt för att ordna förskolans miljö utifrån ett barnperspektiv. Nedan kommer tre 

olika pedagogiska inriktningar att presenteras som har miljö och material i fokus. Dessa 

pedagogiska inriktningar har valts därför att de representerar olika sätt att organisera och 

ordna förskolans miljö och material. Samt att det finns olika pedagogiska förhållningssätt som 

får konsekvenser för de som befinner sig på förskolan.  

 

3.1 Montessoripedagogikens syn på barn och material 

Phillips (2014) skriver, att ett kännetecken för Montessoris pedagogik är att den ser barnet 

som en intelligent och självständig individ som genom stor frihet i undervisningen har störst 

möjlighet att utvecklas som bäst. Montessori (1987) menade, att varje barn har en medfödd 

förmåga att tillgodogöra sig kunskap, detta kallade hon för att barnet har ett ”absorberande 

sinne”. Att hon kallade denna förmåga för absorberande gjorde hon därför att hennes tanke 

var att barnets sinne suger i sig intryck som en svamp.              

  Enligt Montessori (1987), tog barn till sig kunskap omedvetet, till skillnad från vuxna, 

behövde barnen inte anstränga sig för att tillgodogöra sig kunskap. Phillips (2014) menar även 

att barn behöver en stimulerande miljö för att utvecklas till sin fulla kapacitet. Både 

Montessori och Phillips skriver, att barn behöver få möjlighet att utforska miljön och 

materialet självständigt. 

  Det är viktigt att miljön är väl strukturerad och att den inte innehåller för mycket material. 

Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) skriver, att en strukturerad miljö är 

speciellt viktigt för barn under tre år därför att de är i behov av det. Ordning och reda innebär 

trygghet för barnen därför att det skapar rutiner och barnen blir medvetna om vad som 

kommer att ske. Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds skriver vidare, att när barnet är 

3–6 år så börjar det att sortera sinnestryck som har absorberats tidigare och då är ett av barnets 

behov en strukturerad miljö. Det är på grund av detta behov som montessoriförskolor har just 

en sådan strukturerad miljö där allt material har sin plats, det ska vara helt och rent. Att 
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materialet står på sin plats medför att barnen vet var det finns och det skapar en 

lättöverskådlig miljö. Utöver detta stödjer den ordnade miljön barnen i deras 

självständighetsutveckling därför att de kan själva hämta sådant som det behöver utan att 

fråga en förskollärare om hjälp med att exempelvis nå upp till materialet (Skjöld Wennerström 

& Bröderman Smeds, 1997) 

  Sammanfattningsvis har Montessoripedagogiken en syn på miljö och material där tanken är 

att barnen ska inspireras, att ordning och reda skapar trygghet och att miljöns pedagogiska roll 

leder till utveckling hos barnet. På Montessoriförskolor har miljön en konkret pedagogisk och 

betydande roll i barnens utveckling. 

 

3.2 Barnsyn och material med utgångspunkt i Reggio Emilia 

Reggio Emilia är en filosofi som enligt Dahlberg och Åsén (2011), tar sin utgångspunkt i 

barnets tankar, tidigare erfarenheter och teorier. I Reggio Emilia respekteras barnets 

rättigheter och förmågor. Barnen ges möjlighet att tillsammans med andra, men även 

självständigt, tänka och handla vilket leder till att de får makt över den egna lärprocessen 

(Dahlberg & Åsén, 2011). 

  Förskolor som har inspirerats av Reggio Emeliafilosofin arbetar, enligt Wallin (2010), inte 

efter någon metod. De utgår snarare från en speciell inställning till barn, lärande, samhälle och 

kunskap. Den pedagogiska miljön skapas av förskollärare på förskolan utifrån synen de har på 

vad ett barn är, kan vara och vad de anser att barn borde vara (Dahlberg & Åsén, 2011). 

  I Reggio Emilia ser förskollärarna barnen som kompetenta och intelligenta, de har för avsikt 

i pedagogiken att utgå ifrån barnen och deras intressen (Wallin, 2010). Hur miljön är 

konstruerad ger konsekvenser för vad barnen kan göra i de olika rummen (Dahlberg & Åsén, 

2011). I Reggio Emilia pedagogiken skapar förskollärarna miljöer som ska vara betydelsefulla 

för barnen, miljön ska vara organiserad så att den stödjer barnens utforskande, lärande och 

delaktighet.  

  I Reggio Emilia pedagogiken har rummet en viss tradition och den sänder olika budskap om 

vad det är tänkt att rummet ska användas till. Miljöförändringar förmedlar nya budskap vilket 

leder till att barn och förskollärare ser nya möjligheter att använda miljön på. Utöver de två 

pedagogerna som arbetar i barngruppen menar Dahlberg och Åsén (2011), att miljön är en 

sådan viktig del i pedagogiken att den kallas för ”den tredje pedagogen”. Det är tänkt att 
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miljön ska inspirera barnen till att skapa möjligheter till att aktivt utforska och den ska 

fungera som ett redskap för barnen att känna, tänka och handla.  

  Sammanfattningsvis kan det sägas att i Reggio Emiliafilosofin är miljöns organisation 

beroende av pedagogernas barnsyn och att den reflekterar vilka möjligheter som miljön 

skapar för barnen.  

3.3 Förskolans material och barnsyn enligt 

Waldorfpedagogiken 

Rummen i en Waldorfinspirerad förskola är, enligt Lindholm (2011), indelade efter tre olika 

kunskapsfält. Dessa kunskapsfält är ”vetenskap/teori”, ”konst” och ”hantverk/praktisk 

verksamhet” (Lindholm, 2011 s.184). Dessa fundament är grunden i rummens organisering. 

  Förutom inredningen är rummen målade i milda färger, inredningen är enkel och 

byggnaderna är solida. Rummens möblemang förstärker byggnadens gedigna konstruktion 

(Lindholm, 2011). Det är barnens ålder som styr vilka färgskalor som används i rummen och 

på inredningen. Vid valet av färger är det även det pedagogiska tänkandet som styr eftersom 

olika färger är olika lämpade beroende på ålder (Björklid, 2005). 

  I waldorfpedagogiken avhåller sig pedagogerna ifrån att anstränga barnen med aktiviteter 

som kräver omdömesförmåga, tänkande och resonerande. De fokuserar istället på att inspirera 

barnen till lek och rörelse, menar Phillips (2014). Den ”fria leken” ges stort utrymme eftersom 

att i waldorfpedagogiken anses den viktig för barnens fantasi och insikt om sin omvärld. 

  Enligt Waldorfpedagogiken lär sig barnen när de imiterar hur de vuxna gör, för att sedan 

utföra handlingar självständigt. Genom att barnen handlar på detta sätt tillgodogör de sig de 

vuxnas kunskaper och färdigheter och omvandlar dem till sina egna (Phillips, 2014).  

  Förskolans material är enkla med få anspråkslösa leksaker som är skapade för hand 

(Lindholm, 2011).  

  Tanken med detta är att leksakerna ska inspirera barnen till att använda sin egen fantasi och 

utforska materialet på egen hand (Liebendörfer & Liebendörfer, 2013). 

  På samma sätt som att det finns en pedagogisk tanke bakom färgvalet av förskolans lokaler 

finns det tankar kring förskolans material. För att barnen inte ska stimuleras negativt undviker 

förskolor med Waldorfinriktning ”färdigt” och iordninglagt material. Detta är anledningen till 

att det inte förekommer material som består av plast eller syntet såsom pärlor, pärlplattor, 

barbiedockor och spel (Phillips, 2014; Björklid, 2005). 
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  Det centrala inom Waldorfpedagogiken är att barnet lär genom härmningar och upprepningar 

av vad vuxna gör. Syftet är att barnet sedan ska kunna utföra handlingarna självständigt. En 

annan central aspekt är att förskolans material består av naturmaterial såsom pinnar, stenar, 

stockar och träd (Phillips, 2014) 

  Sammanfattningsvis kan det sägas att Waldorfpedagogiken fokuserar på barns egen förmåga, 

att barnen ska få använda sin fantasi och förstå sin omvärld på ett egenutforskande sätt. Detta 

stärks med hjälp av det ofärdiga och anspråkslösa material som används inom 

waldorfpedagogiken (Liebendörfer & Liebendörfer 2013).  

4. Kunskapsöversikt  

I detta avsnitt kommer jag att ta upp vad tidigare forskning kommit fram till om normer kring 

lek, material och styrning i förskolan.  

  De forskare och studier jag har valt att använda mig av är Pia Björklid (2005): Lärande och 

fysisk miljö- en kunskapsöversikt om samspel mellan lärande och fysisk miljö i förskolan och 

skolan, Klara Dolk (2013): Bångstyriga barn- makt, normer och delaktighet, Kenneth 

Ekström (2007): Förskolans pedagogiska praktik: ett verksamhetsperspektiv, Sofia Eriksson 

Bergström (2013): Rum, barn och pedagoger- om möjligheter och begränsningar i förskolans 

fysiska miljö, Elisabeth Nordin- Hultman (2004): Pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande, Charlotte Tullgren (2004): Den vägledande friheten: att konstruera det 

lekande barnet och Kristin Ungerberg (2017): Utbildning i tillblivelse- en alternativ berättelse 

om utbildning och lärande.   

4.1 Miljö och material i förskolan 

Hur förskolans fysiska miljö är organiserad, har i exempelvis Nordin-Hultman (2004) och 

Eriksson Bergströms (2013) forskning visat sig ha betydelse för barns utveckling. Samt vilka 

möjligheter barnen ges till lek och lärande. Den fysiska miljön skickar signaler genom sin 

uppbyggnad exempelvis om den välkomnar till att användas eller om den upplevelse som 

oåtkomlig, osäker eller allt för reglerad. I Ungerbergs (2017) studie observerades hur en 

pedagog tog rollen som den som besitter kunskapen om hur materialet bör användas, i detta 

fall en play doh deg, medan barnen ges rollen som mottagare av kunskapen. Sedan ska barnen 

utföra handlingen såsom pedagogen har instruerat. Ungeberg reflekterar över vad som skulle 

hända om barnen tillåts att utforska i detta fall degen på egen hand. Det kan finnas andra 
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lärandemoment än att enbart lära sig ”baka”. Det är i mötet med materialet som kunskap 

uppstår. Enligt Björklid (2005) bör materialet bestå av sådant som barnen själva kan flytta 

runt, detta medför att barnen har möjlighet att ändra på miljön för att den ska passa in i deras 

lektema. Det finns likheter i Björklids (2005) och Eriksson Bergströms (2013)  studie där det 

framkom att barnen har möjligheter att påverka förskolans miljö. Förskollärarna tillåter 

exempelvis att barnen flyttar runt på stolar när det krävs i barnens lekar. Förskollärarna ansåg 

att de var tillåtande när barnen lekte lekar som kunde upplevas som stökiga.           

