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This study was aimed at examining how interaction can develop through building and 

construction work using recycled materials. The study is based on literature, interviews and 

observations. The interviews were conducted with pedagogues from two different preschools 

working with different age groups, and who also have differing experience working with 

these methods. The questions asked in the interviews aimed to learn how the pedagogues 

work to promote social interaction in this context, how it has evolved over time and how they 

would like to develop the work with recycled materials. 

There are several aspects to take into consideration in order to get interaction to work, and 

there are several different views on what functioning interaction looks like. In the literature it 

has become apparent that it is not always about the children getting along, but rather how they 

solve conflicts and what they can learn from this. In the interviews I have learned that 

although the purpose with construction work with recycled materials was not initially focused 

on interaction, it has resulted in development in that field. 

The study has also shown how important a stimulating learning environment and a secure 

basic structure to the activities is, in order to facilitate development and creativity, and the 

role of adults in this matter. The study focused on the interaction between children, but the 

interaction between adults as well as between adults and children is crucial for the interaction 

between children to work. 
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Sammanfattning 

Undersökningen syftade till att utforska hur samspelet kan utvecklas med hjälp av bygg- och 

konstruktionsteknik med returmaterial. Undersökningen baseras på litteratur, intervjuer och 

observationer. Intervjuerna genomfördes med pedagoger från två olika förskolor som arbetar 

med olika åldersgrupper, vidare har de arbetat olika länge med returmaterial. Frågorna som 

ställts har handlat om hur pedagogerna arbetar för att främja samspel, hur det har utvecklats 

över tid samt på vilket sätt de vill utveckla arbetet med returmaterial.  

Det finns flertalet aspekter att ta hänsyn till för att samspelet ska fungera och det finns olika 

syn på hur ett fungerande samspel ser ut. I litteraturen har det framkommit att det inte alltid 

handlar om att barnen är sams utan hur de löser konflikter som uppstår och vilka lärdomar 

som kan dras. I intervjuerna har det framkommit att även om syftet hos pedagogerna från 

början inte rört samspel har arbetet med returmaterial ändå resulterat i en utveckling på det 

området. 

Undersökningen har även belyst vikten av stimulerande lärmiljö och en trygg grundstruktur i 

verksamheten för att möjliggöra utveckling och kreativitet, samt vuxnas roll i detta. Den 

fokuserade på barns samspel, men vuxnas samspel med varandra och barnen är en 

förutsättning för att det ska fungera. 
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Inledning 

Social kompetens har blivit allt viktigare i dagens samhälle och grunden lägger vi redan i 

förskolan. Att arbeta med socialt samspel är därför en stor del av verksamheten och vi kan 

arbeta på flera olika sätt för att främja ett gott samspel. Men vad menar vi när vi pratar om 

socialt samspel? Det kan ha flera olika betydelser och innebära olika saker för olika 

människor. I det här arbetet avses samspelet mellan barn när de får arbeta med returmaterial i 

en stimulerande lärmiljö. Hur barn kan använda sin fantasi och kreativa förmåga för att 

tillsammans lösa problem, inspirera varandra och samarbeta kring olika typer av byggprojekt.  

 

Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur barn samspelar kring returmaterial samt om 

pedagoger kan använda sig av bygg- och konstruktionsteknik med returmaterial som 

hjälpmedel för att utveckla det sociala samspelet.  

Frågeställningar: 

1. På vilket sätt använder pedagogerna returmaterial för att främja och utveckla barns 

sociala samspel? 

2. Hur ser pedagogerna att barnens samspel utvecklats sen de började med bygg- och 

konstruktion i barngruppen? 

3. Hur vill pedagogerna utveckla arbetet med bygg- och konstruktion? 
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Bakgrund och Litteraturgenomgång 

Läroplaner och Skollag 

1998 fick Sverige den första läroplanen för förskolan vilken är en förordning. Det innebär att 

alla inom förskolan ska följa den och den ska genomsyra hela verksamheten. Men även om 

det var först 1998 vi fick den här typen av läroplan har det funnits riktlinjer och mål för 

förskoleverksamheten ända sedan 1800-talets kindergarten. Så man kan säga att så länge vi 

haft förskola i Sverige har det också funnits någon form av läroplan. Hur dessa har varit 

utformade beror på hur samhällsstrukturen har sett ut och vilken typ av medborgare vi har 

velat fostra (Studentlitteratur 2008). 

Skollagen innehåller de bestämmelser, lagar, som rör skolan och förskolan. Den är alltså 

paragrafstyrd och där står om barns, lärares och vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter, 

men även skolans och huvudmannens ansvar (Studentlitteratur 2008).  

Läroplan för förskolan, Lpfö 98 

Den läroplan vi har idag reviderades 2010 och är anpassad till ett globaliserat samhälle där vi 

strävar efter miljömedvetenhet, hållbar utveckling, jämställdhet och alla människors lika 

värde. Det finns en betoning också på att vi ska arbeta med ett demokratiskt förhållningssätt 

och att barnen ska vara medbestämmande. Vidare betonar läroplanen att vi ska arbeta mot alla 

former av kränkningar (Skolverket 2010). I den här undersökningen används förkortningen 

Lpfö98, men avser då den reviderade läroplanen.  

 

Definitioner 

Det finns olika sätt att definiera samspel och det finns olika teorier om hur samspel fungerar. I 

det här arbetet avser jag samspelet mellan barn och mellan barn och lärandemiljö. Barnen på 

de förskolor som undersökningen utgår från har arbetat med återvinningsmaterial under olika 

lång tid. Det finns en önskan i kommunen om att förskolorna ska arbeta mer med sådant 

material och redan idag samarbetar flera olika förskolor för att göra det möjligt. 

Returmaterialet har stor variation och man har en lokal där materialet är samlat för att de olika 

förskolorna ska kunna hämta material. Returmaterialet består av allt från textilier till 

klickgolv, papprör samt mindre material som gamla sladdar och en mängd annat. Variationen 

blir stor eftersom det är många företag som bidrar. Olika företag, men även privatpersoner 

kan skänka material till den här insamlingsplatsen.  
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Med bygg- och konstruktionsteknik avses att barnen bygger med materialet, byggnaderna rivs 

en gång i veckan och sedan börjar barnen om på nytt. Det är ett material som inbjuder till just 

konstruerande av olika slag.  

 

Teoretisk bakgrund 

Idéer om hur man ska bedriva pedagogisk verksamhet har skiftat beroende på rådande 

samhällssyn och vilka strömningar som genomsyrat samhället. Vi har i Sverige gått från en 

fostrande och gudsfruktande norm till den nu rådande om barns medbestämmanderätt och 

inflytande. I läroplanen beskrivs förutom värdegrundsfrågor även mål och riktlinjer för 

lärande. (Studentlitteratur, 2008) 

Vygotskijs socialkulturella perspektiv går ut på att vi föds med enbart en begränsad mängd 

grundläggande mentala funktioner som uppmärksamhet, varseblivning och minne 

(Evenshaug, Hallen, 1992). Dessa utvecklas sedan kulturellt och blir med tiden mer 

avancerade, hur vi utvecklas är beroende av vilken kultur vi lever i. Barnen får helt enkelt 

olika redskap med vilka de utvecklar sina grundläggande funktioner. För att denna utveckling 

ska kunna ske behöver barnet samspela med andra människor. Det vill säga barnet behöver 

vägledning genom att en vuxen visar och berättar hur barnet ska genomföra en uppgift. 

Vygotskij menade att barnet måste utgå från samspel för att kunna genomföra något på egen 

hand. Detta sker inom det som Vygotskij kallade för den proximala utvecklingszonen, med 

det menas att intellektuell utveckling sker när barnet får vägledning av personer med mer 

erfarenhet. Här spelar stödstrukturer en viktig roll vilket innebär att man skapar strukturer för 

att ge barnet stöd när det behöver det för utveckling och problemlösning. Vygotskij menade 

alltså att undervisning är förutsättningen för utveckling. Barnet behöver lärprocessen för att 

kunna utvecklas intellektuellt (Evenshaug, Hallen, 1992).  

Vygotskij använde sig av vissa begrepp för att förklara sin teori om barns utveckling 

(Strandberg, 2006). Begreppen han använde sig av var sociala, medierade, situerade och 

kreativa. Det sociala kan beskrivas som ovan, för att utveckling ska kunna ske krävs 

interagerande med andra människor. Med medierade menas att barnet behöver hjälpmedel, 

artefakter, för att hantera och relatera till sin omvärld. Alltså för att kunna lösa ett problem 

behövs passande verktyg. Med situerade menade han att allt sker i en kontext som till 

exempel en särskild plats eller situation. Det är lättare att lära sig om något i en miljö där det 
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man ska lära sig förekommer. Det kreativa kan förklaras med att när man vågar gå utanför 

givna gränser och normer tar utvecklingsprocessen stora kliv framåt (Strandberg, 2006).  

I en pedagogisk kontext kan sägas att Vygotskij lade vikt vid språkets betydelse tillsammans 

med aktiviteter i utvecklingsprocessen. Det bör tilläggas att det inte var Vygotskij själv som 

använde begreppet aktivitet utan det var hans kollega Leontjev som formulerade tanken att 

kommunikation i sig är en aktivitet, medan en annan viktig aktivitet är leken (Sträng, Persson, 

2003).  

Enligt Vygotskij är samspel i alla dess former en grundpelare för social kompetens och 

utveckling, han menar också att intellektuell och social utveckling hör ihop och inte kan 

särskiljas. Pedagoger som förstår att interaktion mellan barn är en kombination av socialt liv 

och individuell utveckling har större möjlighet att stimulera barns lärande och utveckling. 

(Strandberg, 2006) 

Daniel Stern beskriver fem olika relaterandedomäner, det begynnande självet, kärnsjälvet, det 

subjektiva självet, det verbala självet och det berättande självet. Stern menar att utveckling 

sker genom hela livet och att man därför inte kan låsa sig fast vid olika utvecklingszoner. 

Utvecklingen är alltså inte statisk enligt Stern utan han pratar om utvecklingslinjer som sker 

parallellt genom hela livet (Brodin, Hylander, 1997). 

