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 Abstrakt 
 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) (Skolverket, 2016) belyser att förskolans 

miljö ska vara både utmanade och locka barnen till lek och aktivitet samt 

inspirera dem till att utforska sin omvärld. Det finns dock ingenting konkret 

skrivet om hur själva miljön i förskolan ska se ut, bara hur pedagoger bör 

tänka i utformandet av den. Forskning visar att när pedagoger ser barnen som 

kompetenta med egna idéer och tankar och utefter detta skapar en tillåtande 

och tillgänglig miljö som barnen själva kan vara med och utveckla så 

uppmuntras barnen till lek samt att använda sig av sin kreativitet och 

fantasiförmåga. Denna studie har undersökt vilka handlingar som uppstår i 

barnens upptäckande av rumsliga erbjudanden som innefattar både ett 

föreställande och ett icke föreställande material. Vår analys har  visat att när 

barnen erbjudits både ett föreställande och ett icke föreställande material så 

har barnen själva genom sin fantasi och kreativitet transformerat materialet till 

det de behövde i leken.  

 

 

Nyckelord:  

Fantasi,  Föreställande material, Förskola, Handlingar, Icke föreställande 

material, Kreativitet. 
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 Inledning  
De Jong (2010) skriver om att förskolan är en fysisk miljö där de flesta barn i 

förskoleålder i Sverige vistas på dagarna. Enligt Skolverket (2015) var antalet 

barn under hösten 2015 närmare 500 000 inskrivna i förskolan. I läroplan för 

förskolan (Lpfö98)(Skolverket, 2016) går att läsa att förskolan ska lägga 

grunden för ett livslångt lärande och att verksamheten ska vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn som deltar. Vidare går att läsa i Läroplan för förskolan 

(Lpfö98)(Skolverket, 2016) 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. (s. 7)  

 

Citatet ovan belyser vikten av att barn ska erbjudas olika typer av fysiska 

miljöer där de ska kunna använda sig av sin egen fantasi och kreativitet. De 

Jong (2010) menar att om inte vikten av den fysiska miljön belyses så tas den 

ofta förgiven i skrifter angående förskolan. Vidare skriver författaren att fokus 

istället läggs på individer och aktiviteter med pedagogiska och didaktiska 

aspekter. 

 

För att få till en hög kvalitet i förskolan betonar Havu-Nuutinen och Niikko 

(2014) vikten av en lärmiljö som leder barnen till nyfikenhet och intresse vilket 

då främjar deras egen verksamhet och självstyrning samt ger möjligheter till 

både lek och andra aktiviteter. Men i Läroplanen för förskolan 

(Lpfö98)(Skolverket, 2016) står inget konkret om hur den fysiska miljön bör se 

ut för att gynna barnen, utan det som går att läsa är att: 

 
Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt 

utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen 

att utforska omvärlden. (s. 6) 

 

Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. (s. 9) 

 

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck 

för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen 

av den pedagogiska verksamheten. (s. 12) 

 
Genom citaten ovan går att se att det inte står något om hur den fysiska miljön 

bör se ut utan endast hur pedagoger bör tänka i skapandet av dessa. Vikten av 

att barnen ska göras delaktiga i både skapandet av miljöerna och sedan 

aktiviteterna som kommer att äga rum där belyses. Eklöf, Fonovich och 

Brukroken (2014) har genomfört ett projekt där pedagogerna i skapandet av 

den fysiska miljön utgick ifrån barnens intressen samt såg barnen som 

kompetenta vilket ledde till att barnen kände sig meningsfulla. 
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Bjervås (2011) betonar att se barn som kompetenta är av stor vikt och att alla 

som arbetar inom förskolan ser över sin syn på både barn, kunskap och 

lärande så att inte det kompetenta barnet bara blir ett uttryck utan istället 

något som pedagogerna medvetet arbetar efter och tar till vara på. Vidare 

menar författaren att förutom synen på detta så är det även viktigt hur 

pedagogerna ser på den fysiska miljön då dessa tillsammans bildar den 

pedagogiska ram där barnen får möjlighet att både synliggöra, använda och 

utveckla sina kompetenser. Även Ivarsson Alm (2013) poängterar att barn idag 

anses vara kompetenta och de ska respekteras och uppmuntras till att ha ett 

inflytande över sin tillvaro i förskolan. Vidare går att läsa att barn själva kan 

välja aktiviteter och kamrater utifrån sina egna önskemål då de är både aktiva 

och viljestarka. 

 

När det gäller de olika miljöerna i förskolan så visade Eklöf, Fonovich och 

Brukroken (2014) i resultatet av sitt projekt att de tydligt ska visa barnen vad 

det är för kunskap de kan söka och själva också tillägna sig just där. Även 

Mårdsjö Olsson (2012) skriver om några pedagoger som anser att var sak har 

sin plats och på förhand har skapat olika hörnor specifika för varje aktivitet 

som ska äga rum där. Pedagogerna har en pedagogisk idé om att erbjuda 

barnen olika rum i rummet där de kan arbeta med olika saker parallellt med 

varandra och att det skapar ett lugn och ro hos barnen. Författaren menar att 

detta synsätt tyder på att pedagogerna använder rummen för att skapa bättre 

möjligheter för barnens lärande.  

 

Dock belyser Eriksson Bergström (2013) att det är de rum som på förhand inte 

har några bestämda funktioner som är de som används mest av barnen. 