  Enligt Björklid (2005), får inte förskolans miljö vara oföränderlig utan den behöver följa 

barnen och vad de för tillfället är intresserade av. Den behöver kunna förändras och vara 

mångsidig beroende på vilka aktiviteter som är tänkta att ske i rummet i stunden. En annan 

viktig aspekt av miljön är att barnen, enligt Björklid, behöver vara delaktiga i den fysiska 

miljöns utformning. Detta kan leda till att barnen vill visa hänsyn och visa aktsamhet om 

förskolans miljö och material (Björklid, 2005). De ska ges möjlighet att utnyttja rummen 

under dagen och de ska kunna flytta runt möbler för att rummet ska passa för olika aktiviteter. 

  Pedagogerna arbetar för att inte begränsa barnens lekande eftersom att de ansåg att leken är 

barnens arbete (Björklid, 2005). I Tullgrens (2004) studie framgick det däremot att 

pedagogerna på förskolan ansåg att det fanns lekar som krävde att de gick in och styrde dem. 

De lekar som pedagogerna i Tullgrens studie menade krävde styrning var främst högljudda 

lekar som pedagogerna tyckte var mer besvärliga. Vissa lekar anses vara normaliserande 

exempelvis lekar som speglar förskolans ordningskrav och som är hänsynsfulla. Tullgren 

uppmärksammade att det i vuxenstyrda aktiviteter fanns tydliga regler för vad barnen fick 

göra, när det var lämpligt att utföra vissa handlingar och var handlingarna fick äga rum. Enligt 

Nordin Hultman (2004), är det möjligt att se mönster för hur förskolans rum används, vilka 

aktiviteter de är tänkta för och hur gränser mellan de olika rummen ser ut. 

  I Ekströms (2007) studie framkom det att pedagogerna såg positivt på blandade barngrupper 

i inlärningssyfte, att barnen lär sig av varandra, men utifrån andra aspekter föredrog de 

åldersindelade barngrupper. Synen pedagogerna hade på placeringen av förskolans material 

var att det blev svårare att ha allt i barnens höjd eftersom att de yngsta barnen kunde nå 

material som potentiellt kunde vara en säkerhetsrisk. När det är blandade barngrupper finns 

det material som inte passar de yngre barnen och måste därför flyttas till högre hyllor eller in i 

skåp. På grund av detta blir de äldre barnen begränsade och behöver be om hjälp när de vill 

använda materialet. Även vid de yngre barnens vila tyckte personalen att de äldre barnen blev 
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missgynnade därför att i de rum barnen vilade kunde de vakna barnen inte leka och de 

behövde även leka tyst för att inte störa de barnen som låg och sov. Pedagogerna tyckte även 

att de yngre barnens omsorgsituationer som blöjbyten, vila och påklädning tog stor tid ifrån de 

äldre barnen (Ekström 2007).  

4.2 Ordning och reglering av barnens lek i förskolan 

Pedagogernas arbetssätt och förhållningssätt gentemot barnen har också betydelse. Detta blir 

tydligt i Ungerbergs (2017) studie som tar upp en episod där pedagogen styr en aktivitet 

genom att berätta hur barnen ska använda materialet. Pedagogen som deltog i observationen 

menade att det fanns ett rätt och fel sätt att ”dega” på. Pedagogen menade även att barn 

behöver ha nått en viss ålder för att kunna utföra vissa moment, som att exempelvis baka. 

  I Tullgrens (2004) studie ansåg de deltagande pedagogerna att de behövde styra de lekar som 

ansågs var för stereotypa eller saknade syfte. Det framgick också att pedagogerna såg det som 

sin uppgift att locka barnen till lek. Även om barnen deltog i en lek kunde pedagogerna, enligt 

Tullgren, anse att de inte var tillräckligt aktiva i leken.  

  Lekar som, särskilt pojkar, lekte och som pedagogerna associerade med otäcka, dramatiska 

och olagliga företeelser var inte önskvärda, enligt pedagogerna i studien, eftersom de lekar 

inte uppfattades som den ”goda” leken. Dessa lekar gav upphov till att pedagogerna upplevde 

sig ha befogenhet att gå in och styra barnen, menar Tullgren (2004). Utifrån resultatet i 

Tullgrens studie är det möjligt att dra slutsatsen att, det på de deltagande förskolorna, finns 

normer kring lek och vad pedagogerna anser vara normala barn. Normer, i Tullgrens studie, 

handlar om vad som anses vara normalt i barns lek och vad som utgör det normala barnets 

handlingar. Det finns, enligt Tullgren, riktlinjer för vad som kan klassificeras för normal lek. I 

studien kallar Tullgren det för ”god lek” och den kan inte se ut hur som helst utan den bör 

följa dessa riktlinjer. Pedagogerna på den deltagande förskolan hade som norm att alla barnen 

behöver delta aktivt i leken (Tullgren, 2004). Det ansågs onormalt att bara vara åskådare till 

andra barns lekar. Skulle detta ske var pedagogerna snabba med att påminna barnet om att 

delta eller påbörja en egen lek.  

  Dolk (2013) skriver i sin studie, att barn oftast är medvetna om vilka normer som vuxna har 

bestämt ska gälla i olika situationer och att de oftare har bättre koll på dem än vad vuxna tror. 

Normer och makt är två begrepp som Dolk menar kan kopplas ihop. Människor anpassar sig, 
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enligt Dolk, medvetet eller omedvetet till de rådande normerna. Det sker inte genom tvång 

utan genom att människor formar sina viljor och tankesätt efter dem (Dolk, 2013). 

4.3 Pedagoger och barns strategier/motstånd i leken 

En parallell som kan dras mellan Tullgren (2004), Dolk (2013) och Ericsson Bergströms 

(2013) studier är att de skriver om styrning och makt. Detta är begrepp, som enligt Nilsson 

(2008), kan kopplas till Foucault och hans teori om makt och styrning. Enligt Ericsson 

Bergströms studie, är det en sorts maktutövning som sker när de vuxna arrangerar den 

pedagogiska miljön på förskolan. Eriksson Bergström tar vidare upp en episod i sin 

avhandling som handlar om att barnen vill bredda sitt lekutrymme. Tre barn sitter vid 

sandlådan och leker, bredvid sig har de en skottkärra som de har fyllt med sand och låtsas att 

skottkärran är en lastbil. Barnen bestämmer sig för att köra iväg med skottkärran men 

pedagogen säger att det inte är tillåtet eftersom att sand inte ska vara på gräset och försöker 

övertala barnen att ha kvar sin lek vid sandlådan. En konsekvens av pedagogens styrning av 

leken var, enligt Eriksson Bergström att barnen valde att avsluta den istället för att fortsätta 

leken vid sandlådan. 

  I Dolks (2004) studie framstår maktbegreppet tydligt under vad hon kallar för valstunden. 

Den innebär att pedagogerna presenterar aktiviteter som de har valt ut för barnen, som de 

sedan fick välja från vad de ville sysselsätta sig med. Syftet med valstunden var så som 

pedagogerna beskrev det, en ambition om att barnen oavsett kön skulle leka med allt material. 

Pedagogerna styrde med andra ord vilka aktiviteter som barnen tilläts välja emellan. I vissa 

rum hade pedagogerna regler för hur många som fick befinna sig i rummet samtidigt, detta är 

en regel som pedagogerna skapat för att rummet ska kunna användas till barnens mer rörliga 

lekar.  

  En aspekt som framkom i Tullgrens (2004) studie var att barnen hade strategier för att 

undkomma pedagogernas övervakning och styrning av deras lekar. Exempelvis stängde 

barnen in sig i olika rum för att skapa rum fria från pedagogernas övervakning. 

5. Teoretiska utgångspunkter och begrepp  

I detta avsnitt redogör jag att för det teoretiska perspektiv som till stor del ligger till grund i 

analysen av resultatet. För att beskriva och analysera pedagogernas normer har jag använt 

tankar och begrepp från Foucault. De begrepp som är relevanta för studien är Foucaults makt- 
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och styrningsbegrepp (Nilsson, 2008). Jag kommer också förklara begreppet normer som är 

centralt i undersökningen.  

5.1 Foucault 

Michel Foucaults teori är möjlig att dela in i tre olika perioder: den första perioden fokuserar 

på diskurser, den andra perioden delas in i makt- och makttekniker och en tredje period riktar 

in sig på nya styrningsformer i det moderna samhället (Nilsson 2008). Det är Foucaults makt- 

och styrningsbegrepp som är relevanta i studien. Foucaults maktrelationer något som är 

föränderligt. De är inte oföränderliga utan något som förhandlas och som kan överlåtas mellan 

människor. Det är inte säkert att den som har makten vid ett tillfälle har den vid ett annat 

tillfälle (Foucault, 2002). Foucault uttalar sig på om makten på detta sätt: 

Makt är inte någonting som låter sig förvärvas, fråntas eller delas, någonting som man 

behåller eller låter gå sig ur händerna; makt utövas från oräkneliga håll och i ett 

växelspel av ojämlika rörliga relationer. (Foucault, 2002 s.104).  

Med ovanstående citat kan det sägas, att enligt Foucault (2002), cirkulerar makten i ett 

ständigt maktkretslopp där olika handlingar leder till verkan och konsekvenser. Foucault 

menade att maktrelationen har en påverkan på människors handlingar och platsen som 

människor tillåts att utföra handlingar på. Han menade även att om en människa har total 

kontroll över någon annan människa upphör relationen och övergår istället till dominans och 

förtryck. På grund av att makten är relationell fanns det utrymme att göra motstånd mot den 

som utövar makten (Foucault 2002). 

    I min studie kan det innebära att barnen kan säga emot pedagogernas regler. Exempelvis 

kan pedagogerna på förskolan ha makten över barnen när de bestämmer vilka regler som ska 

gälla. Medan de kan släppa ifrån sig makten när de tillåter att barnen bryter emot reglerna. 