Johansson, Pramling Samuelsson beskriver i en analys pedagogers förhållningssätt till lek och 

lärande. De menar att pedagogernas förhållningssätt påverkar barnens samspel med varandra 

och med pedagogen. I författarnas analys har de kommit fram till tre olika förhållningssätt till 

lek och lärande, explorativt samspel, berättande samspel och formbundna samspel. Ett 

explorativt samspel innebär att lek och lärande har lika stort fokus vilket möjliggör ett 

dynamiskt och kreativt samspel med stora utvecklingsmöjligheter för barnen. Även berättande 

samspel ger dessa möjligheter enligt författarna, eftersom pedagogerna uppmuntrar barnen att 

berätta och gestalta vilket i sin tur gynnar fantasi och kreativitet. Det formbundna samspelet 

däremot fokuserar mer på vad pedagogen vill förmedla vilket innebär att barnens inflytande 

minskar och på det viset begränsas också barnens kreativitet (Johansson, Pramling 

Samuelsson, 2007).  
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Samspel och lärandemiljö 

Samspel sker mellan individer, men också mellan individer och den miljö de befinner sig i, 

hur individer samspelar påverkas också av den fysiska miljön, det menar författarna 

Evenshaug och Hallén. De hänvisar bl. a till Fischbeins tidigare forskning för att förklara hur 

viktigt det är med en inspirerande lärmiljö. Enligt författarna klassar Fischbein pedagogers 

förhållningssätt till lärmiljön som antingen tillåtande eller restriktiv. Författarna förklarar att 

det inte ligger någon värdering i dessa begrepp utan att båda typerna av lärmiljö kan vara 

inspirerande, beroende på vilken typ av inlärning det handlar om och även vad som passar 

individen vid ett särskilt tillfälle (Björklid, Fischbein, 1996). Elisabeth Nordin-Hultman 

förklarar att leksakerna och lärmiljöerna på svenska förskolor är tämligen likartade och 

hänvisar till Birgitta Almqvist forskning. Författaren beskriver sitt analysarbete i tre steg och 

började göra en jämförelse mellan olikheterna i lärmiljön på svenska förskolor respektive 

engelska och vad dessa skillnader kan ha för betydelse. Författaren beskriver hur engelska 

förskolor har en öppen och inbjudande miljö, medan man på svenska förskolor har flera 

lärmiljöer samt material otillgängligt. Vidare beskriver författaren att barn på engelska 

förskolor har större tillgång till teknik- och naturvetenskapligt material än svenska förskolor. 

Vidare lider svenska förskolor enligt författaren generellt brist på material som lockar till 

laboration, utforskning och experimentering. Författaren betonar dock att i svenska förskolor 

finns det betydligt mer material som tränar barns grovmotorik i inomhusmiljön än vad det gör 

i engelska förskolor där det i princip inte finns något sådant material (Nordin-Hultman, 2005).  

Författarna till antologin Miljöer för lek, lärande och samspel, beskriver lärandemiljöns 

betydelse för barns utveckling. De sammanlagt sju olika författarna beskriver olika typer av 

miljöer samt perspektiv på lärandemiljöernas betydelse. Det framkommer att barn lockas till 

lek och samspel av öppna och fria miljöer med stora möjligheter. Vidare framkommer att 

utemiljön har stor betydelse för barns lek och motoriska utveckling eftersom utemiljön 

möjliggör livligare lekar än vad som oftast är möjligt inomhus. Författarna hänvisar till 

studier som visar att barn på naturrika förskolegårdar leker mer varierat, uthålligt och 

samspelar i större utsträckning än barn på förskolegårdar där dylika förutsättningar saknas 

(Sandberg (red.), 2008).  

Pia Williams diskuterar barns lärande och samspel, hon tar upp hur barn lär när de får 

samarbeta och att de utvecklar sin sociala kompetens samtidigt som de lär. Författaren menar 

att dessa två utvecklingsskeden inte går att särskilja. Vidare menar Williams att samlärande 

handlar om mer än relationen mellan vänner, det är en dynamisk och föränderlig process som 
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sker mellan individer, individ och den miljö och verksamhet de befinner sig i. ”Det är 

ofrånkomligt att människor lär sig något när de är tillsammans med andra, men det intressanta 

är vad de lär sig av de situationer de ingår i och hur detta går till.” Williams menar att 

konflikter mellan barn kan vara en sporre för lärande och utveckling eftersom barnen lär sig 

argumentera, men också lyssna för att lösa problem (Williams, 2006). Men för att kunna 

lyssna och argumentera krävs en känsla av trygghet, risken är annars att individen blir 

defensiv och då går det inte att lösa problem. När en person känner sig trygg och befinner sig i 

en miljö där hon känner samhörighet ges förutsättningar för att samspela mer konstruktivt. En 

känsla av samhörighet och sammanhang är viktig för alla människor enligt Olle Åhs. Han 

beskriver i sin bok Bortom bråk och hårt klimat att det är nödvändigt för människan att känna 

samhörighet med andra för att känna att man är en del av ett sammanhang. När barn får kärlek 

och lär sig samspela i en trygg och förutsägbar miljö ökar chansen att de får en känsla av 

samhörighet. Åhs tar upp begreppet KASAM, en förkortning av ”känsla av sammanhang”, 

som beskriver en individs mentala beredskap att hantera sitt liv. Författaren menar att barns 

lärande måste vara förbundet med ett sammanhang som ger en känsla av meningsfullhet och 

struktur, något som uppnås genom samspel och helhetssyn (Åhs, 1998).  

I ”Glädjens pedagogik” beskriver författarna Anne Linder och Stina Breinhild Mortensen åtta 

samspelsteman som förklarar inte bara att man ska bemöta barn på ett positivt sätt utan även 

hur man går tillväga. Det handlar om hur man bemöter barnen för att bekräfta dem och visa 

att de är sedda. Författarna menar att om vi visar barnen intresse och förtroende för det de gör 

utvecklas deras självförtroende. Barn behöver vägledning samt att vuxna runt dem visar 

intresse samt öppnar för nya intryck och andras erfarenheter för att skapa samspel och 

sammanhang (Linder, Breinhild Mortensen, 2006). 

I ”Lyssnandets pedagogik” beskriver Ann Åberg hur hennes utveckling som pedagog formats. 

Bland annat berättar hon om synen på lärmiljön och hur den har förändrats från att vara statisk 

till föränderlig. Tidigare fick barnen anpassa sig till lärmiljön istället för tvärtom. Barngrupper 

ser olika ut eftersom det är olika individer som ingår i dem, därför är det nödvändigt att 

observera och lyssna till barnens intressen när man skapar en lärmiljö. Vidare beskriver 

författaren hur de i sina försök att skapa en bra lärmiljö för barnen misslyckades ett flertal 

gånger eftersom de inte inkluderade barnen. Först när de skapade miljön tillsammans med 

barnen och diskuterade hur man skulle förhålla sig till materialet, vilka regler som gällde, vem 

som hade ansvar för vad fick den en positiv genomslagskraft och blev meningsfull. 

Författaren kallar misslyckandet som ”ett lyckat misstag”, det satte igång ett demokratiskt 
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förfarande och fick pedagogerna att inse att barnen måste vara delaktiga i beslut som rör deras 

gemensamma miljö. I Lpfö98 står det också beskrivet ”Förskolan ska aktivt och medvetet 

påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma 

demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem” (Skolverket, 2010). Åberg menar att 

det är själva förutsättningen för att lära barnen demokratiskt tänkande, att de själva får vara 

delaktiga i beslutskedjan (Åberg, Taguchi, 2005). Det är lätt att som pedagog driva på och 

glömma att ha barnen med sig i sin vilja att göra lärmiljön bra. Med de bästa föresatser vill 

man överraska barnen med nytt material, ny lärmiljö, men risken är att det som verkade så 

positivt i början förvandlas till kaos när man inte har barnen med sig. Åberg visade dock att 

det som till en början verkade vara ett misslyckande blev något bra eftersom pedagogerna 

reflekterade över situationen som uppstod och reviderade sitt sätt att arbeta.  

Bygg och konstruktion 

Tekniskt konstruktionsarbete innehåller ett flertal olika moment vilka kan utveckla kreativt 

tänkande och problematisering hos barn enligt författarna till Vi bygger och lär – om barn och 

konstruktionsarbete. De menar att barn kan arbeta enligt samma bakomliggande processer 

som gäller för konstruktionsarbete i större sammanhang, om än i förenklad form. 

Konstruktionsarbete med teknik inbjuder till och stimulerar kreativitet i barns fortsatta 

utveckling och lärande. Vidare menar författarna att konstruktionsteknik bidrar till att öka 

barns självtillit, men även kan skapa nyfikenhet inför naturvetenskap och teknik i större 

samanhang. Författarna belyser även vikten av att konstruktionsmoment sätts i ett 

sammanhang för att inte låsa sig vid enskilda aktiviteter, vilket kan leda till att barnet tappar 

intresset. När barnens aktivitet sätts i en kontext, d.v.s. de får lära sig varför de gör någonting 

och inte bara hur, ger det mer stimulans och förstärker självtilliten (Ahlgren, Sjöholm, 1980). 

Mia Mylesand arbetar som förskollärare på förskolan Trollet i Kalmar och har skrivit boken 

Bygg och konstruktion i förskolan, där hon beskriver hur de arbetar med bygg och 

konstruktion. De började med att undersöka miljön på förskolan med att ta barnens 

perspektiv. Mylesand beskriver hur de kröp runt på alla fyra för att se hur ettåringarna såg på 

tillvaron. De undersökte vidare hur barnen upplevde världen på förskolan för att kunna 

anpassa miljön efter barnens behov. Mylesand beskriver i sin bok de många utmaningar de 

stod inför när de införde bygghörna och hur olika pedagogerna förhöll sig till detta. Vad är 

byggmaterial? Vad får finnas med i bygghörnan? Författaren delar med sig av deras sätt att 

arbeta på Trollet och hur man kan förhålla sig till material, men även hur barnen utvecklar 

värden såväl som världen. Mylesand beskriver olika typer av material som kan användas i 
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bygghörnan och hur de tillgängliggörs, hur de utmanar på olika nivåer för att stimulera barn i 

olika åldrar och med olika intressen. Vidare betonar Mylesand returmaterialets betydelse som 

inte färdigt material och hur det därför kan bidra till att ytterligare inspirera till kreativitet och 

uppfinningsrikedom. Författaren poängterar också hur det är pedagoger som sätter gränser 

och inte barnen och att pedagoger därför behöver lära sig att se utanför ramarna. Det är också 

viktigt enligt Mylesand att mängden material är balanserad. Det ska inte vara för lite material, 

men inte heller för mycket, det ska vara en sådan mängd att barnen uppmuntras till samspel 

och samarbete. Därför bör man hela tiden reflektera över om det behöver tas bort eller 

tillföras material och i vilken mängd. Vidare diskuterar hon huruvida fördelningen av material 

även bör göras olika beroende på typer av miljöer t.ex. inomhus- och utomhusmiljön. 

Mylesand menar att pedagoger behöver ställa sig frågan om man ska ha samma typ av 

material inne som ute, eller om man har något att vinna på att använda sig av olika typer av 

material i de olika miljöerna (Mylesand, 2007). 

 

Hållbar utveckling och grön flagg 

Ann Granberg beskriver bland annat hur man kan utveckla ett miljömedvetande hos barn 

redan i krypåldern. Författaren menar att grunden ligger i att ha en positiv inställning till 

utemiljön. Hon påtalar även vikten av empatiträning, men också benämning av vad man möter 

för att grundlägga ett miljötänkande hos barnen. Författaren menar vidare att det är viktigt att 

barnen är ute mycket samt att de ska förknippa naturen och utevistelsen som någonting 

positivt. Granberg beskriver vikten av att väcka ett miljötänkande redan hos mycket små barn. 