Foucault menade att begreppet makt i sig har ingen betydelse utan det är när makt utövas som 

handling som begreppet får betydelse. Makt är inte något som kan förfogas över eller ägas 

utan att använda den. Det innebär att makt inte kan vara vilande därför att den existerar enbart 

när den används (Foucault 2002). 

    Enligt Foucault, finns det inga relationer som är helt fria från makt, det går med andra ord 

inte att eliminera makten som begrepp. I alla sociala möten finns det en maktbalans vilken 

Foucault menade är beroende av exempelvis kön, ålder och erfarenheter. Men han menar 

också att den är utmanande och ständigt i förändring (Foucault, 2002). 
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  Foucaults maktperspektiv behöver inte nödvändigtvis innebära att makten är förtryckande i 

form av förbud eller uteslutningar (Foucault 2002). Det kan sägas att barn är medvetna om 

vilka regler och normer som gäller och placerar sig själva efter dessa och de anpassar sitt 

beteende efter reglerna och normerna. Detta eftersom att konsekvensen av regelbrott kan leda 

till uteslutningar från aktiviteter eller förbud från att delta. Syftet med denna studie är att 

synliggöra de normer och regler som pedagoger kan ha om barns användande av förskolans 

material i leken. Pedagoger reglerar hur, var och när barnen ges tillåtelse för att använda 

material såsom leksaker. Enligt Foucault (2002), kan makt leda till något produktivt, den kan 

ge upphov till människors handlingar, skapa rum för förändringar och känslor. Maktens 

främsta medel för att gör detta är normer och normalisering. Detta kan ses i relation till de 

normer och gränser som förskollärare kan ha till barnens användande av förskolans material, 

det vill säga exempelvis leksaker. Enligt Foucault (2002), hör normer och makt ihop och 

människor anpassar sig efter dem på ett medvetet eller omedvetet plan. I Foucaults (2002) 

maktperspektiv är inte syftet att makten ska straffa den som gör fel utan normer och 

normaliseringar ska förhindra att människor gör fel från början och normer ska uppmuntra till 

att göra rätt från början. I min undersökning använder jag Foucaults maktperspektiv för att 

synliggöra och analysera normer och regler utifrån ett makt- och styrningsperspektiv 

(Faucault, 2002). Jag kommer speciellt att analysera hur makt och normaliseringar skapas i 

förskollärarnas berättelser. 

5.2 Normer 

Ett begrepp som är centralt för studien är normer. Det är pedagogernas normer om regler och 

ordning i barnens lekmiljöer som är fokus i undersökningen. 

  Ordet norm kommer från det latinska ordet norma som betyder ”regel”, ”rättesnöre” och 

”vinkelmått” (Baier & Svensson, 2009). Normer finns runtomkring oss människor i samhället 

och de reglerar vad som anses vara normalt och vad som är ett acceptabelt beteende. Enligt 

Svensson (2007), är normer beroende av vilken kontext personer befinner sig i. Det är inte 

säkert att samma normer gäller i alla situationer. Det kan exempelvis finnas olika normer på 

förskolan och i barnens hem. I olika kulturer skapas det, enligt Baier och Svensson (2009), 

normer som utgår ifrån det kulturella önskvärda, vilket innebär att i förskolans kultur skapas 

det normer som är anpassade för det sammanhanget. En del normer behöver finnas i ett 

samhälle för att skapa ordning på ett positivt sätt, exempelvis att stå i kö. Det finns även 
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normer som kan ha en negativ effekt på människor, dessa normer är viktiga att reflektera över.                

  Hellman (2013) menar, att det är den som har makten som bestämmer vilka normer som ska 

råda. På förskolan är det oftast pedagogerna som har den största makten. Därför blir det 

viktigt att synliggöra vilka eventuella normer som förskollärare kan ha när det handlar om 

barnens användande av förskolans material i leken.  

  Begreppet norm kan ges olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det används. I 

min studie innebär normer det som Baier och Svensson (2009) skriver om. De menar, att 

begreppet norm som används i det vardagliga språket innebär att normer bestämmer över eller 

ställer krav på människor. Normer kan uppmana till speciella beteenden hos människor, de 

uppfattas som något att förhålla sig till och något som styr människors handlingar.  

  Svensson (2007) skriver, att normer och regler är starkt bundna till varandra. Det kan vara 

svårt att veta vilka normer och regler som gäller på vissa platser, exempelvis på en förskola, 

för utomstående. Normer blir som mest synliga när någon bryter mot dem och de kan vara 

mer eller mindre informella och outtalade. Vad som anses vara normalt hänger ihop med vad 

som anses vara onormalt. Det är när någon bryter mot normerna som de synliggörs. 

6. Metod 

I följande avsnitt kommer den metod som har valt att användas i studien att presenteras. Även 

urvalet av deltagare som har gjorts. Samt tillvägagångssättet för att få in det empiriska 

materialet kommer att redogöras för nedan. 

6.1 Metodval  

I min studie har jag valt att använda en kvalitativ metod. Enligt Bryman (2011), är en 

kvalitativ metod lämplig när forskare vill undersöka en människas erfarenheter och 

tolkningar. 

  En metod som forskare oftast använder i kvalitativa studier är enligt Bryman (2011), 

kvalitativa intervjuer. Det är också valet av metod i denna studie. Enligt Christoffersen och 

Johanenssen (2015), är kvalitativa intervjuer en lämplig metod när forskaren vill ge 

informanterna större utrymme att prata på. Bryman (2011) och Christoffersen och 

Johannessen (2015) menar, även att en kvalitativ metod är mångsidig och den bidrar till att 

skapa en avspänd atmosfär. Med avspänd atmosfär menas det att informanten kan uppleva det 

lättare att öppna upp och prata. Vidare menar Christoffersen och Johannessen (2015), att en 
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kvalitativ metod kan bidra till att forskaren får både fylligare och djupare svar utav 

informanterna, i jämförelse med om en kvantitativ metod skulle ha använts. Syftet med min 

studie är att få reda på vad förskollärare kan ha för normer för barns användande av 

förskolans material i leken. För att det ska vara möjligt att synliggöra normerna behöver 

informanterna få möjlighet att prata om dem. Därför var den valda metoden mest lämplig. 

  Tanken med denna metod är att ställa öppna frågor som informanten får möjlighet att svara 

på med egna ord och forskaren påverkar inte informantens svar utan det är informanten som 

avgör hur svaret blir. Urvalet till min studie kommer att göras utifrån ett Kriteriebaserat urval, 

detta innebär att informanterna har valts utifrån speciella kriterier, i denna studie är dessa 

kriterier förskollärare som arbetar i förskolan. (Christoffersen & Johannessen 2015).  

  Begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är begrepp som är viktiga för 

undersökningens trovärdighet och de kommer att presenteras mer ingående i avsnitt 11.2.1.  

6.2 Urval 

När man gör ett urval av informanter kan man använda sig av ett kriteriebaserat urval. Enligt 

Christoffersen och Johannessen (2015), innebär det att när informanterna väljs ut finns det 

vissa kriterier som informanterna bör uppfylla. I min studie är kriterierna att informanterna är 

utbildade förskollärare och jobbar inom förskolan. Innan studien påbörjades mailades 

förskolechefen för att ge sitt godkännande till att förskolorna deltog i studien. 

  Därefter kontaktades förskolorna via telefon. Jag berättade att jag skulle genomföra ett 

examensarbete, förklarade vad studien hade för syfte och frågade om det fanns någon 

förskollärare som skulle vara intresserad av att delta i intervjuerna. Till en början var tre 

förskolor tillfrågade och hade tackat ja till att delta i studien. Under veckan som intervjuerna 

skulle genomföras fick jag ett avhopp från en förskola. Detta medförde att jag fick ta kontakt 

med ytterligare en förskola för att fråga om det fanns två förskollärare som skulle kunna tänka 

sig att delta i studien. Två förskollärare tackade ja och jag kunde fortsätta med intervjuerna. 

  Innan intervjuerna genomfördes mailades intervjufrågorna till de informanter som uppgav att 

de ville ha dem innan undersökningen påbörjades. I min studie var det fem förskollärare från 

tre olika förskolor som deltog i intervjuerna.  
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6.2.1 Beskrivning av deltagande förskollärare 

Nedan kommer informanterna att ges en kort presentation. Anledningen till att presentationen 

är kortfattad är på grund av att informanternas anonymitet ska skyddas. Intervjuerna har 

genomförts på tre olika förskolor. Två av de deltagande förskolorna ligger centralt i ett 

samhälle medan den tredje förskolan är belägen på landsbyggnaden.  

Informant 1: Har varit verksam inom barnomsorgen i ett 20-tal år och arbetar med barn i 3-5 

årsåldern. 

Informant 2: Arbetar med barn i åldrarna 1-3 år och har varit verksam inom barnomsorgen i 

ett 30-tal år.  

Informant 3: Har varit verksam inom barnomsorgen i ett 20- tal år, men har varit utbildad 

förskollärare i ca 10 år. Arbetar med barn i åldrarna 3-5 år.  

Informant 4: Arbetar med barn i åldrarna 1-3 år och har varit verksam inom barnomsorgen i 

ca 15 år.  

Informant 5: Har varit verksam inom barnomsorgen i 10- tal år varav utbildad förskollärare 

sedan några år tillbaka. Arbetar med barn i 5-årsåldern  

6.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes individuellt med de deltagande förskollärarna. Syftet med intervjua 

informanterna enskilt, var från min sida, att informanterna skulle kunna känna sig bekväma 

med att prata och för att de inte skulle kunna påverka varandras svar.  

  För att lättare kunna återgå till informanternas svar efter att intervjuerna var genomförda 

valde jag att göra ljudupptagningar under intervjuerna. 

  Intervjuerna utgick från en intervjuguide (se Bilaga 2) som innehöll frågor om regler och 

normer, placering av material. Intervjuerna har en semistrukturerad form. Det betyder att 

frågorna är öppna och informanterna får själva formulera svaret, eftersom att det inte finns 

några förbestämda svarsalternativ (Christoffersen och Johannessen, 2015). Alla informanter 

fick samma frågor och det menar Christoffersen och Johannessen (2015) är nödvändigt även 

om intervjufrågorna är öppna. I en kvalitativ metod kan, i detta fall en intervju, 

intervjufrågorna anpassas efter frågeställningarna. I min studie formulerades intervjufrågor 

som syftade till att svara på syftet och frågeställningarna.  
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6.4 Bearbetning och analys av empiri  

 I genomgången av det insamlade materialet har en tematisk analysmetod använts. Det första 

steget i analysen innebar att det insamlade data transkriberades. Kvale och Brickmann (2014) 

menar att när man transkriberar det insamlade materialet omformulerar man det verbala 

språket till ett skriftspråk. Sedan lästes transkriberingarna ett flertal gånger för att kunna 

urskilja mönster och identifiera teman som presenteras i resultatdelen. Enligt Bryman (2011), 

ingår den tematiska analysen i flera olika analysmetoder vilket kan medföra att den är 

komplicerad att klassificera som en egen analysmetod. Det har gjorts försök till detta. Det 

saknas fortfarande klara riktlinjer för hur forskare bör gå tillväga. Ett tillvägagångssätt som 

Bryman (2011) tar upp, är att arbeta utifrån en matris som skapar struktur i det insamlade 

materialet, i detta fall de transkriberade intervjuerna. Fejes och Thornberg (2015) menar, att 

vid en tematisk analys identifieras teman, det kan exempelvis vara något som upprepas av 

flera informanter. De menar även att, det insamlade materialet bör gås igenom noggrant för att 

identifiera de beståndsdelar som är betydelsefulla och som kommer att utgöra temana. 

  Under bearbetningen framstod de olika temana tydligt och det visas i resultatdelen med 

tillhörande citat. Att sortera det insamlade materialet och att strukturera det efter olika teman 

kallar Bryman (2011) för kodning. Vid en tematisk analys, menar Bryman (2011), att texten 

kodas i form av olika teman och ämnesområden, vilket jag gjorde med mina intervjuer. Jag 

läste de olika intervjuerna för att se om det var möjligt att upptäcka liknande svar från 

informanterna.  

7. Etiska aspekter  

När ett forskningsarbete genomförs har man enligt Vetenskapsrådet (2011) fyra olika etiska 

principer att förhålla sig till. I den första kontakten med förskollärarna när de tillfrågades om 

de ville delta i studien fick de veta vad studien ämnade undersöka och hur undersökningen 

kommer att gå tillväga. Att informera deltagarna om detta innebär att Vetenskapsrådets etiska 

principer om informationskrav uppfylldes. Innan intervjuerna påbörjades delgavs 

informanterna en samtyckesblankett (se bilaga 1), Vetenskapsrådet kallar detta för 

samtyckeskrav, som de fick skriva under. I Samtyckeskravet underrättades informanterna om 

studiens syfte, hur undersökningen kommer att gå tillväga, att deltagandet i forskningen är 

frivilligt och de har rätt att avsluta sitt medverkande i undersökningen när som helst, utan att 
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det ska påverka dem negativt. De som deltar i undersökningen har också rätten att på egen 

hand bestämma om, när och under vilka villkor de ska delta.  

  I undersökningen var det viktigt att skydda informanternas identitet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Konfidentialitetskravet innebär att i den färdiga forskningen ska det inte vara möjligt att 

identifiera deltagarna. Enigt Löfdahl (2014), finns det olika sätt för att förhindra att deltagarna 

ska kunna bli identifierade, exempelvis kan forskaren byta namn på personerna, på förskolan 

och orten där förskolan ligger. Detta har gjorts i studien.  

  Det sista kravet som togs i beaktande i studien var nyttjandekravet som innebär att empirin 

får användas i denna studie eftersom att informanterna enbart har samtyckt till att delta i just 

den här studien. Data får med andra ord inte lämnas ut till obehöriga. Det insamlade 

materialet ska även vid avslutat arbete förstöras.  

8. Resultat  

Utifrån transkriberingen har sex olika teman identifierats. Syftet med denna studie som är att 

synliggöra och beskriva förskollärares normer för barns användande av förskolans material i 

leken. Jag har benämnt temana med var sak har sin plats, var och hur, samtal om regler och 

lek, regler med villkor, pedagogiska miljöer och barns delaktighet. De teman som valts ut är 

baserade på nyckelord som framkom i informanternas svar. De resultat som intervjuerna har 

visat kommer att presenteras genom dessa teman. Jag har valt att benämna informanterna för 

informant 1, 2, 3, 4 och 5. Under varje tema kommer jag att illustrera temana med citat från 

informanterna. I citaten har jag valt att ta bort utfyllnadsord för att det ska bli tydligt för 

läsaren. De ändringar som gjorts har inte påverkat citatens betydelse.  

8.1 Var sak har sin plats 

Här nedan kommer det första temat som benämns med var sak har sin plats att redovisa. Detta 

tema innebär att när barnen har lekt färdigt med materialet ska det tillbaka till den plats som 

pedagogerna anser att det hör hemma. Ett argument för detta är att informanterna anser att 

materialet ska vara inbjudande för barnen. Det är tillåtet för barnen att flytta på materialet 

medan de leker men när leken är avslutad ska materialet ställas tillbaka på dess rätta plats. 

  Informant 1 uttryckte detta på följande sätt:  
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Allt har sin hemvist på nått sätt för att det ska inspirera och locka. Är allt material 

överallt och ihopblandat så tycker vi inte att materialet inspirerar.  Detta har vi märkt, 

men förr var vi nog hårdare på ett sätt för nu har vi börjat släppa lite mer på reglerna för 

vi upptäckte att det tog död lite på barnens flow i kreativiteten (informant 1). 

Informant 2 berättade att hen var mer tillåtande mot att barnen flyttade materialet mellan olika 

rum om barnen hade ett syfte med leken. Som exempel tog hen upp om barnen leker att de ska 

åka på semester. Hen uttryckte sig på följande sätt: ”Sen leker dom ju att dom är på semester 

och allt möjligt och då måste man ju resa iväg och packa en väska. Då finns det ju ett syfte, 

men man går ju inte omkring och liksom slänger med sakerna” (informant 2). 

  Informant 1 uttryckte sig på detta sätt: ”om barnen vill ha något material att packa med är 

pedagogernas uppgift att hjälpa barnen att hitta något material som det är möjligt att packa 

med” (informant 1). 

  Informant 4 svarade att de arbetar för att i största möjliga mån vara tillåtande mot barnens 

användande av förskolans material i leken. Om barnen har en bra lek är det tillåtet att barnen 

packar med materialet och flyttar det mellan olika rum. Detta synliggörs med nedanstående 

citat: 

Olika material kan ju användas såsom det är tänkt att användas på. Visst material kan ju 

bli något annat i leken. Till exempel material som är tänkt för ett specifikt ändamål får 

ju även användas till någonting annat i leken. Vi är ju rätt tillåtande med hur barnen 

använder materialet i leken (informant 4). 

 Informant 1 uttryckte sina åsikter om barnens användande av materialet i leken på detta sätt:  

Det är viktigt att när leken är avslutad ska materialet tillbaka till sin plats. Likväl om det 

är ett nytt material som vi har introducerat då kan det vara att barnen är jätteintresserade 

av det och då kanske det blir tokigt om några packar med det materialet då så inte dom 

andra kan leka med det. Vi har magneterna tillexempel, det finns inte hur mycket 

magneter som helst och då är det klart att börjar de packa med det i sin rollek kan de 

inte bygga vid magnetbordet med det som ändå kanske är syftet med det (informant 1). 

  Sammanfattningsvis kan det sägas, utifrån resultaten, att förskollärarna tillåter att barnen 

förflyttar förskolans material från rum till rum. Men när leken är slut ska materialet tillbaka 

till sin plats.  
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8.2 Var och hur  

Här under kommer det andra temat som benämns var och hur att presenteras. Det centrala i 

detta tema är att det finns regler för i vilka rum eller platser barnen får använda material som 

exempelvis spel, pussel, magneter och lego. Men även hur de är tillåtet att barnen använder 

materialet. Exempelvis uttryckte informant 1 sig på följande sätt:  

Vi är väldigt hårda med att pussel, lego och spel har sin plats. Sen kan det ju vara fullt 

vid bordet och barnen får då spela på golvet. Det är egentligen bara det materialet och 

atlejematerial, såsom penslar, färger, tuschpennor med mera och det får inte flyttas runt 

på (informant 1).  

 Informant 2 uttryckte att: ”Spel försöker vi hålla ordning på för att det inte är så roligt att ta 

fram ett spel eller pussel om det fattas en bit eller så, men vi sitter ofta på vår röda matta med 

det” (informant 2). Informant 2 berättade vidare att de inte har några egentliga regler på hur 

barnen får leka med materialet. Hen menade att: ”det enda är att barnen måste vara rädda om 

materialet, de får inte ha sönder sakerna. Detta har vi som pedagogerna vid upprepade gånger 

pratat med barnen om” (informant 2). 

  Informant 3 berättade att de hade regler för hur användandet av materialet fick gå till, men 

att de ändå var ganska vida i hur man fick använda det, hen beskrev det på följande sätt:   

Vi vill inte att barnen biter på materialet eller kör in bilarna med fart i väggen, utan man 

ska visa hänsyn för materialet så det inte ska gå sönder, sen får man gärna använda 

exempelvis plus-pluset med traktorerna om det finns möjlighet till det (informant 3). 

Det fanns alltså aktiviteter som inte var uppskattade eller önskvärda av informanterna. De 

ville exempelvis inte att barnen skulle bygga pistoler för att skjuta eller slå varandra med. Det 

var inte heller tillåtet att använda pinnar från byggleken för att fäktas med. Lekar som kan 

uppfattas som kroppsliga exempelvis brottning menade informanterna var tillåtet men enbart 

utomhus. Detta kan exempelvis ses i informant 1 svar som uttryckte sig såhär: 

Vi tycker ju inte det är jätteroligt när de bygger pistoler och går runt och ska slå eller 

skjuta med för så det gör vi inte, Det är likadant med att fäktas, vi har ju pinnar i 

byggleken till exempel det får man inte ta för att fäktas eller slåss med. Vill barnen ha 

den typ av lek, brottning och fajtas då gör man det ute (informant 1).  