Hon menar att det är avgörande för framtiden att barn lär sig att samverka med naturen, att 

inte ta mer än man kan ge tillbaka. Barnen är framtidens beslutsfattare och har de med sig ett 

miljötänk redan från förskolan ökar chansen att de tar rätt beslut gällande miljön i framtiden. 

Granberg ger exempel på hur man kan arbeta rent pedagogiskt med dessa frågor i förskolan. 

Författaren belyser vikten av att man på varje förskola ska definiera hur miljöarbetet ska gå 

till utifrån dess specifika och lokala förutsättningar. En lantortsförskola kan inte arbeta på 

samma sätt som en innerstadsförskola t.ex. Vidare menar Granberg att pedagogerna ska lära 

barnen respekt för allt levande, man trampar inte ihjäl insekter eller sliter av färska grenar från 

träd och buskar. Återvinning är också ett bra sätt att introducera barnen till ett tankesätt som 

kan bidra till en hållbar utveckling. Författaren anser att en treåring ska ha fått en baskunskap 

kring natur och miljö i deras närområde. Det handlar alltså om en kombination av kunskap 

och empati som ska lägga grunden för miljömedvetenhet som barnen tar med sig in i vuxen 
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ålder. För att säkerställa detta är det av yttersta vikt enligt författaren att barnen har roligt 

under utevistelsen, den ska vara lustfylld och trygg (Granberg, 2000).  

När man ska arbeta med hållbar utveckling med barn är det viktigt att inte bara veta hur utan 

även varför det behövs. Pedagoger bör ha kunskap i dessa frågor för att kunna besvara 

barnens frågor och uppmuntra barnen. I Hållbar utveckling-människa, miljö och samhälle ges 

en inblick i dessa frågor. En kunskapsbas att förmedla vidare och en grundkunskap att ha i 

baktanke i allt man gör med barnen. Boken tar även upp hur man kan arbeta med hållbar 

utveckling ur ett demokratiskt perspektiv (Persson, Persson, 2007). Pedagoger måste ha större 

kunskap än barnen, även om man låter barnen själva resonera kring olika ämnen och begrepp. 

Det ett barn lär sig i tidig ålder har en tendens att sätta sig, därför ska pedagoger kunna svara 

på de frågor som barnen tar upp. Om pedagogen inte har svar är det bättre att söka kunskap 

tillsammans med barnen snarare än hitta på en nödlösning. Med returmaterial kan man också 

utmana barnen ute i skogen, bygga bon till olika djur, eller lägga ut en planka med plast och 

ett bananskal för att visa vad som stannar kvar och vad som försvinner. 

Grön flagg är ett kostnadsfritt verktyg som skolor och förskolor kan ansluta sig till. Tanken är 

att man på ett enkelt sätt ska kunna arbeta med hållbar utveckling kopplat till läroplanen. Det 

läggs upp i ett till två år i taget och man arbetar tematiskt. Det finns sex olika teman man kan 

välja mellan. Vidare ska man ta kontakt med en kommunpolitiker som kan tänka sig att vara 

kontaktpolitiker. Syftet med det är att medvetandegöra politikerna i kommunen med att man 

arbetar med hållbar utveckling (http://www.hsr.se/det-har-gor-vi/land/i-skolan-och-forskolan-

gron-flagg). 

Återvinningsmaterial i lärandemiljöer 

Att använda återvinningsmaterial eller returmaterial i förskolan inspireras av Reggio Emilia-

pedagogiken, vilken går ut på att använda material som inte begränsar utan istället utvecklar 

barns fantasi och kreativitet. Inom Reggio Emilia är miljön så viktig att man kallar den för 

den tredje pedagogen (http://www.reggioemilia.se). Tanken är alltså att erbjuda barn ett 

material utan begränsningar, man vill att barn ska se nya möjligheter och vill uppmuntra 

nyfikenhet och experimentlusta. Allt fler kommuner arbetar på detta sätt med returmaterial 

och det finns också vinster att göra, returmaterial kostar inte pengar. En annan vinst är att man 

på ett naturligt sätt kan introducera begreppet hållbar utveckling och dess innebörd för barn. 

Det är alltså inte enbart en ekonomisk vinst som görs, utan även en miljövinst.  
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Aktuell forskning kring samspel och konstruktion. 

Pia Björkelid belyser i den här forskningrapporten Lärande och fysisk miljö från 2005, vikten 

av lärandemiljöernas utformning för barnens utveckling. Björkelid menar att den fysiska 

miljön ofta glöms bort och att den är viktigare än vi tidigare har trott för barns utveckling. 

Miljön bör vara utformad på ett sätt som inspirerar barnen till lek, kreativitet och utveckling. 

Miljön bör även locka till grovmotorisk träning både inom- och utomhus och författaren 

påvisar hur miljöns utformning bidrar till förbättrad fysisk förmåga samt utvecklar det sociala 

samspelet (Björkelid, 2005).  

Det finns mycket forskning kring barn och datoranvändning, nu handlar inte den här 

undersökningen om just den typen av teknik, men det finns ändå paralleller att dra gällande 

barns behov av samspel kring ett medium. I undersökningen handlar mediet om konstruktion. 

Lorna Arnott beskriver i sin artikel från 2013 hur barn interagerar kring datorer. Datorn är i 

det här fallet mediet eller artefakten som barnen samspelar kring. Arnott menar att barn har ett 

behov av att samspela med varandra och att en fördom är att barn som leker med en dator är 

osociala, medan verkligheten är att barn sällan sitter ensamma vid datorerna. Det är en 

gruppaktivitet precis som många andra lekar (Arnott, 2013). Även Vygotskij tar upp barns 

behov av samspel och hur artefakter bidrar till att skapa den trygghet som behövs för att 

interagera med andra. Returmaterial i en bygghörna kan också ses som en artefakt eller ett 

medium genom vilken barn kan finna denna trygghet som skapar förutsättningar för samspel. 

Olika medier behöver inte vara motpoler till varandra utan kan ses som komplement.  

Ingrid Engdahl beskriver i sin doktorsavhandling från 2011, hur toddlare interagerar med 

varandra på ett aktivt socialt sätt trots avsaknad av verbalt språk. Engdahl upptäckte under 

sina observationer att de små barnen hälsade på varandra och lade märke till om någon kom 

eller gick. Vidare kunde hon se hur toddlarna sökte samspel genom lek. De visade även social 

förmåga när de hjälpte sina vänner i olika situationer och som det förefaller organiserade lekar 

med t.ex. turtagning. Det visade sig att toddlarna redan under sitt andra levnadsår använde 

flera sociala verktyg som används genom hela livet (Engdahl, 2011). Detta visar att man 

redan tidigt kan introducera barnen för lek som uppmuntrar till samspel och att pedagoger inte 

bör underskatta de små barnen. Pedagogers förhållningssätt ska inte heller underskattas och 

som författarna till Glädjens pedagogik berättar kan man med ett positivt och vägledande 

förhållningssätt utmana barnen (Linder, Breinhild Mortensen, 2006). Grunden är alltid 

trygghet som också Åhs beskriver (Åhs, 1998).  
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Metod 

Urval 

I den här studien intervjuades fem pedagoger på två olika förskolor som har arbetat olika 

länge med bygg- och konstruktionsteknik med returmaterial. Anledningen till det var för att få 

ett bredare perspektiv, har en pedagog arbetat med någonting under en längre period kan det 

vara svårt att komma ihåg hur det var i början, när man startade upp. De förskolor som valdes 

för undersökningen skiljer sig i flera avseenden. Den ena är relativt nyöppnad och kommunen 

satsar mycket på den förskolan, den andra är en liten förskola på landsbygden som funnits i ca 

15 år vilken inte har samma ekonomiska förutsättningar som den förstnämnda. Vidare arbetar 

de intervjuade pedagogerna med olika ålderskategorier. Dessa förskolor ingår i ett nätverk av 

förskolor i kommunen som arbetar allt mer med returmaterial och det finns en vilja att 

utveckla detta framåt. Detta bidrog också till valet av förskolor. 

Procedur 

Genomförande av strukturerade intervjuer 

Intervjuerna gjordes enligt strukturerad modell, det vill säga frågorna var klara innan 

intervjutillfällena för att säkerställa att intervjuerna gav svar på för undersökningen relevanta 

frågor. Det bör dock tilläggas att vissa intervjufrågor anpassades efter vilken förskola 

informanten arbetar på. Intervjusvaren skrevs ned för hand eftersom frågorna inte var 

utformade på ett sådant sätt att det ansågs vara behövligt att spela in svaren.  

Genomförande av observationer 

Observationerna skedde i en och samma barngrupp på en förskola vid två olika tillfällen. De 

pågick i cirka 30 minuter och fokus låg på samspelet mellan barn och mellan barn och 

material. Observationerna ägde rum sittandes på golvet och vad barnen gjord, hur de pratade 

med varandra samt hur de rörde sig i rummet antecknades.  

Databearbetning och analys 

För att få en schematisk överblick över intervjusvaren valdes tabellform som redovisningsmetod. På 

det sättet åskådliggjordes på ett enkelt sätt likheter och skillnader i svaren från informanterna. Det blev 

lättare att analysera svaren och bearbeta dem. Utifrån tabellen kunde sen intervjuerna läsas igen för att 

få mer utömmande svar än som kan utläsas ur en tabell. Detta tillsammans med litteratur och 

observationer blev den mall genomförandet av själva analysen kunde utgå ifrån. 

Etiska överväganden 

Informanter och barn är helt anonyma, innan observationerna har vårdnadshavare skrivit 

under en medgivandeblankett. Barnen tillfrågades också innan själva observationerna, de fick 
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frågan om det var okej att de observerades och om vad de gjorde fick antecknas.  

Informanterna har informerats om förutsättningarna enligt de forskningsetiska principerna, de 

fick även de berättat för sig att det skulle vara helt anonyma och därför har begreppen ”hen”, 

”informanten” och ”pedagogen” använts (Vetenskapsrådet, 2002). Blankett för godkännande 

av vårdnadshavare gällande observationer finns med som bilaga, några uppgifter har ändrats 

för att det inte ska framgå vilken stad undersökningen har utförts i.  

Resultat av intervjuer och observationer 

Intervju 1 

Den intervjuade är en pedagog som har arbetat med returmaterial i ca 13 år. Hen har arbetat 

på sin nuvarande arbetsplats i 2,5 år och barnen på avdelningen är mellan fyra och fem år. När 

hen började på sin nya arbetsplats arbetade man inte alls med returmaterial utan det var den 

intervjuade pedagogen som introducerade den här typen av arbetssätt. Pedagogen berättar att 

det är under de senaste åren som det har kommit styrning uppifrån, från cheferna, att man ska 

satsa på returmaterial och arbeta mer medvetet med det. Hen berättar att man arbetar med 

materialet både inne och ute, spontant i den fria leken men även i projektform. 