Informant 1 tog också upp att barn kan ha behov av sådana lekar. Främst pojkar, som i leken 

ska mäta sin styrka. Förbud ansåg inte informant 1 var rätt tillvägagångssätt eftersom att det 
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kan göra handlingar mer intressanta för barnen. Däremot tyckte hen att det var viktigt att ta 

tillvara på barnens nyfikenhet och beskrev det på följande sätt:   

Är de nyfikna på brottning tillexempel så kan vi pedagoger tillsammans med barnen gå 

igenom hur en brottningsmatch går till, vad som är tillåtet och vad som inte är det. Får 

man sparka och slå, nää. Vi kan leka brottning. Förbjuder man det helt tror jag att det 

blir ännu mer intressant. Jag tror de behöver få utlopp för det sådana lekar också. Kan 

vi leka brottningen? Vad gör man? Vad får man göra? Får man sparka och slå, nej. 

(informant 1).  

  Enligt informant 2 var lekar som barnen lekte utomhus i större utsträckning mer tillåtande av 

pedagogerna, ute kunde lekarna få vara mer högljudda och stökiga. Däremot om en 

förskollärare befann sig inomhus med enbart tre barn, var barnen mer fria att använda 

materialet och lokalerna till skillnad från om hela barngruppen är inomhus. Hen beskrev det 

på detta sätt:  

Hur materialet får användas är inte spikat, allt beror på situationen, vad som händer på 

förskolan. Ibland fungerar det att använda materialet på ett visst sätt och ibland inte. Är 

det färre barn på förskolan eller om jag är själv inne med bara 3 barn kan man använda 

materialet på vissa sätt (informant 2). 

  När barnen och pedagogerna kom tillbaka från semestern behövdes det, enligt informant 3, 

hålla lite hårdare på att var sak har sin plats för att under terminens gång kunna släppa lite på 

det. Informant 3 beskriver det på följande sätt:  

Vi försöker vara flexibla för hur barnen får använda materialet. Sen kan det vara så att 

man i början av augusti när man haft semester, att man behöver hålla lite hårdare på att 

var sak har sin plats, för att få in rutinen att varje sak har sin plats. Sen kan man släppa 

det där under terminens gång (informant 3). 

  Sammanfattningsvis är det möjligt att avläsa, utifrån resultaten, att de deltagande förskolorna 

är flexibla med vad och hur barnen får använda förskolans material. Däremot finns det vissa 

aktiviteter som inte är önskvärda av förskollärarna. Exempelvis brottning och skjutlekar.  

8.3 Samtal om regler och lek 

Här kommer det tredje temat, samtal om regler och lek att presenteras. Det framkom i 

intervjuerna att det var viktigt att pedagoger och arbetslag hade samtal om hur man tänker 
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kring regler och för hur barnen får leka.  

  Informant 5 berättade att de emellanåt har en diskussion om vad som anses som fel lek. Att 

pedagoger behöver bli bättre på att observera och lyssna in barnens lek, hen menade att man 

som förskollärare kan vara lite snabb ibland och säga nej till vissa lekar utan att man faktiskt 

har tittat på vad leken handlar om. Det är viktigt att prata om det i arbetslaget för att 

gemensamt komma fram till arbetssätt som synliggör barnens lek. Hen påpekade även att 

vissa barn inte alltid klarade av alla lekar, hen uttryckte att:  

En del barn klarar av att hantera vissa lekar medan andra barn kan behöva hjälp för att 

leka samma lekar. Det är viktigt att förklara för barnen varför pedagogerna stoppar 

leken och inte enbart säga ifrån för att säga nej. Ett nej behöver åtföljas av en förklaring 

(informant 5). 

  Informant 5 berättade vidare att: ”såklart att vi diskuterar emellanåt vilka regler som ska 

gälla. Vi säger inte bara nej utan vi förklarar också varför vi säger så. Vi kan inte bara ha 

regler för regler skull. Utan de behöver vara väl genomtänkta från vår sida” (informant 5). 

  Informant 1 uppgav att de diskuterade i stor utsträckning vilka regler som skulle gälla på 

avdelningen. Hen formulerade sig på detta sätt: 

Vi kommunicerar mycket sinsemellan arbetslagen för att vi vill att alla ska ha samma 

regler. Vi diskuterar även med personen som arbetar i köket därför att hen brukar arbeta 

i barngruppen om någon Förskollärare är frånvarande. Eftersom hen hoppar in i 

barngruppen ibland är det är viktigt att även hen vet vad vi har för regler och rutiner 

(informant 1). 

  En anledning till de frekventa diskussionerna var att alla som arbetade på förskolan skulle 

vara insatta i vilka rutiner och regler som gällde för att barnen skulle få konsekvens och 

sammanhang. En annan anledning till de gränsöverskridande samtalen menade informant 1 

var att de möjliggjorde för pedagogerna att få nya ”ögon” som kunde granska reglerna. En del 

regler kan vid första anblick verka bra men efter ett tag framstå som onödiga och inte bidra till 

något utan snarare hämmar barnen medan pedagogerna vill uppnå det motsatta och inspirera 

barnen och locka till inlevelse. Informant 1 beskrev det så här: 

Ibland kan regler sättas upp för att den verkar bra. Tittar vi vid ett senare tillfälle, från 

ett annat håll, kanske den kan verka lite onödig. Vi kanske inte behöver ha den regeln, 
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för den kanske inte inspirerar barnen eller lockar till inlevelse eller någon fantasi hos 

dem(informant 1). 

  Sammanfattningsvis kan det sägas att förskollärarna i min studie diskuterade förskolans 

regler kontinuerligt för att se om reglerna fortfarande var bra och aktuella eller om de skulle 

ändra på något. 

8.4 Regler med villkor 

Regler med villkor är det fjärde temat som kommer att presenteras i detta avsnitt.  Det 

centrala i temat är att samma regler gäller i princip alla barn oavsett ålder. Men det framkom 

även att det finns aspekter som villkorar vilka regler som gäller. Informant 2 uttalade sig på 

detta sätt:  

Ju äldre barn är desto större krav kan du ställa, på grund av att de har en annan 

förståelse. Men just det här med att kasta material eller vara oaktsam, det är exakt 

samma regler, det säger jag till en 1-åring också. Det är ju ett lärande. Det måste barnen 

lära sig. Sen förstår ju dom kanske inte innebörden av regeln, det har ju inte samma 

förståelse för det, men det är inte okej ändå. Jag måste ändå markera att nej vi kastar 

inte med grejerna (informant 2). 

  Däremot kunde det finnas vissa kriterier som gjorde att reglerna kunde frångås. Om det 

vistades färre barn på förskolan kunde barnen få göra sådant som de inte är tillåtna att göra de 

dagar när det är fler barn på förskolan. En anledning till detta var att förskolan hade begränsad 

yta. Citatet nedan synliggör informant 5 tankar om förskolans begränsade yta:  

Jag känner att vi skulle vilja ha mer yta. Även om barnen blir äldre vill de ändå ha yta 

att leka på. Vi är en barngrupp med 16 barn och vi har två rum att vara i och ett lite 

mindre rum, där vi har hemvrå. För att tillgodose alla 16 barn, på något sätt, för vi har 

ju en skyldighet gentemot varje individ. Därför känner vi att det kanske är för liten yta. 

Bygger barnen med klossar eller med järnvägen kräver det yta (informant 5).  

  Var det färre barn kunde de tillåta en större frihet vid användandet av materialet men om det 

var fler barn ansåg pedagogen att det krävdes större styrning från dem vilket ledde till 

inskränkningar för hur barnen tilläts använda materialen. Var det många barn på förskolan 

ansåg informant 3 att det gick åt för mycket tid till att sortera materialet som barnen använde, 

hen beskrev det på detta sätt: ”är det fler barn inne så känner vi att saker måste ha sin plats, 

för att annars måste vi ägna massor med tid åt att sortera” (informant 3).  
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  Informant 2 berättade att samma regler gällde för alla barn men det fanns kriterier som 

kunde ses som undantag, barnets ålder var ett sådant undantag. Hen uttryckte sig på följande 

sätt: ”de yngsta barnen, 1- 2 år, har en begränsad tillgång material när de besöker de äldre 

barnens avdelning”. Informant 3 berättade: ”Vi har ju samma regler för alla barn oavsett ålder 

men man behöver inte nödvändigtvis erbjuda de yngre barnen spel som kan vara för svårt för 

deras ålder” (informant 3).  

  Informant 2 tog upp att det fanns material som behövde förvaras utom räckhåll för barn som 

var för små för att använda det självständigt. Som exempel tog hen upp limpistoler samt 

pärlor och menade att: 

Allt material som inte finns i barnens höjd är sådant som måste användas tillsammans 

med en vuxen. Limpistolen som är varm till exempel. Annat som kan vara farligt för de 

yngre barnen att stoppa i munnen är de jättesmå pärlorna. De får barnen be om 

(informant 2). 

Ett annat kriterium som en informant hänvisade till var barnens mognad. Hen menade att det 

krävs en viss mognad av barnet för att kunna hantera visst material. Informant 1 uttryckte sig 

på följande sätt:  

Allt material som finns här uppe är inte lämpligt för de små barnen. När 1- och 2 

åringarna kommer upp då kanske vi måste begränsa materialet. För de kanske inte kan 

använda exempelvis limpistolerna på egen hand. De behöver ju ha en vuxen, men det 

kanske inte fungerar att en vuxen sitter med dem just då. Men våra stora barn kan ju 

använda färgerna och lim på egen hand. Vi har ju mycket material framme. Våra stora 

barn har ju lärt sig och kan använda exempelvis limpistoler själva. De yngsta barnen 

behöver stöttning och någon som är med dem. Visst material är de kanske inte mogna 

för att använda.  (informant 1). 

  Informant 5 berättade att på avdelningarna med barn i 4- 5år arbetade pedagogerna till stor 

del tillsammans men reglerna kunde skilja mellan de båda avdelningarna även fast barnen var 

i samma åldersspann. Informant 5 uttryckte sig på detta sätt när hen berättade: 

Vi har nog olika tankar ibland, mellan våra samarbetande arbetslag. Inne på den andra 

avdelningen har de andra regler och här är det såhär. Det beror ju också på material, 

utrymme, hur det ser ut och sådana saker. Vi är öppna mot barnen och talar om när 

något inte är okej, på den här avdelningen, men det är okej om ni gör det på den andra 

avdelningen (informant 5). 
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  Informant 5 berättade vidare att deras regler fungerade bra eftersom de på avdelningen kände 

varandra väl, hen uttryckte sig såhär:  

Jag tycker att reglerna som vi bestämt fungerar väldigt bra, jag har ju jobbat med den 

här barngruppen sen de var 1-1,5 år, så vi känner ju varandra väldigt väl. I början när 

barnen var yngre krävdes striktare regler men när barnen blev äldre har vi kunnat tillåta 

mer ”lösa” regler eftersom att vi lärt oss hur gruppen fungerar (informant 5). 