Att fokusen ligger på bygg- och konstruktionsteknik beror på att materialet bjuder in till det 

och syftet har varit att arbeta med gratis material som skapar kreativitet. Hen tar kartonger 

som exempel, ”en kartong kan bli så många olika saker, en hundkoja, ett hus, en borg eller en 

docksäng till exempel.” Hen menar vidare att barn får utveckla sin fantasi när de arbetar med 

ett icke givet material, det finns inga gränser, gammalt blir nytt och förändras hela tiden 

beroende på barnens lek. Vidare finns det ett miljötänk fortsätter pedagogen, det handlar om 

hållbar utveckling. 

Barnen får i stort sett leka fritt med materialet, men pedagogerna på avdelningen har gjort 

vissa medvetna begränsningar för att barnen ska komma bort från känslan av att behöva ”roffa 

åt sig, ” de vill helt enkelt att barnen ska lära sig att dela med sig och ta hänsyn till sina 

kompisar. Man har valt att begränsa mängden barnen får ta av ett visst material. Pedagogerna 

vill även få barnen att reflektera över vad de ska tillverka, då kan de också få ta mer av ett 

material. Detta alltså för att undvika oreflekterat skapande utan en idé. Detta handlar om när 

barnen ska tillverka något mer bestående. Om ett barn tillexempel vill tillverka en buss så ber 

pedagogen barnet att fundera på vad som behövs, hur den ska se ut och göra en ritning innan 

barnet sätter igång med själva tillverkningen.  
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Några barn fick ingå i ett projekt där de skulle bygga ett badhus, barnen hade röstat fram 

innan vilken typ av byggnad de skulle tillverka. Sen gjorde de en gemensam ritning över ett 

badhus och diskuterade livligt vad som skulle finnas i badhuset. Då fick de även hämta 

material från den så kallade bygghörnan som annars enbart innehåller material som man 

bygger för att sen riva och återanvända. 

Man kan säga att barnen har fri tillgång till materialet, men att det material som man tillverkar 

bestående saker av är begränsat till viss del för att barnen ska få chans att reflektera. Är det 

något barnen inte får använda av någon anledning så är det undanställt på en plats där barnen 

inte ser det.  

På den här avdelningen får man en ny barnkull varje höst och pedagogen berättar att i början 

kan det vara lite kaosartat, innan barnen har vant sig vid miljön och materialet på förskolan. 

Pedagogerna tar därför inte fram allt material på en gång utan tar fram mer material 

allteftersom barnen vänjer sig, det händer även att man tar bort visst material, men då rör det 

oftast vanliga leksaker som bilar. Pedagogen berättar att barnen blir entusiastiska varje gång 

det kommer fram något nytt, en kartong uppskattas av barnen precis lika mycket som en ny 

”värstingtraktor” och så fort pedagogerna tar fram något nytt inkorporerar barnen det i sina 

byggen. Pedagogen berättar vidare att barnen har en enorm fantasi och bygger med sådant 

material som de vuxna inte har en aning om hur det kan användas.  

Jag får veta att några föräldrar till en början var väldigt skeptiska, men nu har även de mest 

skeptiska börjat ta med returmaterial till avdelningen. Vändningen brukar ske när föräldrarna 

kommer in på avdelningen och får se barnens byggen.  

I början av hösten har barnen ofta svårt att dela med sig berättar pedagogen, ”det blir mycket 

mitt, mitt, mitt”. Hen berättar att de arbetar mycket med det och att gruppdynamiken blir 

bättre ju längre de håller på. Men, tillägger pedagogen, de flesta bråken handlar om det 

färdiga materialet och inte om returmaterialet. Pedagogen tror att det kan bero på att barnen 

får bevara sina byggen, de rivs bara på torsdagar och det beror på att den dagen har 

städföretaget storstädning på avdelningen så allt måste städas undan från golven.  

Pedagogen ser en tydlig skillnad i hur barnen samspelar över tid, det blir efter hand väldigt 

många barn på byggmattan och till slut byggs byggena ihop och återigen är det endast det 

färdiga materialet barnen bråkar om och inte returmaterialet.  
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Pedagogen menar att barnen har vunnit mycket på att arbeta med detta material, framförallt 

har de roligt, men de vinner mycket i övrigt också. Barnen samspelar hela tiden på ett positivt 

sätt, de pratar med varandra, resonerar och reflekterar. Vidare får de använda sin fantasi och 

kreativitet och dessutom, tillägger pedagogen, är det gratis och barnen kan därför bygga hur 

mycket de vill med det, om något går sönder kostar det inte att köpa in nytt. Pedagogen 

berättar också att de ofta förändrar inomhusmiljön, men att de gör det tillsammans med 

barnen.  

Pedagogen berättar att hen relativt ofta får höra saker från övrig personal ”kommer du med 

skräp nu igen” och några ur skolpersonalen ”städar bort” pinnar och annat från skogsområdet 

på den delade skol- och förskolegården. Pedagogen tycker det är tråkigt eftersom det som är 

skräp för de vuxna är en skatt för barnen.  

Pedagogen anser att med det här materialet sker en ständig utveckling eftersom de ständigt får 

in nytt material med en stor variation. Pedagogen ser ytterligare utvecklingspotential i 

framförallt utemiljön, att arbeta med returmaterialet utomhus. Hen vill också arbeta mer med 

”fasta” byggen och hämta mer material, på den returmaterialslokal de har till sitt förfogande 

tillsamman med andra förskolor i kommunen. Man har nu börjat arbeta mer med returmaterial 

på småbarnsavdelningarna på förskolan vilket pedagogen ser som något positivt och där finns 

också mycket att utveckla.  

Pedagogerna på avdelningen arbetar mycket med spontandokumentation som exempelvis att 

fotografera. Bilderna hjälper dem i reflektionsarbetet som kan handla om hur man använder 

sig av de olika utrymmena på avdelningen. Pedagogen känner dock att det är svårt att få tid 

till dokumentation, reflektion och utveckling. De sitter ofta på rasterna eller hemma för att få 

tiden att räcka till. En orsak är att de nu måste arbeta mycket strikt och hela tiden måste 

rapportera vad de och barnen gör, pedagogen menar att det bidrar till mindre tid med barnen 

och ökad stress för personalen. Dessutom läggs mycket energi på att få ihop barngruppen 

eftersom de varje år får en ny kull barn, så när barnen har lärt sig samspela ska de upp i 

förskoleklass.  

 

Intervju 2 

Informanten har arbetat med returmaterial, eller återanvändningsmaterial, under ett flertal år 

med olika åldersgrupper, just nu är barnen på avdelningen mellan fyra och fem år. Pedagogen 
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menar att det alltid funnits med i verksamheten men har fått en skjuts framåt tack vare 

återanvändningsprojektet i kommunen. Pedagogen förklarar vidare att man hela tiden utgår 

från barnens intressen och att barnen anammat i princip alla projekt pedagogerna har satt 

igång med. Pedagogen önskar också att man ska sätta fokus på de entreprenella 

kompetenserna, vilket värde har ett föremål eller vilket språk använder vi. Alltså hur pratar vi 

vuxna kring föremålen, lägger vi värderingar när vi pratar om bygg- och konstruktionsteknik 

eller materialet i fråga?  

Det bakomliggande syftet med att använda returmaterial i verksamheten är att barnen ska få 

använda material med flera olika funktioner, det ska vara fritt, utmana och locka till samspel. 

Pedagogen menar att den här typen av material lockar fram barnens fantasi och kreativitet 

eftersom man kan göra så mycket med det. 

Barnen får leka fritt med det mesta materialet, men det beror på om de är i den stora eller lilla 

byggavdelningen. I den stora byggdelen finns stora papprör som man har tapetserat med olika 

tapeter, på det viset blir det färgskiftningar och olika mönster.  

Diskussioner som ofta kommer upp med barnen är om man får spara sitt bygge, får man ta av 

varandra osv. Barnen bygger ofta hus, bussar, båtar och motorer och vill bevara det de byggt 

berättar pedagogen. Det blir många diskussioner kring detta också mellan pedagogerna som 

hur ska man lösa det eftersom de tar upp mycket utrymme.  

Pedagogen berättar vidare att det har varit odelat positiv respons från föräldrarna på förskolan 

gällande att arbeta med returmaterialet. Man har ställt ut flera av barnens byggen och även 

gjort mindre modeller av byggen som också ställts ut. Treåringarna på avdelningen fick 

fotografera ute på förskolans gård för att fundera kring hur den såg ut. De fick sen bygga upp 

förskolegården med hjälp av spillmaterial de fått med sig hemifrån. Pedagogen menar att det 

berikar barnen att få berätta utefter egna tankar och funderingar kring vad de skapat, att de 

helt enkelt får utveckla sina tankar.  

Gruppdynamiken förändras ganska mycket över tid menar pedagogen. Det förekommer 

mycket konflikter runt byggnaderna vilket utgår från att barnen från början tar saker från 

varandras byggen. Barnen hamstrar mycket i början också, även fast de inte ska använda sig 

av materialet. Detta förändras med tiden, men pedagogerna rannsakar sig själva och frågar sig 

om de värdesätter olika föremål och byggen mer än andra.  
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Pedagogen anser att både vuxna och barn på förskolan har vunnit mycket på att arbeta med 

returmaterial, pedagogerna tycker att det är lika roligt som barnen och både barn och vuxna 

lär sig mycket. Barnen gör många ritningar för att visa hur de tänker inför ett bygge. Om 

barnen t.ex. ska bygga en båt får de först fundera kring vilken typ av båt de ska bygga, de får 

leta på nätet efter bilder på den typen, på det viset utvecklas byggnationen. Pedagogen 

berättar om ett barn som skulle bygga en fiskebåt, barnet gjorde ritning, tittade på nätet och 

funderade mycket på hur den skulle se ut och vad som behövdes till båten. Barnet bestämde 

att den skulle ha fiskespön och spikade i spikar längs hela kanten på båten. Sen knöt barnet 

fast tråd i spiken och böjde till gem som fiskekrok och satte fast. Efteråt ritade barnet en 

teckning över hur det blev, under tiden barnet ritade berättade barnet också om båten och 

bygget av den. Barnet fortsatte sen att prata om båten i ett helt år efter att den var färdigställd. 

Barnet utvecklade och kompletterade hela tiden med nya saker till båten. 

Pedagogen vill utveckla arbetet med återanvändningsmaterial genom att använda flera typer 

av material och tar som exempel en ljuskopp, ”vi vuxna ser bara en ljuskopp, men ett barn kan 

se flera miljoner funktioner, det enda som sätter stopp är fantasin”. Vidare fortsätter 

pedagogen att vi aldrig kan bli klara, vi utvecklas hela tiden. 

Pedagogen menar vidare att vi behöver uppfinningsrika och kreativa drivkrafter i framtiden.  