  Flertalet informanter beskrev att om det uppstår oroligheter i barngruppen kan reglerna 

behöva stramas åt för att regler också kan innebära trygghet för barnen. Informant 3 uttryckte 

sig exempelvis på detta sätt: ”Man kan behöva strama åt reglerna lite ibland, för att få tillbaka 

själva tryggheten i gruppen. En regel kan ju också vara en trygghet för barnen, just för att de 

vet vad de har att förhålla sig till” (informant 3).  

  Sammanfattningsvis kan det sägas, utifrån resultaten, att reglerna kan skifta beroende på 

situation, exempelvis storlek på barngruppen eller barnens mognad. Informanterna uppgav att 

barnen fick använda materialet såsom de ville men samtidigt fick de inte använda det på fel 

sätt. Att vara försiktig med förskolans material var av stor vikt.  

8.5 Förskolans miljö  

Detta tema kommer att handla om hur pedagoger har utformat förskolans olika rum. Här var 

en viktig del hur förskolans miljö skulle vara organiserad för att stimulera och inspirera 

barnen. När de kommer in i ett rum ska materialet inspirera och locka barnen till att använda 

det. Informant 4 uttryckte att ”hemmavrån har vi ju jobbat lite med för att den ska se 

inbjudande ut och att var sak har sin plats. Så att inte allt ligger i en stor hög intryckt i två 

skåp, när barnen kommer” (informant 4).  

  Om materialet ligger kring kastat sa informant 4 att deras tanke med detta kunde gå förlorad. 

De förespråkar att var sak bör ha en bestämd plats för att barn i åldern 3- 6 år behöver en 

miljö som är noga genomtänkt och uppbyggd: 

Vi har tänkt som så att barnen kan bygga med klossar i ett rum, men där finns också 

tågbana. Klossarna kan vara även användas till annat exempelvis i barnens billekar. 

Innanför byggrummet har vi hemmavrån och där kan barnen också använda klossarna i 

leken men även lego (Informant 5). 

  Informant 2 uttryckte sig på följande sätt om miljöns uppbyggnad och materialets placering: 

”Vi har tänkt att barnen ska kunna använda allt vårt material. Därför är det placerat i barnens 
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höjd. Det material som kräver vuxenstöd får barnen be om men det är ändå synligt” 

(informant 2). 

  I en av intervjuerna berättade informanten 1, om hur de har organiserat miljön på förskolan. 

Hen beskrev följande: 

Vi jobbar mycket med miljön och vill att den ska inspirera till kreativitet. Den ska locka 

barnen till att bli nyfikna och prova. I materialen som vi tar fram tänker vi utifrån 

läroplanen och försöker få med många olika lärande till exempel språk, matematik och 

teknik. Sen är det inte så att vi delar in ämnena utan de får gärna gå in i varandra 

(informant 1).  

 För att sammanfatta detta tema är det möjligt, att utifrån resultaten, säga att de deltagande 

förskolorna hade en viss struktur på förskolans miljö. Materialet i förskolan hade en viss 

placering i förskolans lokaler, exempelvis ateljé och bygghörna 

 

8.6 Barnens delaktighet 

Här presenteras det sjätte temat som handlar om barns delaktighet.  Det framkom att barnen 

på ett eller annat vis var med och påverkade miljöns utformning. Informant 5 uttryckte 

barnens delaktighet i miljöns utformning såhär: 

När vi startade fick vi överta en stor del byggmaterial från barngruppen som var på 

denna avdelning innan, de baren hade tyckte om att bygga. Våra barn däremot var mer 

intresserade av att ha en hemmavrå vilket gjorde att vi möblerade om efter deras 

önskningar (informant 5). 

Informant 5 berättade även att de efter barnens önskemål tillsammans gick runt till de olika 

avdelningarna på förskolan för att fråga om de hade material som passade in i deras 

hemmavrå, de var även och sökte material i förskolans förråd. Barnen hade bestämt som regel 

att det var fyra barn som fick leka i hemmavrån och valde därför exempelvis fyra matchande 

tallrikar. Informant 2 delgav att de reflekterade tillsammans med barnen om vad de tyckte om 

förskolans miljö och om de hade något de ville ändra på, därmed kunde de förändra miljön 

efter barnens tankar och idéer. Informant 3 uttryckte sig så här om barns delaktighet i 

utformningen av förskolans miljö: 
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Barnen har genom intresse och lek varit delaktiga i miljöns utformning. Vi anpassar 

miljön efter vad vi ser att barnen gillar att lek med, till exempel då vi bytte plats på 

hemmavrån för att få större yta. Barnen gillade att leka där och platsen var liten. Vi har 

nyligen ändrat om för att hitta plats för smålegot som barnen tycker om att bygga med. 

Barnen får välja om de vill vara med och flytta möbler m.m. (informant 3) 

  Utifrån resultaten i detta tema kan det sammanfattningsvis sägas att barnen på de olika 

förskolorna som deltagit har varit olika delaktiga i förskolans utformning. En del barn har 

blivit observerade i sin lek medan andra har varit mer delaktiga i processen.  

   

9. Sammanfattning av resultat 

I detta avsnitt kommer resultatet av studiens data att sammanfattas utifrån frågeställningarna. 

  Utifrån det första temat, var sak har sin plats, är det möjligt att svara på frågan om vilka 

uppfattningar förskollärare har om barns användande av förskolans material i leken. Det visar 

att pedagogerna har en tanke med att ordna förskolans material på speciella sätt. Deras tankar 

var exempelvis att barnen skulle komma in i rummet och på en gång bli inspirerade att 

använda materialet. Materialet ska locka barnen till att använda det. Samtidigt har de 

bestämda åsikter som poängterar att materialet bör återbördas till dess rätta plats för att det 

ska vara inbjudande till nästa person som vill använda det. En norm som förskollärare har om 

barnens användande av förskolan material i leken kan utifrån detta tema sägas vara att 

förskollärare anser att barnen bör städa och hålla iordning på förskolans material. En 

uppfattning förskollärare har, och som blev synlig i empirin, var att barnen behövde ha ett 

syfte med sin lek. Det var inte tillåtet att flytta material från ett rum till ett annat om det inte 

uppfyllde något syfte. Det är förskollärarna som har makten att besluta om lekinnehållet hade 

ett syfte. Beslutade de att leken saknade detta var det inte tillåtet att flytta förskolans material 

från den plats som förskollärarna ansåg var den rätta. Citatet i temat var sak har sin plats är ett 

exempel på förskollärares maktstruktur.  

  I det andra temat, hur och var, bidrar empirin med att svara på frågan om det finns regler för 

var och hur barnen får använda förskolans material i leken. Det blev tydligt att förskollärare 

har regler för hur barnen tillåts använda materialet. Jag tolkar, utifrån resultaten, som att det 

finns en tanke om att materialet kan upplevas som skört och barnen behöver därför vara 
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försiktiga med det. Det framstår som viktigt att materialet hålls komplett för att det inte ska 

förlora sitt syfte. En norm som förskollärarna, som deltog i undersökningen, antas ha är att 

barnen inte får tillfoga skada på förskolans material eller varandra genom oaktsamhet. En 

annan norm som blir synligt i temat är att förskollärare anser att pojkar behöver få utlopp för 

”vilda” lekar såsom brottning. Utifrån informant 1 citat, tolkas det som att brottning bör ske 

under kontrollerade former. Det kan även tolkas som att barnen och förskollärarna, som deltog 

i studien, behöver ha förkunskaper för hur brottning går till. Vilket synliggörs i informant 1 

citat. 

  Det tredje temat svarar på frågan som handlar om de uppfattningar förskollärarna som deltog 

i studien har om barnens användande av förskolans material i leken. I analysen av empirin 

framkom det att enligt förskollärarnas åsikt var det viktigt att reflektera kring förskolans 

regler och hur barnen tilläts använda materialet. Med utgångspunkt i empirin, framgick det 

även att det finns olika typer av lek, exempelvis rätt och fel lek. För att uppmärksamma på 

vilka sätt barnen leker behöver förskollärare observera och reflektera kring barnens lekar. De 

behöver ha kunskap om barnens lekinnehåll och inte enbart säga ifrån utan att ha tänkt till 

innan.  Det är viktigt att prata om det i arbetslaget för att gemensamt komma fram till 

arbetssätt som synliggör barnens lek. 

  Det fjärde temat kopplas till var och hur barnen får använda förskolans material. Med 

utgångspunkt i förskollärarnas svar är det möjligt att dra slutsatsen att det på förskolorna 

fanns kriterier för vilka regler som gällde för barnens användande av förskolans material. Ett 

sådant kriterium var barngruppens storlek. Färre antal barn möjliggjorde för en större frihet 

vid användandet av förskolans material. Var barngruppen större upplevde förskollärare att det 

fanns behov av att begränsa barnens användande av materialet. Syftet med detta var 

förskollärarna inte skulle behöva lägga tid på krävande uppgifter som exempelvis att sortera 

materialet efter att barnen hade lekt med det. Ett annat kriterium som förskollärare uppgav i 

empirin var barnens ålder. Det fanns material som inte fanns tillgängligt för de yngsta barnen 

eftersom att de kunde utgöra en säkerhetsrisk.  

  Det femte temat, förskolans miljö, svarar på frågan om det finns bestämda platser för var 

förskollärare anser att barnen bör leka med materialet. Resultat belyser att förskollärarnas 

organisering av rummen talar om för barnen vilka aktiviteter som är möjliga att utföra. Detta 

visar på att det är pedagogerna som bestämmer den egentliga utformningen av rummen, men 

att barnen i större eller lägre utsträckning tillåts vara delaktiga. Exempelvis är det 
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pedagogerna som har bestämt att rummen ska delas in i bygghörna och hemvrå. Denna 

indelning förmedlar att rummen är tänkta för aktiviteter som är kopplad till bygg och rollek. 

  En norm som blev synlig genom frågan om barnens delaktighet i miljöns utformning var att 

barnen på ett eller annat vis var med och påverkade miljöns utformning. Björklid (2005) 

menar att barnen behöver få vara delaktiga, i exempelvis miljöns utformning, för att de ska 

känna ansvar för förskolans material och vilja värna om det.   

  I analysen av empirin blev det synligt, utifrån informanternas svar, vem som hade den 

egentliga makten att bestämma regler och normer. Pedagogerna har möjlighet att styra 

barnens lek när de anser att den inte följer normen om ”rätt” lek. Foucaults begrepp om 

styrning var vägledande i analysen därför att det synliggjorde pedagogernas styrning av 

barnens användande av förskolans material i leken genom regler och ordning. Även de 

pedagogiska inriktningarna som togs upp under rubriken bakgrund användes i analysen av 

empirin. 

  Med utgångspunkt i det sjätte temat är det möjligt att dra slutsatsen att förskolans material 

har bestämda platser, och därmed svarar på frågan om det finns bestämda platser för var 

förskollärare anser att barnen bör leka med materialet. Det blev även tydligt att barnen har fått 

vara delaktiga i beslut som rör i vilka av förskolans rum materialet bör finnas. Hur barnen fick 

vara delaktiga skiljde sig på de olika förskolorna. På en förskola tilläts barnen vara direkt 

involverade i materialets placering medan på en annan förskola observerade pedagogerna 

barnen och kunde på detta sätt bli medvetna om vad barnen tyckte om att leka med och var på 

förskolan de lekte.  

10. Analys 

Utifrån resultatet blev det möjligt att dra slutsatsen att det finns en pedagogisk tanke bakom 

förskollärares regler och normer men även i hur de tillsammans med barnen utformar 

förskolans fysiska miljö. I analysen presenteras den pedagogiska tanke med stöd av de olika 

pedagogiska inriktningarna som togs upp i bakgrunden. Den andra delen av analysen 

fokuserar på den fostrande pedagogiska tanken.  

10.1 Analys med pedagogisk inriktning 

Som nämnts i bakgrunden var ordning och reda en viktig del i Montessoris pedagogik och det 

framgick i resultatet av empirin att ordning och reda var en viktig del av förskolans miljö, 
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menar Phillips (2014) och Montessori (1987). Att miljön är strukturerad menade Montessori 

(1987) gjorde den lättöverskådlig för barnen och när materialet finns i deras höjd får barnen 

utveckla sin självständighet. Detta förhållningssätt blev tydligt i empirin och det liknar det 

tankesätt som är stommen i Montessori- och Reggio Emiliapedagogiken. Nämligen att 

självständigt tänkande och handlande leder till att barnet är den som har makten över den egna 

utvecklingen En annan aspekt som kan sägas likna Montessori- och Reggio 

Emiliapedagogiken, är att pedagogerna ansåg att materialet bör finnas på den anvisade platsen 

för att barnen var i behov av en miljö som var noga genomtänkt och uppbyggd. (Montessori, 

1987 ; Dahlberg & Åsén, 2011). 

  Pedagogernas arbetssätt i studien är förhållandevis likt det arbetssätt som framhålls inom 

Waldorfpedagogiken men det finns aspekter som skiljer sig. I Waldorfpedagogiken avhåller 

pedagogerna sig ifrån att anstränga barnen med aktiviteter som kräver omdömesförmåga, 

tänkande och resonerande, de fokuserar istället på att inspirera barnen till lek och rörelse 

(Phillips, 2014). På en förskola som deltog i studien uppgav en informant att de kroppsliga 

lekarna inte är lika önskvärda som exempelvis att bygga med lego eller skapande. Det är 

aktiviteter som oftast är stillasittande medan att brottas kräver mer utrymme och rörelse. Den 

”fria leken” ges stort utrymme eftersom att i waldorfpedagogiken anses den viktig för barnens 

fantasi och insikt om sin omvärld, detta synsätt överensstämmer med det som blev synligt i de 

svar som informant 1 gav. Resultaten som framgick kan tolkas som att det finns en tanke om 

att förskolans material bör hållas helt och att barnen ska vara aktsamma med det, men även 

med varandra. Barnen fick tillåtelse att flytta materialet mellan olika rum men enbart om 

flyttandet uppfyllde ett syfte i leken. Det kan tolkas som att pedagogerna ansåg att de hade 

behov av att styra barnens handlande när de bedömde att leken saknade syfte. Utifrån empirin 

kan det tolkas som att olika lekar tillskrivs mer värde än andra. Om barnen lekte att de skulle 

flytta och behövde packa en väska med saker ansågs det som mer tillåtet än om barnen enbart 

packade föremål för att flytta det från rum till rum eller plats till plats. För att få en 

fingervisning om lekens syfte kunde barnen tillfrågas om detta och sedan bestämde 

pedagogerna sig för om det var tillräckligt för att barnen skulle få fortsätta leken eller om den 

behövde få ta en ny riktning. 
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10.2 Analys av fostrande pedagogiska tankar 

Vem bestämmer vad som klassificeras som rätt och fel lek? I Tullgrens (2004) studie, var det 

pedagogerna som tog på sig ansvaret att bedöma om barnens lek uppfyllde syftet för den 

”rätta” eller den ”goda” leken. Jag uppfattar även i min studie det som att pedagogerna var de 

som bestämde vad som föll under kategorin rätt och fel lek. Jag tolkar det även, utifrån mitt 

insamlade material, att det oftast är pedagogerna på förskolan som har den största makten att 

bestämma vilka normer som ska råda. Att det enligt förskollärarna, finns rätt och fel sätt satt 

leka på, kan ses i relation till Ungerbergs (2017) episod som visade att det finns fel och rätt 

sätt att baka på.  

  Enligt Foucault (2002) är maktrelationer skiftande. Det är möjligt att förhandla om makten 

och den kan överlåtas mellan människor (Foucault, 2002). Det är inte alltid möjligt att utläsa 

vem det är som har makten för enligt Foucault är makten ett relativt begrepp som inte 

existerar så länge inte makten utövas, först då kan det bli synligt vem det är som har makt 

(Foucault 2002). Det kan tolkas som att pedagogernas tankesätt förmedlar att barnen är 

medvetna om vem som har makten eftersom att de tog upp att känner de barnen behöver inte 

reglerna vara lika tydliga. Det kan tolkas som att barnen vet att det är pedagogerna som har 

makten även fast den inte utövas i alla situationer. Med utgångspunkt i Foucaults 

maktperspektiv, tolkas det som att pedagogerna kan släppa ifrån sig makten när de tillåter att 

barnen omförhandlar och i vissa fall bryter mot reglerna. Foucault (2002) menade, att i alla 

sociala möten finns det en maktbalans vilken är beroende av exempelvis kön, ålder och 

erfarenheter. Foucault (2002) menade även, att makten är utmanande och ständigt i 

förändring. Foucaults maktperspektiv behöver inte nödvändigtvis innebära att makten är 

förtryckande i form av förbud eller uteslutningar. Detta kan ses i relation till informant 1 som 

menar att förbud kan leda till att ett fenomen blir mer attraktivt. Som exempel tog hen upp 

brottningen och menade att även om det sågs som en aktivitet som riskerar att bli störande 

ansåg pedagogerna att förbud inte var rätt väg att gå. De arbetade istället tillsammans med 

barnen för att komma fram till ett tillvägagångssätt som tillfredsställde båda parter. Barnen 

tilläts att utöva brottning om det skedde utomhus och under kontrollerade formen. Det kan 

sägas att de utövade makt men de hade barnens bästa i åtanke eftersom att de inte ville att 

barnen skulle skada sig eller någon annan.  

  Om de anser att en lek inte uppfyller de kriterier som kvalificerar en lek som rätt har de 

makten att avbryta eller omförhandla lekinnehållet. Samtidigt framkom det i empirin att 
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barnen tilläts vara delaktiga i beslut som rörde utformningen av förskolans rum men är det 

barnen som har det sista ordet? Även om pedagogerna observerar barnens lek är det 

förskollärarna som kommer att tolka barnens intressen och önskningar utifrån det som 

observerats om hur barnen vill att materialets placering ska se ut.  

11. Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultaten av undersökningen att diskuteras i relation till tidigare 

forskning samt egna tolkningar. I avsnittet metoddiskussion kommer den valda metoden att 

diskuteras med fokus på möjligheter och begränsningar.  

11.1Resultatdiskussion 

Studiens resultat kan kopplas till den tidigare forskningen som togs upp under rubriken 

tidigare forskning.  

  Björklid (2005) förespråkar i sin studie en miljö som är anpassad efter barnen vilket gör att 

de kan klara sig själva och inte behöva be pedagoger om hjälp. Utifrån tolkningar av temana i 

resultat var det möjligt att identifiera att flera förskolor som deltog i studien hade detta syn- 

och tankesätt. En anledning till varför förskolans material bör ha en speciell placering var, 

enligt exempelvis informant 1 och 3, för att den rätta placeringen bidrog till att materialet 

inspirerade barnen och uppmuntrade dem till att använda det då. Detta var också anledningen, 

såsom exempelvis informant 1 uttryckte det, till varför barnen behövde ställa tillbaka 

materialet på den rätta platsen när leken var avslutad. 

  Det framkom i resultatet att pedagogerna har regler och normer för hur barnen fick använda 

förskolans material och i vilka rum barnen tilläts leka och använda materialet. Det 

överensstämmer med resultatet som uppmärksammades i Tullgrens (2004) studie nämligen att 

det i vuxenstyrda aktiviteter fanns tydliga regler för vad barnen fick göra, när det var lämpligt 

att utföra vissa handlingar och var handlingarna fick äga rum. Förskollärarna, som deltog i 

denna studie, ansåg att kroppsliga lekar såsom brottning enbart fick ske utomhus eftersom att 

de krävde mer utrymme. Det kan också tolkas som att pedagogerna på förskolan såg dessa 

lekar som mer krävande därför att pedagogerna behövde styra denna typ av lek mer. 

  I Tullgrens (2004) studie var lekar som krävde styrning från pedagogerna främst högljudda 

lekar som pedagogerna ansåg var mer besvärliga. En lek som brottning kan ses som en lek 

som kräver gott om utrymme och det är en möjlig anledning till varför förskolläraren, i min 
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studie, ansåg att den bör ske utomhus samt att barnen som leker runtomkring kan bli störda. I 

Tullgrens (2004) studie framfördes det att lekar som barnen lekte och som pedagogerna 

associerade med otäcka, dramatiska och olagliga företeelser var inte önskvärda därför att de 

inte uppfattades som den ”goda” leken. I dessa lekar behövde pedagogerna gå in och styra 

barnen (Tullgren, 2004). 