Pedagogen berättar vidare att dokumentation är något de arbetar mycket med, de använder sig 

av bilder, film och text som samlas i en pärm och reflekteras kring tillsammans. De reflekterar 

även mycket tillsammans med barnen. På förskolan delar de in sig i litet arbetslag och stort 

arbetslag, det stora arbetslaget utgår från frågeställningar som reflektionsverktyg. De skriver 

postitlappar med vad de ser för lärande, samspel osv för att sen se hur de kan utveckla vidare. 

Allt detta samlas sen i pärmen och pedagogen berättar att man där kan se att det handlar om 

ett samlärande med barnen, pärmen är ett viktigt verktyg.  

Det kan vara svårt att få tiden att räcka till säger pedagogen, det är alltid svårt med tid när 

man arbetar på förskolan, men man väljer att lägga tid på dokumentation. Pedagogen berättar 

att det gör att de kan ställa produktiva frågor till barnen vilket får barnen att reflektera. 

Pedagogerna skriver också ut stora bilder på det barnen har byggt för att barnen ska få 

reflektera, pedagogerna antecknar då vad barnen säger.  
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Pedagogen menar att man alltid kan utvecklas mer och på sikt vill hen att man inte ska ha 

kvar några färdiga leksaker på förskolan eftersom de har en bestämd funktion, hen avslutar 

med att säga ”man ska aldrig stå stilla”.  

 

Intervju 3 

Pedagogen har med fyra och femåringar arbetat i 2,5 år med returmaterial, men inte i samma 

utsträckning som nu, det har ökat successivt berättar hen. Det började med att pedagogen 

anställdes samtidigt som en annan pedagog, vilken hade arbetat med returmaterial innan och 

därför hade en lång vana av det. Pedagogen berättar vidare att syftet är att utmana barnen och 

att barnen ska utveckla ett kreativt tänkande. Pedagogen hänvisar också till läroplanen där det 

står att man ska jobba med teknik. Pedagogen berättar att hen minns när hen växte upp, då 

fanns det inte lika mycket färdiga leksaker som det gör nu och pedagogen menar att det var 

bättre eftersom det ofärdiga materialet lockar till fritt tänkande på ett annat sätt. 

Barnen har fri tillgång till materialet och de får olika uppgifter, men de inspirerar ofta barnen i 

den fria leken berättar pedagogen. Barnen inkorporerar alltså de uppgifter de fått när det 

arbetar mer styrt med returmaterialet i den fria leken.  

När barnen började på den här avdelningen var de inte vana vid returmaterial fortsätter 

pedagogen. De hade tidigare i princip enbart haft tillgång till färdiga leksaker vilket gjorde att 

de var osäkra på vad de fick ta och pedagogen berättar att det var lite tufft för dem i början på 

grund av det. Det har med tiden blivit en stor förändring menar pedagogen och barnen vågar 

ta för sig och de inspirerar varandra, ”de smittar varandra med idéer”. Pedagogen berättar att 

de på avdelningen har fått anpassa och göra om lärmiljöerna många gånger för att anpassa 

efter barngruppens intresse och behov samt att de nu har lärt sig var man bygger och att inte 

bära runt på materialet över hela avdelningen. Pedagogen menar vidare att barnen hittar sätt 

att använda materialet bara man är tillåtande.  

Det var från början lite delade meningar från föräldrar angående returmaterial berättar 

pedagogen. Några tyckte att det var lite märkligt medan andra var väldigt positiva, och med 

tiden har de som från början var negativa ändrat inställning. Pedagogen tror att det beror på att 

föräldrarna nu har fått se hur kreativa deras barn är, föräldrarna har förstått att det inte är 

skräp deras barn visar upp eller kommer hem med utan att det finns en hel kreativ process 
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bakom. De föräldrarna har gått från att säga att de inte vill ha hem skräpet till att uppmuntra 

och även lämna returmaterial till förskolan. 

Pedagogen upplever att samspelet har utvecklats mycket med hjälp av det här sättet att arbeta 

med returmaterial, hen fortsätter ”visst bråkar de ibland, men nu bygger de tillsammans, 

tidigare var det mest enskilda byggen”. Pedagogen menar vidare att det bara är en 

vinningssituation att arbeta med returmaterialet, barnen engagerar sig i det de håller på med 

och de lär sig samspela på ett helt annat sätt än med färdiga leksaker.  

Pedagogen vill utveckla arbetet med returmaterialet genom att föra in en annan sorts material, 

se vad som händer, vad barnen gör när det kommer in nya typer av material. Hen menar 

vidare att det är fascinerande att observera barnen när de använder returmaterialet, ”vi vuxna 

är så låsta, det är inte barn”. Pedagogen menar också att det är viktigt att ha en tillåtande miljö 

på förskolan eftersom barnen då utvecklar arbetet framåt.  

Pedagogen anser att det inte finns några begränsningar, det är barnens fantasi som sätter 

gränserna och det finns därför hur många möjligheter som helst. 

Pedagogen berättar att de använder sig av fotografering, filmning och smartboard när de 

dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen, men även av skriftlig dokumentation. 

Tiden räcker dock inte till fortsätter hen, eftersom de gör för mycket med barnen i det 

praktiska arbetet, då blir dokumenteringen lidande, ”vi vill ju följa barnen och då hamnar vi 

efter i dokumenteringen”. Pedagogen tycker att nackdelen blir att de missar att se 

utvecklingen och att de därför skulle vilja ha mer tid för dokumentation och reflektion.  

Pedagogen berättar att hen vill att även de mindre barnen på förskolan ska få arbeta mer med 

returmaterial än de gör idag. Hen vill även utveckla vidare på sin avdelning och menar att det 

säkert finns mycket mer man kan göra även där. Vidare önskar pedagogen möjlighet till en 

annan gård där barnen kan få samma typ av material ute. Just nu delar barnen på avdelningen 

gård med skolbarnen och skolpersonal städar bort materalet och slänger det för att de anser att 

det ser skräpigt ut berättar pedagogen.  
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Intervju 4 

Pedagogen har arbetat med returmaterial sen förskolan hen arbetar på öppnades för fem år 

sedan. Pedagogen har arbetat med lite större barn tidigare, men nu är hen på en 

småbarnsavdelning där barnen är 1-2 år.  

Pedagogen menar att det finns flera orsaker till varför det är bra att arbeta med returmaterialet 

och varför man började med det på den här förskolan. Det är billigt och de strävar efter att 

arbeta med hållbar utveckling och då är returmaterialet en naturlig del av det, förskolan har 

också ”grön flagg”. Vidare menar pedagogen att färdigt material är tänkt till ett visst syfte, 

returmaterialet ger utrymme till fantasi och kreativitet. Barnen kan skapa, bygga, dekorera och 

göra olika miljöer själva, det gäller att ta tillvara barnens idéer fortsätter pedagogen. Syftet har 

varit att utveckla miljöer, utmana barnen inom bygg och konstruktion, matematik och 

skapande att få barnen att lära sig om olika material och sortera, ”den här behöver vi inte 

slänga, den kan vi ha till…”. Med de små barnen, fortsätter pedagogen, handlar det mycket 

om sortering t.ex. med kapsyler, de äldre barnen gör avancerade byggen. 

Barnen får uppgifter men får också leka fritt med materialet, för de små barnen handlar det 

återigen om att sortera på olika sätt berättar pedagogen, medan de äldre barnen kan man ge 

mer kluriga uppdrag. Hen fortsätter berätta att de ofta bygger med mjölkförpackningar och 

olika typer av rör, både små och stora barn prövar sig fram i byggandet för att pröva jämvikt, 

hur man kan bygga utan att det rasar. Pedagogerna tar ibland bort visst material och tillför 

något annat. Är barnen väldigt intresserade av lego kan man mixa material, få in en annan lek 

menar pedagogen vidare. När det gäller de små barnens lek med returmaterial är det mycket 

rollekar som att åka tåg eller båt, åka på semester. 

De stora barnen har fri tillgång till returmaterialet, men det finns vissa förhållningsregler. Det 

får inte bli slit och släng, de ska självklart få vara fria i sin fantasi säger pedagogen, men har 

man lekt plockar man undan om det inte är ett byggprojekt som ska vara kvar. Det handlar 

egentligen om att lära barnen att man inte tar en låda och bara vräker ut på golvet, utan att 

man använder det. Det är därför viktigt att man introducerar materialet för barnen innan de 

använder det menar pedagogen. Med de små barnen behöver man vara mer restriktiv, då tar 

man fram lite i taget vilket blir spännande. Här finns även ett säkerhetstänkande eftersom de 

små barnen stoppar mycket i munnen. Pedagogen berättar att de på förskolan arbetar mycket i 

tvärgrupper för att kunna anpassa till rätt nivå för barnen, även om de också arbetar i 

åldersmixade grupper.  
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Pedagogen menar vidare att det är viktigt hur materialet presenteras, att pedagogerna har en 

viktig roll i hur returmaterialet introduceras. Det är viktigt att barnen har roligt menar hen. På 

den här pedagogens avdelning har de fått rullar med ståltråd och de arbetar mycket med att trä 

upp saker samt böja och forma ståltråden. De har tidigare även haft tillgång till gamla 

telefoner som barnen har fått skruva isär för att se hur det ser ut inuti. Pedagogen fortsätter 

berätta att det man kan se är att barnen är mer kreativa och ser fler möjligheter i materialet, 

vilket har smittat av sig på pedagogerna.  

Pedagogen tycker att de fått positiv respons från barnens föräldrar och berättar att de hjälper 

till med att ta med material hemifrån som annars hade slängts. Pedagogen berättar att de 

framförallt har fått mycket trasig teknik i form av telefoner. Nu kommer även mor- och 

farföräldrar och lämnar returmaterial till förskolan.  

Pedagogen upplever att det är lättare att arbeta med returmaterial än färdigt material eftersom 

”det är anpassat till egen kreativitet tillsammans med andra”. Det finns ingen som styr och 

kan säga att något är rätt eller fel som med det färdiga materialet, det blir mer utmanande. 

Pedagogen berättar vidare att de små barnen behöver lära sig att vara rädda om materialet och 

att dela med sig. Vidare är det viktigt för barn att lära sig att vänta på sin tur, att man inte ska 

ha 14 av allt bara för att det finns 14 barn på avdelningen, allt måste inte vara rättvist. 

Pedagogen menar att samspelet mellan barnen utvecklas hela tiden under deras tid på 

förskolan. Barnen lär sig av varandra och samarbetar kring allt från sorteringslådor när de är 

små till avancerade byggen när de är äldre. Pedagogen berättar hur hen observerade några 

tvååringar som skulle lägga mjukplast i rätt låda och hur de samtalade, lyfte på lock och 

samarbetade för att lägga plasten i rätt sorteringslåda.  

Pedagogen menar att barnen vinner massor på att arbeta med returmaterial. Dels med tanke på 

den slit- och slängkultur vi har nu menar pedagogen. Barnen får lära sig att tänka om och 

återanvända. Men de vinner också annat fortsätter pedagogen, rent motoriskt till exempel ute 

på gården där barnen tränar balans på stora rör eller bygger.  

Pedagogen menar vidare att en miljö aldrig är färdig, lärmiljön ska vara föränderlig efter 

barnens intressen och behov och man kan föra in färdigt material också, det gäller att inte låsa 

sig.  

Vidare menar pedagogen att det är viktigt att ta tillvara på det man har, förskolan är ett 

komplement till hemmet och de flesta barn har mycket färdiga leksaker hemma redan. I 
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förskolan har vi chansen att tillföra andra saker. Nu finns ett samarbete i kommunen med 

olika företag så företagen skänker material som annars skulle ha slängts, det blir även en 

ekonomisk vinst för förskolorna.  

På den här förskolan arbetar man mycket med dokumentation, de fotograferar mer än de 

skriver eftersom bilderna säger så mycket mer, mer än text kan menar pedagogen. De tittar på 

bilderna tillsammans med barnen och reflekterar kring dem, men pedagogerna reflekterar 

också tillsammans, pedagogen tillägger att hen vill bli bättre på att reflektera med barnen. 

Pedagogen berättar vidare att hen skulle vilja göra så mycket mer, men tiden räcker helt 

enkelt inte till. Till exempel är det meningen att de ska ha egen reflektionstimme en gång i 

veckan, men oftast blir det praktiken bara av en timme på fyra veckor på grund av olika 

omständigheter. Pedagogen anser att det är lite moment 22, reflektionstiden behövs för att se 

utveckling och hur man kan utveckla verksamheten vidare, samtidigt tar det tid från barnen 

vilket heller inte är bra. Pedagogen berättar att det är en frustrerande situation. ”Har vi 

barnfokus blir det ingen dokumentation”. 

Pedagogen önskar att hen kunde vara mer närvarande som pedagog, men säger återigen att 

tiden inte räcker. Hen fortsätter berätta att de få stunder som hen verkligen kan sitta ner med 

barnen och vara med dem och jobba mer projektinriktat som pedagogen önskar är svåra att 

hitta. ”Man får dåligt samvete när man sitter med barnen för att man inte gör det andra, det 

skulle kunna utvecklas”.  

 

Intervju 5 

Denna pedagog har arbetat med returmaterial i ca ett år, precis efter att hen började arbeta på 

förskolan på en avdelning med ett- och tvååringar. Syftet var att de skulle ha ett material som 

inte var färdigt utan kunde trigga igång barnens fantasi, men man hade fortfarande kvar 

mycket av det färdiga materialet berättar pedagogen.  

Tanken är enligt pedagogen att barnen ska bygga med returmaterialet, de har fri tillgång till 

materialet, men inom vissa ramar. Det handlar om att lära sig hantera materialet istället för att 

slänga omkring med det. I början hoppade till exempel barnen sönder mycket av kartongerna, 

så pedagogerna fick visa hur man kunde använda dem. Pedagogen upplever att barnen leker 

med materialet på ett helt annat sätt nu, de tar inte sönder det som tidigare utan leker, bygger 

och sorterar med det istället. 
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Responsen var blandad när de började med returmaterial, både bland föräldrar och kollegor. 

Vissa föräldrar var rädda för smittspridning, kollegorna som var skeptiska tyckte att barnen 

inte skulle behöva leka med ”skräp”. När de entusiastiska pedagogerna hade förklarat att vid 

magsjuka så slänger vi det material som inte kan desinficeras och kollegorna förstått vad 

barnen vinner på det ändrades inställningen och nu upplever pedagogen att även de mest 

negativa har vänt och nu är positiva.  

Pedagogen berättar att hen upplever att barnen har blivit lugnare och tryggare sen de införde 

returmaterialet på avdelningen. Barnen leker mer tillsammans nu, tidigare slängde barnen 

mest runt leksaker och det var mycket ”mitt mitt mitt”, nu samarbetar och leker de på ett helt 

annat sätt, exempelvis genom att bygga långa tåg som de sedan leker att de åker i. Pedagogen 

menar därför att barnen har vunnit mycket på att man börjat använda returmaterial i 

verksamheten. 

Pedagogen önskar att de kunde få mer returmaterial till utemiljön för att få en för barnen mer 

intressant miljö även utomhus. Hen vill att barnen ska få möjlighet att bygga och konstruera 

även på gården, men också mindre saker som de ska kunna ta med hem. 

Pedagogen ser stora möjligheter i att få öva samspel med barnen, ”vi har 1-2 åringar på 

avdelningen och samspelet har inte varit på topp, men när vi bygger tillsammans blir 

samspelet bättre, man slår inte den man leker med”. 

Pedagogen anser att man på avdelningen jobbar alldeles för lite med dokumentation, men 

menar vidare att de är i ett utvecklingsskede och att de blir allt bättre på att fotografera och 

filma barnen. De reflekterar tillsammans med barnen genom att visa bilder och filmsnuttar, 

men pedagogen menar att de måste bli mycket bättre på det.  

Tiden räcker inte till på långa vägar fortsätter pedagogen och det är där mycket brister, det 

och att några i arbetslaget tycker att det är svårt, de förstår inte riktigt hur de ska gå tillväga. 

Det rör sig helt enkelt om brist på tid och kunskap. Pedagogen hade önskat att de 

dokumenterat mer från början för att kunna se hur arbetet och barnen har utvecklats under 

året. 

Observationer 

En barngrupp observerades vid två olika tillfällen, en gång i mitten av höstterminen och en 

gång på slutet. Båda observationstillfällena pågick ca 30 minuter.  
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Vid första observationstillfället hade barnen ganska precis kommit igång med bygg och 

konstruktion med returmaterial, stämningen i gruppen var spänd och det förekom flera 

konflikter. Konflikterna handlade om huruvida någon hade tagit något från en annans bygge 

samt om färdigt material som riddare och olika typer av djur. Några barn hamstrade de färdiga 

leksakerna och ville inte dela med sig av dem även fast de inte aktivt lekte med dem. Byggena 

i sig var stora och spektakulära, men fristående. Barnen var noga med att byggena inte skulle 

röra andras byggen, det var mitt- och dittänkande i stor utsträckning. Vid ett tillfälle byggde 

ett barn med hjälp av en avsågad klickgolvbit, ihop sitt bygge med ett annat barns bygge, det 

uppstod genast en konflikt ”du får inte leka på min borg, du förstör”. Det första barnet 

ignorerade till en början kamratens protester, men tog sedan bort biten för att fortsätta på sitt 

eget bygge. Stämningen lugnade ner sig och barnen fortsatte leka.  

Vid den andra observationen var stämningen bland barnen annorlunda. Barnen lekte mer 

samspelt, det förekom inga färdiga leksaker på bygget och det var just ett och samma bygge. 

Barnen berättade att de hade byggt ihop sina byggen och förklarade noggrant vilka olika delar 

och funktioner bygget hade. Istället för att bråka diskuterade barnen sig till olika lösningar 

och samarbetade. Någon råkade riva ner en del av bygget och då suckades det lite, men sen 

hjälptes de åt att bygga upp den delen igen. De berättade att en del av bygget var ett garage 

och bilbana, medan en annan del skulle vara en borg. Bygget hade tre våningar och var byggt 

av papprör som hade målats med metallicfärger och klickgolv som var avsågade i olika 

storlekar. Alltså samma material som hade använt tidigare, men istället för flera separata 

byggnader så hade de alltså byggts ihop till ett enda stort. Även om barnen hade olika 

användningsområden i åtanke när de byggde stod det klart att det var själva konstruerandet 

och byggandet som stod i fokus och var själva drivkraften.  
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Resultatsammanfattning 

För att tydliggöra likheter och skillnader i intervjusvaren sammanställdes de i tabell 1 nedan. 

Vissa frågor har slagits ihop eftersom de går in i varandra. Informanterna 1, 3 och 5 arbetar på 

samma förskola varav informant 1 och 3 på samma avdelning med fyra- femåringar, 

informant 5 arbetar på en avdelning med ett- tvååringar. Informant 2 och 4 arbetar på samma 

förskola, men på olika avdelningar, informant 2 arbetar med fyra- femåringar och informant 4 

med ett- treåringar. De har fått sina nummer efter i vilken ordning jag intervjuat dem.  

Intervjufrågor 

1. Hur länge har ni arbetat med återvinningsmaterial samt bygg- och konstruktion, på 

avdelningen? 

2. Hur kom det sig att ni började arbeta med detta? Fanns det ett klart syfte från början 

och vad var i så fall det syftet? 

3. Får barnen leka helt fritt med materialet eller ger ni dem uppgifter? 

4. Har barnen fri tillgång till materialet? 

5. Hur mottogs materialet av barnen när ni började? Har det skett någon förändring i 

barnens sätt att hantera materialet? 

6. Har ni fått någon respons från föräldrar? 

7. Hur såg gruppdynamiken ut innan ni började och hur ser den ut nu? 

8. Ser ni någon skillnad i hur barnen samspelar över tid? 

9. Känner ni att ni och barnen har vunnit på att arbeta med bygg- och konstruktion? 

10. Hur vill ni utveckla arbetet med återvinningsmaterial och bygg- och konstruktion? 

11. Vad ser ni för möjligheter? 

12. Hur arbetar ni med dokumentation och reflektion? 

13. Känner ni att tiden räcker till för att genomföra, utveckla och dokumentera arbetet? 

14. Skulle ni vilja göra någonting annorlunda och i så fall vad, hur och varför? 
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Tabell 1: Pedagogernas svar på intervjufrågorna 

Fråga Informant 1 Informant 2 Informant 3 Informant 4 Informant5 

1 13 år ”Flertal” år 2,5 år 5 år 11 månader 

2 Gratis, kreativitet, miljö Kreativitet, 

samspel 

Kreativitet, 

teknik 

Gratis, miljö, 

kreativitet, 

lärmiljö, bygg 

och 

konstruktion, 

skapande 

Kreativitet 

3+4 I stort sett fritt, vissa 

begränsningar och 

uppgifter 

I stort sett fritt, 

vissa 

begränsningar 

och uppgifter 

Fri tillgång 

samt vissa 

uppgifter 

Leka fritt och 

uppgifter 

Fri tillgång, 

men vissa 

begränsningar 

5 Lite kaosartat innan de 

vant sig 

Inte relevant 

fråga eftersom 

barnen är äldre 

och har vana av 

materialet sen 

tidigare 

Osäkra i början, 

hade det lite 

tufft. Nu vågar 

de ta för sig 

Med de små tar 

man fram lite i 

taget. 