  Utifrån resultatet som framgick i denna studie tolkas det av mig som att det finns ett rätt och 

ett fel sätt att leka på. Detta synsätt kan liknas vid den mentalitet som pedagogen i Ungerberg 

(2017) studie kan tolkas ha. Det framgår i Ungebergs (2017) studie att det finns ett rätt och fel 

sätt att baka på. I samband med bakaktiviteten framgår det att pedagogen som uttalar sig om 

det rätta och det felaktiga sättet att baka på menar att barnet måste ha uppnått en viss ålder för 

att kunna utföra aktiviteten, bakningen på rätt sätt (Ungebergs (2017). Detta tankesätt går att 

finna i informant 1 intervju där hen påpekar att det kan finnas material som de yngre barnen 

inte är helt mogna för och därför behöver en vuxens stöd. Hen påpekar därför att man kan 

behöva begränsa materialet när de yngsta barnen kommer upp till storbarnsavdelningen. Detta 

kan även kopplas till Ekströms (2007) studie där det framkom att pedagogerna var positivt 

inställda till åldersblandade grupper, eftersom att barnen får möjlighet att lära av varandra. 

  Men en aspekt som kan upplevas som negativ med åldersblandade grupper och som även 

synliggjordes i resultatet för min studie var att det blev svårare att ha allt material i barnens 

höjd, eftersom att de yngsta barnen kunde nå material som potentiellt kunde vara en 

säkerhetsrisk. 

  Resultatet av empirin har bidragit till att ge svar på frågeställningarna och därmed svarat på 

syftet för undersökningen.  

11.2 Metoddiskussion  

Intervjuerna genomfördes under tiden som den pedagogiska verksamheten fortgick. Två 

intervjuer pågick i ungefär en halvtimme medan de andra intervjuerna tog mellan 11- 15 

minuter. Oavsett intervjuernas längd upplevdes de bistå med empiri som svarade på syftet 

samt frågeställningarna. Intervjuerna genomfördes under ett spann av två veckor vilket var 

gott om tid för att hinna reflektera över intervjufrågorna och svaren mellan intervjuerna. Om 

det hade varit möjligt att göra om undersökningen, hade de följdfrågor som dök upp efter 

intervjuerna varit en del i intervjuguiden. En fråga som kändes angelägen i kontexten 

mejlades till informanterna som svarade på den efter att den huvudsakliga intervjun var 



 

32 

 

avslutad. Frågan uttryckte barnens delaktighet i utformandet av miljön. Alltså om 

pedagogerna inkluderade barnen när de placerad ut leksaker och material men även i 

möbleringen av förskolans rum. Att maila frågan till informanterna tyckte jag fungerade 

väldigt bra. Något jag kunde sakna med att det inte gjordes via fysiska möten, var att jag inte 

på samma sätt kunde ge följdfrågor på informanternas svar.  

  Intervjuerna transkriberades i princip omedelbart efter att de var avslutade eftersom att det 

både är tidskrävande och ansträngande ansågs de behövas tillräckligt med tid för att hinna 

bearbeta data. Efter att detta var gjort lästes transkriberingar igenom ett flertal gånger för att 

till sist identifiera de teman som presenterades i resultatkapitlet.   

  Utifrån studiens syfte var intervjuer en fördelaktig metod för att synliggöra pedagogernas 

syn- och förhållningssätt. För att få ett bredare perspektiv kan svar från fler informanter 

inhämtas. 

 Något som jag uppmärksammade efter att intervjuerna var genomförda, var att de 

förskollärare som hade bett om att få intervjufrågorna innan intervjuerna ägde rum, gav 

fylligare svar än de som inte hade tittat på frågorna innan. Jag kan inte uttala mig, med 

säkerhet, att informanternas svar påverkades av att de hade tagit del av intervjufrågorna på 

förhand, men det är något som jag har reflekterat över.  

  Jag har även reflekterat över om de informanter som inte tog del av intervjufrågorna innan 

intervjuerna genomfördes, hade svarat annorlunda om de hade läst frågorna på förhand och 

fått mer tid till att tänka efter vid varje fråga.  

  

 11.2.1 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 

Reliabilitet handlar om hur trovärdiga resultaten i en studie är och om det är möjligt att få 

samma resultat om undersökningen genomförs fler gånger. Kvale (1997) menar att eftersom 

det är fler informanter i en kvantitativ studie än i en kvalitativ studie medför detta att 

reliabiliteten i den kvantitativa studien kan ses som större. Eftersom det i min studie enbart 

deltar fem informanter kan reliabiliteten anses vara ganska låg, däremot kan reliabiliteten ökas 

något då denna studie till stora delar har fått resultat som kan liknas med resultaten från 

tidigare forskning. Bryman (2011) menar, att om det finns fler forskare inom samma område 

som tolkar sina resultat på liknande sätt ökar reliabiliteten.   

  Validitet är ett forskningskriterium av stor betydelse. Innebörden av begreppet är att 
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undersökningen ska ge svar på syftet och inte på någonting annat (Löfdahl, 2014). Innan 

undersökningen påbörjas är det viktigt att analysera metodvalet för att kunna få svar på syftet. 

  Det är väsentligt för studiens syfte att de informanter som deltar i undersökningen har 

relevanta kopplingar till det som undersöks (Kvale 1997). 

  Det är inte möjligt att applicera studiens resultat på alla förskolor utan de är knutna till de 

informanter som deltog i intervjuerna. Resultaten visar vilka tanke- och arbetssätt som 

förskollärarna på de deltagande förskolorna har angående barnens användande av förskolans 

material i leken. Med andra ord är inte resultaten generaliserbara på alla förskollärare och 

förskolor.  

12. Slutsats 

Med utgångspunkt i studiens resultat och genom deltagarnas svar synliggjordes det att det 

finns normer och regler som både förskollärare och barnen rättar sig efter på förskolan. 

  Resultaten visade också att förskollärare har normer om barns användande av förskolans 

material i leken och genom styrning reglerar de barnens användande av materialet. De har 

även regler för i vilka rum som barnen tillåts använda materialet samt vilka möjligheter de har 

till hur materialet får användas. 

  Slutsatsen av undersökningen är att förskollärare strävar efter en speciell ordning av 

förskolans material. Tanken med denna ordning är att materialets placering påverkar barnen. 

Förskollärare menar att ordningen kan inspirera barnen till att vilja använda materialet i sin 

lek. 

   Genom att lyfta normer för barns användande av förskolans material i leken, som 

förskollärare kan ha och som undersökningen har bidragit till att synliggöra, kan studiens 

resultat användas för att stärka förskollärarprofessionen.  

 

13. Avslutning 

Som avslutning kan det sägas att de teman och tolkningar som gjorts i studien är beroende av 

den förförståelse som ligger till grund hos den som gjort tolkningarna, i denna studie är det 

jag som har tolkat. Men informanternas svar har också påverkat det slutgiltiga resultatet i 

studien. Enligt Foucault (2002), disciplinerar människor sig när de berättar något men i 
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verkligheten kan handlingar se annorlunda ut. Vad är det tillåtet att säga? Ett möjligt svar på 

den frågan ligger hos berättaren. Vad hen anser att den är bekväm med att berätta för någon 

och vilka personliga normer som människor har. 

14. Förslag till fortsatt forskning 

 Ett möjligt förslag till fortsatt forskning skulle vara att intervjua barn i förskolan för att se 

deras uppfattningar om vilka normer och regler det finns för användandet av förskolans 

material i leken. Det skulle även vara intressant att observera förskollärares och barnens 

samspel på förskolan för att synliggöra vilka regler och normer som finns.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Samtyckesblankett 
 

Hej Mitt namn är Cornelia Lundqvist och jag läser sjätte 

terminen på förskollärarprogrammet på Karlstad universitet. Jag 

skriver mitt examensarbete och undrar om du kan tänka dig att 

delta i en studie. Syftet med studien är att synliggöra och 

beskriva normer av barns användande av förskolans material i 

leken.  
För att få svar på mitt syfte och mina frågeställningar kommer 

jag att använda kvalitativa intervjuer som kommer äga rum enskilt. Jag planerar att genomföra 

intervjuerna under vecka 49-50 enligt överenskommelse med dig om tid och plats som passar 

oss båda. Jag beräknar att varje intervju kommer ta ca 30–45 minuter och jag kommer att göra 

ljudupptagning under intervjun för att ha möjlighet att kunna återgå till svaren. 

Det material som samlas in kommer enbart att användas i studien och det kommer inte att 

göras tillgängligt för obehöriga. Efter att studien är genomförd kommer materialet att raderas.  

Det kommer inte vara möjligt att identifiera de som deltar i studien, namn och förskolor 

kommer att avidentifieras för att säkerställa deltagares anonymitet. 

Det slutgiltiga resultatet av studien kommer att finnas tillgängligt att läsa i databasen diva på 

internet. 

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avsluta ditt deltagande utan att det 

får några negativa konsekvenser. 

Om det är något du undrar över är det bara att kontakta mig. 

Tack på förhand! 

Cornelia Lundqvist 

Handledare 

Tomas Saar 

 

Ort/Datum Studentens underskrift  Ort/Datum Deltagarens underskrift 

 ………………………………….                                    …………………………………. 

…………………………………                                     ………………………………….           
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 Presentera mig  

 Fråga hur länge informanten jobbat inom förskolan  

 Vilken åldersgrupp informanten jobbar med  

Regler/Normer  

 Har ni några regler för var barnen får leka med förskolans material? 

 -  Kan du ge några förslag på regler? 

 Har ni några regler för hur barnen får leka med förskolans material?  

- Kan du ge några förslag på regler?  

 Har ni diskuterat i arbetslaget vilka regler som ska gälla på förskolan?  

 Gäller reglerna för alla barn oavsett ålder?  

Om inte:  

- Vilka regler gäller för de yngsta barnen 

- Vilka regler gäller för de äldre barnen?  

Ordning/Placering 

 Kan du berätta hur ni har placerat ert material? 

- Behöver barnen fråga er om hjälp för att ta ner saker? 

 Har ni olika rum/platser för materialet? (som exempelvis mållarrum/ byggrum?) 

 Är det tillåtet för barnen att flytta material från ett rum till ett annat?   

- Om inte: Finns det någon särskild tanke med det?  

 Är det tillåtet för alla barn oavsett ålder att använda materialet?  

 

  