Introducera 

materialet, 

säkerhetstänk 

Kaos i början, 

tog sönder 

mycket. Nu 

leker, bygger 

och sorterar 

barnen 

6 Både och Bara positiv Både och Bra Både och 

7+8 Hamstrar i början, svårt 

att dela med sig, blir 

bättre och bättre, bråkar 

mest om ”färdigt” 

material 

Mycket bråk 

runt byggen i 

början, tar saker 

av varandra, 

hamstrar, 

ändras över tid 

Samspel 

utvecklas, 

mycket bråk i 

början, men nu 

bygger de 

tillsammans 

Händer mycket, 

lär sig dela med 

sig och vara 

rädda om 

materialet 

I början mycket 

jagtänk, barnen 

lugnare och 

tryggare och 

samarbetar med 

tiden 

9 Ja mycket Ja mycket Bara vinning Ja mycket Ja mycket 

10+11 Utemiljö, fasta byggen 

småbarnsavdelning 

Fler typer av 

material 

Annat material 

samt utemiljön 

Tillföra annat 

material 

Öva samspel, 

utemiljön 

12 Bilder Bild, film, text 

mycket 

reflektion, 

pärm, lägger 

mycket tid 

Bild, film, text, 

smartboard, 

reflektion 

Mycket tid, bild 

samt text, mest 

bild. Reflektion 

med barn och 

pedagoger 

Bild, film, text 

13 Nej Nej Nej Nej Nej 

14 Mer tid med barnen Vill få bort 

”färdiga” 

leksaker och 

bara ha 

returmaterial 

Vill att de 

mindre barnen 

ska få arbeta 

mer med 

returmaterial, 

utemiljön 

Mer närvarande 

som pedagog 

Skulle ha 

dokumenterat 

mer från början 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Undersökningen baseras på strukturella intervjuer av fem olika pedagoger, två observationer 

samt litteratur. Det är en liten undersökning och den hade haft större validitet om fler hade 

intervjuats och fler observationer gjorts, men för den här typen av undersökning var det ändå 

tillräckligt. För att få ett djup i intervjuerna användes 14 frågor, vissa var likartade och 

användes som förtydliganden för att informanterna skulle förstå vad de avsågs svara på. Valet 

av strukturell intervju fungerade väl i det syftet för att undvika utsvävningar. Det hade även 

kunnat fungera med kvalitativa intervjuer, men risken för att informanterna hade tappat tråden 

är större och då hade viktig information kunnat missas.  

Även observationerna hade gett större validitet om fler hade gjorts samt om de gjorts på båda 

förskolorna och under ett större tidsspann. Då hade en mer rättvisande bild och tydligare 

mönster i utvecklingen kunnat åskådliggöras. Eftersom det är en liten undersökning kunde 

detta inte genomföras på grund av tidsbrist, men observationerna som gjordes har ändå en 

relevans för undersökningen och fick därför vara med.  

Litteraturen valdes för att ge en teoretisk bakgrund till frågeställningarnas relevans i 

förhållande till läroplanen, hållbar utveckling och aktuell forskning samt de pedagogiska 

vinster och utveckling av samspel som kan göras med att arbeta i en stimulerande lärmiljö. 

Vidare valdes litteratur som ger en konkret bild av hur man kan arbeta med returmaterial och 

bygg- och konstruktionsteknik i förskolan. Syftet med litteraturvalet var således att få reda på 

varför och hur man kan arbeta med returmaterial för att stimulera socialt samspel.  

 

Resultatdiskussion 

Tabellen visar på många likheter i svaren, men även vissa individuella skillnader. På frågan 

om syftet med att arbeta med returmaterial har alla svarat att barnens kreativitet utvecklas, 

men sen har de svarat lite olika beroende på vem man frågat. Några har svarat miljö och 

hållbar utveckling, men bara en har svarat samspel även fast det är tydligt att just samspelet är 

något alla tycker har utvecklats hos barnen när de fått arbeta med den här typen av material. 

Informant fem berättar att barnen samspelar bättre nu än tidigare och att det blivit ett lugn i 

barngruppen efter att man introducerade returmaterialet. Jag drar slutsatsen att även om det 

inte var ett syfte från början har det blivit en positiv effekt av att man arbetar med 

returmaterial. En annan intressant iakttagelse är att det bara är två av fem informanter som 
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tagit upp miljöaspekten i syftet med att använda returmaterial och de representerar varsin 

förskola. Det finns stora miljömässiga vinningar att arbeta med materialet och det är de två 

informanter som tagit upp miljöaspekten som också menar att ett annat syfte är gratis 

material. Det finns alltså både ekonomisk- och miljömässig vinning vilket torde uppmuntra 

fler förskolor att arbeta med returmaterial.  

Vidare kan man se att alla har svarat att barnen har fri tillgång till materialet, men ändå med 

vissa begränsningar. Begränsningarna består av att barnen inte får ta hur mycket som helst av 

ett material som ska användas till ett bestående bygge, de får heller inte bära runt på 

materialet över hela avdelningarna utan hålla sig till byggdelen. Det kan också vara så att 

pedagogerna väljer att inte ställa fram allt material på en gång, informant 4 beskriver det som 

att bara för att det finns 14 barn på avdelningen behöver det inte finnas 14 av allt. Jag tolkar 

det som att det finns en önskan om fri tillgång, men att man också ser vissa nackdelar med att 

materialet är fritt. Detta kan låta som en paradox, men flera av informanterna förklarar det 

med att det krävs en viss begränsning för att barnen ska lära sig dela med sig, ta hänsyn till 

sina kamrater och lära sig vänta, att man inte alltid kan få som man vill och lära sig hantera de 

känslorna. Det handlar alltså om att lära sig fungera väl i sociala sammanhang.  

När barnen fått materialet presenterat för sig och fått vägledning kan man se att de utvecklar 

fantasi, kreativitet och samspel. Samtliga informanter använder sig av returmaterial i sina 

bygghörnor på förskolorna och barnen jobbar mycket med bygg- och konstruktionsteknik, 

framförallt på avdelningarna med de äldre barnen. För de mindre barnen, toddlarna, handlar 

det mycket om att lära sig hantera materialet och sortera, succesivt börjar även de barnen 

bygga. Den pedagogiska biten handlar mycket om att avgöra när man ska ta in ett nytt 

material och vilken typ av material. I intervjun med informant 4, framgår vikten av att det 

finns en balans och de flesta vittnar om hur man behöver vänja barnen vid materialet för att få 

samspelet att fungera. Vidare ska det vara roligt att leka och bygga med materialet och 

informant 4 beskriver också vikten av hur man som pedagog presenterar materialet.  

Samtliga informanter menar att det finns mycket att vinna på att arbeta med returmaterial och 

en intressant iakttagelse från den första informanten är att de bråk som uppstått, främst har 

handlat om ”färdiga” leksaker. Detta motsägs dock av informant två som menar att det var 

mycket bråk runt byggena till en början, även om de med tiden lärt sig samspela kring dem. 

Dessa två informanter arbetar inte på samma förskola och skillnaden kan helt enkelt bero på 

individerna i respektive barngrupp, men också hur pedagogerna själva förhåller sig till 
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materialet. Det går alltså inte att dra någon egentlig slutsats, men tanken är intressant och kan 

utvecklas i en större undersökning.  

Samtliga informanter tycker att det finns för lite tid för dokumentation och reflektion, tre av 

informanterna önskar att de kunde tillbringa mer tid i barngrupperna, vilket framgår när man 

läser hela intervjuerna. En informant upplever ett moment-22-tillstånd, det vill säga är man 

mycket i barngrupp förlorar man viktig dokumentation- och reflektionstid, men om man 

istället ägnar mer tid åt dokumentation och reflektion missar man tid med barnen. Jag 

upplever att det finns en liknande frustration hos flera av informanterna. Dokumentation och 

reflektion är viktiga moment i verksamheten och kan användas som verktyg för att se var 

barngruppen står, vad som behöver utvecklas vidare, hur lärmiljön och verksamheten ska 

utformas. Om pedagogerna då inte har tid att vara i barngruppen på grund av allt som ska 

dokumenteras så har de tillslut ingenting att dokumentera, det blir kontraproduktivt. I mina 

ögon är det tydligt att det i denna typ av verksamhet behöver utformas rutiner för att få balans, 

så att dokumentation och reflektion blir de verktyg man vill att de ska vara, istället för ett 

stressande ok.  

På frågan om hur pedagogerna vill utveckla arbetet med returmaterial är svaren färgade av 

vilken förskola de arbetar på. Informant 2 och 4 beskriver hur de vill införa nytt material. De 

utvecklar svaren med att det sker en ständig utveckling och att möjligheterna är oändliga. 

Detta är något samtliga går in på, att det bara är barnens fantasi som sätter gränserna. 

Informanterna1, 3 och 5 beskriver alla hur de vill utveckla utemiljön och att de vill använda 

sig av returmaterial utomhus så att barnen kan leka med returmaterial och bygga även på 

förskolegårdarna. Skillnaderna beror på att informant 2 och 4 redan arbetar på en förskola 

med dels andra förutsättningar i utemiljön, men också redan från början när förskolan 

öppnade arbetade med returmaterial ute. Det finns ett missnöje hos informant 1 och 3 över att 

dela gård med skolan eftersom skolpersonal städar bort pinnar, returmaterial och annat på 

gården för att de enligt informanterna anser att det ser skräpigt ut.  

Det finns en mängd vinster att göra genom att arbeta på ett kreativt och genomtänkt sätt med 

returmaterial och teknik. Dels har det rent ekonomiska fördelar, men det medför framför allt 

många pedagogiska möjligheter att utveckla samspel, miljötänkande, lärande och motorik hos 

barnen, vilket är en del av förskolans uppdrag (Skolverket, 2010). Vidare berättar 

informanterna hur de själva har vunnit på och inspirerats av barnens gränslösa fantasi, något 

som knyter an till den ständiga utveckling som Stern talar om. (Brodin, Hylander, 1997). I ett 
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längre perspektiv kan det förhoppningsvis också leda till att fler barn fortsätter arbeta med 

teknik. Om pedagoger redan på förskolan kan avdramatisera ämnet kanske fler väljer att ta sig 

an det senare i livet (Ahlgren, Sjöholm, 1980). 

 

På vilket sätt använder pedagogerna returmaterial för att främja och utveckla barns 

sociala samspel? 

För att främja samspelet mellan barn introducerar pedagogerna lite material i taget, när barnen 

är trygga med det material som finns och sättet att arbeta tillförs nytt material. Pedagogerna 

vittnar om att det ibland kan vara nödvändigt att även ta bort visst material, vilket stämmer 

med tesen om att såväl tillåtande som restriktivt förhållningssätt kan vara utvecklande. 

(Björkelid, Fischbein, 1996). Det är därför av vikt att införande av returmaterial i förskolan 

görs med försiktighet, steg för steg. Introduktionen av materialet bör ske efter noga planering 

för att inte skapa en kaosartad situation där barnen inte vet vad de ska göra eller vad som 

förväntas av dem vilket också bekräftas av Linder, Breinhild Mortensen (2006). 

Undersökningen har visat att bygg- och konstruktionsteknik med returmaterial kan ha en 

positiv inverkan på barns samspel. Det krävs dock att barnen har en trygg grund att stå på och 

att det finns lyhörda pedagoger som reflekterar och reviderar genom processen. Det går inte 

att bara slänga in material och tro att det ska fungera, utan det krävs planering och 

diskussioner med barnen för att det ska bli givande. Om detta vittnar både Mia Mylesand 

(Mylesand, 2007) samt de intervjuade pedagogerna. Det var endast pedagog 2 som angav att 

de uttalat arbetar med returmaterial för att främja samspel, men samtliga är tydliga med att det 

haft den effekten.  

Till en början bör man således introducera lite i taget, ha ett syfte med varför man gör det och 

visa barnen att man ska vara rädd om materialet samtidigt som man ger en introduktion i hur 

det kan användas. Detta bekräftas av Vygotskijs tes (Evenshaug, Hallen, 1992), men även av 

andra författare samt informanterna (Sträng, Persson 2003, Williams, 2006). Hur pedagogen 

introducerar materialet har också betydelse, är pedagogen positiv och trygg menar Åhs (1998) 

att chansen ökar för att barnen ska ta sig an materialet på ett kreativt och utvecklande sätt.  

Det har också framkommit att själva lärmiljön är viktig för hur materialet tas emot och 

används. Barn som har tillgång till fria ytor och naturberikade gårdar får i regel större 

uthållighet och leker mer varierat vilket också främjar den motoriska utvecklingen. När detta 
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kombineras med fritt finmotoriskt arbete med returmaterial stimuleras också kreativiteten 

ytterligare (Sandberg (red.) 2008, Nordin-Hultman, 2005). 

Något som tydligt framkommit i undersökningen är lärmiljöns betydelse, men också 

betydelsen av att ha barnen med på det man gör. För att få en dynamisk lärmiljö krävs det att 

barnen är medbestämmande, att barnen får vara med och påverka hur verksamheten ska vara 

utformad och se ut (Åberg, Taguchi, 2005). Man kan inte bara presentera en mängd material 

utan att barnen har fått stöd i att hantera materialet, de behöver trygga vuxna omkring sig som 

kan vägleda dem. När den grundtryggheten sitter finns förutsättningar för lärande. 

(Evenshaug, Hallen 1992, Åhs, 1998) 

En lärmiljö med returmaterial kan ses som både tillåtande och restriktiv beroende av ålder på 

barnen samt hur vana de är vid materialet. Om barnen är små eller om materialet är helt nytt 

för dem kan det behövas ett mer restriktivt förhållningssätt. Här kan kopplas till Vygotskijs 

tes om att barn behöver stöd av mer erfarna personer för att möjliggöra en optimal utveckling 

(Evenshaug, Hallen 1992).  

 

Hur ser pedagogerna att barnens samspel utvecklats sen de började med bygg och 

konstruktion i barngruppen? 

Informanterna berättar hur barnens samspel förändras över tid och hur de lär sig att lösa 

problem snarare än startar konflikter med varandra. Från att ha byggt helt egna konstruktioner 

börjar barnen först montera ihop varandras konstruktioner för att senare bygga tillsammans 

med varandra. Detta är att betrakta som ett exempel på explorativt samspel (Johansson, 

Pramling Samuelsson, 2007) och bevittnades också genom observationerna. Från en spänd 

stämning med konflikter hängande i luften till lugn och samarbete på några veckor. Återigen 

kan resonemanget kopplas till Vygotskijs tes om vikten av att det finns personer runt barnet 

med mer erfarenhet för att lärande och utveckling ska kunna ske. 

Återkommande i litteraturen är vikten av en inspirerande lärmiljö, trygga vuxna och ett 

demokratiskt arbetssätt. Intervjuerna och observationerna har gett en inblick i hur man kan 

arbeta med återvinningsmaterial men främst hur barn samspelar, utvecklas och använder sin 

kreativa förmåga när de får leka med ett material utan begränsningar (Strandberg 2006, 

Björkelid, 2005). I intervjuerna framkommer återkommande att barnen löser problem genom 

att diskutera och samspela snarare än bråka, de lär sig att inte hamstra material utan dela med 

sig, resonera och reflektera (Åberg, Taguchi, 2005). 
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Andra reflektioner är hur viktiga vuxnas samspel och attityder är för att barn ska utveckla sin 

sociala kompetens. Barn ser det vi gör snarare än lyssnar på det vi säger. En av pedagogerna 

uttryckte i intervjun en bra sammanfattning av arbetet med returmaterial ”det är anpassat till 

egen kreativitet tillsammans med andra”. Det är för mig kärnan i returmaterialets möjligheter. 

En färdig leksak har ett visst begränsat användningsområde även om det kan användas i olika 

lekar som medium för socialt samspel (Arnott, 2013). Returmaterial har inga gränser eftersom 

fantasin är oändlig hos barn. Själva grundtanken med returmaterial är att det ska sakna 

begränsningar och uppmuntra nyfikenhet och experimentlusta (http://www.reggioemilia.se). 

 

Hur vill pedagogerna utveckla arbetet med bygg och konstruktion? 

Pedagogerna som intervjuades såg oändliga möjligheter med att arbeta med returmaterial. På 

den ena förskolan låg fokus främst på att utveckla utomhusmiljön, men även på att utveckla 

arbetet med returmaterial på småbarnsavdelningarna. På den andra förskolan, där man kommit 

längre i arbetet, låg den största utmaningen i att introducera nytt material. De pedagogerna 

hade förhoppningar på den insamlingslokal som finns i kommunen, vilken ska distribuera 

returmaterial till förskolorna från olika företag. Allt fler företag har också anslutit sig till 

nätverket berättar en av de pedagoger som är medansvarig för utvecklingen av lokalen. 

Eftersom olika kommuner och förskolor har olika förutsättningar gällande ekonomi skulle 

användandet av returmaterial kunna skapa mer jämlika förskolor där även de med dålig 

ekonomi kan ha en givande, fantasieggande och motoriskt utmanande lärmiljö. (Sandberg 

(red.), 2008) Detta är intressant utifrån perspektivet returmaterial. Skulle svenska förskolor 

generellt vinna på att använda sig av returmaterial i syfte att uppmuntrat mer kreativa 

aktiviteter? 

 

Dokumentation och reflektion är viktiga redskap för pedagogerna när det gäller att se dels 

barnens individuella utveckling, men också gruppens utveckling och åt vilket håll barnen styr, 

vad de vill göra och har för intressen. Det blir en del av en demokratisk process och det är 

minst lika viktigt att reflektera tillsammans med barnen som att reflektera med de andra 

pedagogerna. Det måste dock finnas en balans mellan dokumentation och reflektion kontra tid 

i barngruppen. Samtliga pedagoger vittnade just om bristen på tid, en av pedagogerna 

hänvisade till styrningen uppifrån, vilket den pedagogen menar ökade stressen och trycket på 

personalen. Blir det för mycket observation och reflektion riskerar man tillslut hamna i en 
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situation där man i princip inte har något att diskutera eftersom pedagogerna inte hinner vara 

tillräckligt i barngrupperna.  

Det har också blivit tydligt hur man kan arbeta med hållbar utveckling med returmaterialet. 

Det är inte skräp, det kan vara ett barns skatt, underskatta inte kraften i det. Vi fostrar 

morgondagens vuxna och det hör till förskolans uppdrag att bidra till att de blir 

miljömedvetna, kreativa och sociala människor (Skolverket, 2010). När vi på ett konstruktivt 

sätt använder oss av returmaterial i verksamheten läggs grunden för det.  

Slutsats 
Undersökningen har visat att för att främja samspel behöver materialet fasas in, det bör alltså inte 

finnas ett överflöd. Det är även viktigt att pedagoger finns med och inspirerar och stöttar barnen i 

arbetet, det finns annars en risk att en kaosartad situation uppstår vilket bromsar utvecklingen. När 

barnen har trygga pedagoger kring sig som kan inspirera och utmana barnen uppstår möjligheten att 

utveckla samspelet.  

Från början är det ofta konflikter, men efter ett tag utvecklas samspelet mellan barnen och när de 

märker att det inte är ”ditt och mitt” försvinner mycket av hamstring och revirhävdande. Till en början 

arbetar de mycket för sig själva men undan för undan börjar de samarbeta för att göra större och mer 

avancerade konstruktioner. 

Det finns flera sätt att utveckla arbetet med returmaterial, pedagogerna talade bland annat om att 

utveckla utomhuspedagogiken, men även att utveckla arbetet på småbarnsavdelningarna. 

Dokumentationsarbetet lyftes också fram som något som behöver utvecklas, inte minst på grund av 

tidsbristen. En balans eftersöks mellan dokumentation, reflektion och tid i barngrupp för att de ska9 

kunna vara kraftfulla verktyg i arbetet framåt.  

För att barn ska kunna utveckla social kompetens, det vill säga lära sig samspela med andra, ligger 

grunden i vuxnas attityder och vilken typ av stöd vuxna tillhandahåller. En lärmiljö kan vara i princip 

gratis men ändå givande och uppmuntra till lek och utforskning. Eftersom olika förskolor har olika 

ekonomiska förutsättningar kan arbete med returmaterial även främja mer jämlika förskolor, alla kan 

få tillgång till utvecklande material. Det finns stora miljövinster att göra på både lång och kort sikt och 

arbetet med returmaterial kan även gagna empatiinlärning. Vidare har undersökningen visat hur barns 

fantasi kan utvecklas när de får arbeta med ett ”icke färdigt” material. För att göra dessa vinster måste 

barnen befinna sig i en trygg miljö, först då kan barns samspel utvecklas och formas till en positiv 

spiral. Tryggheten är alltså grunden och förutsättningen för allt annat arbete vi gör med barn.  



37 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Jag menar att det behövs mer forskning på området och med olika typer av vinklingar. Dels 

skulle det behövas göras en mer detaljerad studie över arbete med returmaterial och hur man 

kan utveckla det arbetet. Men även en vinkling mot miljöfrågor och jämlikhet, hur man 

exempelvis kan locka fler förskolor att arbeta med returmaterial för att bidra till en mer 

hållbar utveckling. Vidare skulle det vara intressant att belysa dynamiken i barns samspel 

samt den kreativa processen kring returmaterial och hur det utvecklar barnens lärande.  
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Bilaga 

 

Hej! 

Jag heter Klara Kjellberg och arbetar på förskola X när jag inte studerar. Jag skriver just nu mitt 

examensarbete och ska undersöka hur man kan utveckla barns sociala samspel med hjälp av teknik, 

avsett bygg- och konstruktion med återvinningsmaterial.  

Min fråga till er vårdnadshavare är om ni godkänner att jag under några veckor observerar ert barn. 

Undersökningen är helt anonym och det kommer inte ens framgå i vilken stad ni bor i eller om det är 

flickor eller pojkar jag observerar eftersom det inte finns någon genusanknytning till undersökningen. 

Mvh Klara 

 

 

 

 

 

 

Jag godkänner att mitt barn observeras: 

Ja 

Nej       

 

Barnets namn:                                                                                                                                  

 

Vårdnadshavares underskrift:                                                                                                                                

 

 