Författaren skriver om så kallade funktionslösa mellanrum och 

marginalområden i miljön som är platser barnen själva har skapat mellan de 

pedagogiska rum som vuxna skapat. Vidare menar författaren att olika typer 

av miljöer kan vara förtolkade respektive otolkade, till exempel kan en 

dockvrå avgränsa barnens lek medan en kuddvrå kan möjliggöra flera typer av 

lekar. Att avgränsa eller möjliggöra för barnen är något som även Rentzou 

(2014) betonar och menar att beroende på vilket sätt som miljön är organiserad 

på så erbjuder den olika sätt för barnen att agera och reagera på. Författaren 

menar vidare att miljön redan innan visar barnen vad som förväntas av dem 

och att till exempel en stor öppen yta uppmuntrar barnen till att springa 

omkring. 

 

Utifrån ovan nämnd forskning, om miljöns betydelse samt att det inte finns 

något konkret skrivet i Läroplanen för förskolan om hur miljön rent fysiskt ska 

utformas, så har det gjort oss nyfikna på att undersöka och fördjupa vår 

förståelse för på vilket sätt rumsliga erbjudanden skapar förutsättningar 

och/eller begränsningar för barns handlingar. 
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 Forskningsöversikt 
Under den här rubriken kommer vi att presentera vad forskning säger om 

förskolans fysiska miljö både om skapandet av den samt barns inflytande och 

delaktighet i och över den. Detta kommer att presenteras under rubrikerna 

Inomhusmiljöns utformning med underrubriken Lekmateria följt av rubriken 

Barnet i förskolan med underrubrikerna Barnperspektiv och barns perspektiv, Barns 

delaktighet, Det kompetenta barnet och avslutningsvis Fantasi och kreativitet. 

 

Inomhusmiljöns utformning 

 

De Jong (2010) belyser att pedagogiska utgångspunkter för verksamheten och 

hur man ser på barns utveckling och lärande är avgörande för hur den fysiska 

miljön ser ut på förskolan och även då för vilken kvalitet förskolan får. I 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2012) poängteras att förskolors olika 

kvalitet påverkar miljön och därmed också barns lärande och författarna 

skriver vidare att barn är kompetenta och lär så mycket som miljön erbjuder. 

När det gäller en förskola med låg kvalitet så menar författarna att de 

karaktäriseras av dåligt med bland annat utrymme, resurser samt 

kommunikation mellan pedagogerna. Vidare menar Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2012) att en förskola av hög kvalitet ofta har bra miljöer där det 

finns både utmaningar och möjlighet till lärande för barnen. Vidare menar 

författarna att de senaste årens förändringar i både styrdokument samt synen 

på barns lärande har påverkat förskolans pedagogik och visar att barns 

förutsättningar för lärande är beroende av förskolans kvalitet, och där ingår ju 

hur miljön är skapad och för vem.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2009) redogör för att den svenska 

förskolemiljön har en tradition av att vara en bro mellan hemmet och förskolan 

vilket resulterat i att den har blivit hemlik. Även Havu-Nutinen och Niikko 

(2014) belyser att förskolans inomhusmiljö kan liknas vid hemmets och att 

detta är något som brukar vara positivt för föräldrarna. Detta går att jämföra 

med Lenz Taguchi och Åberg (2012) som beskriver en miljö på en förskola som 

inspirerats av Emilia Reggio där miljön liknade allt annat än ett hem och 

istället var som en kreativ verkstad fylld av möjligheter. Allt material som 

många andra förskolor har i förråd var på denna förskola framplockat så att 

det var synligt och tillgängligt för barnen.  

 

Eklöf, Fonovich och Brukroken (2014) betonar att de i sitt projekt har sett 

miljön som den tredje pedagogen och som en resurs till verksamheten som bör 

utnyttjas. De menar att miljön möjliggör barnens samspel och att med alla sina 

sinnen utforska och upptäcka saker tillsammans på ett lustfyllt och lärande 

sätt. Vidare visar resultatet av deras projekt att genom att tillsammans skapa 

en tillåtande miljö och mötas i meningsfulla sammanhang så inbjuder det 
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barnen till egna upptäckter vilket resulterar i att barnens verbala språk stärks 

samt att det bygger broar i det sociala samspelet.  

 

De Jong (2010) belyser vikten av att det är många aspekter som spelar in på 

den fysiska miljön bland annat material, dagsrutiner och möjligheten att agera 

själv. Materialet som finns att tillgå är något som nästa stycke kommer att 

behandla.  

 

Lekmaterialets betydelse  

 

Knutsdotter Olofsson (2011) menar att det finns två sätt för pedagoger att se på 

barns lek och valet av material. Det första är att pedagoger väljer ut olika 

material som speglar samhällets värderingar och genom dessa vägleder barnen 

in i samhället och förbereder dem för vuxenlivet. Ett annat sätt att se på det 

menar författaren är att materialet används och omformas efter behov om de 

passar i leken. Då tas barnens fantasi och behov av att iscensätta olika 

upplevelser och erfarenheter tillvara. Vidare betonar Knutsdotter Olofsson 

(2011) att om pedagoger har det senare synsättet så är inte det viktigaste att ha 

mycket föreställande material, utan att det även finns gott om icke 

föreställande material att leka med och att det tillåts användas till sådant som 

det kanske inte är menat till. Författaren uttrycker det så här: 

 
Leksaker går sällan att omforma. En bil kan knappast bli annat än 

en bil. den kan inte bli en kanelbulle men en sten kan det. En sten 

kan också bli en bil: ”Det här var en bil, sa vi”, och vips blir stenen 

en bil. (s. 126) 

 

Vidare menar Knutsdotter Olofsson (2011) att barnen bör erbjudas både ett 

föreställande material men även ett icke föreställande material som de själva 

kan transformera efter vad de behöver just då. Jensen (2010) skriver om 

transfer som ett lärandefenomen som under de senare åren blivit en aktuell 

diskussion bland flera lärandeforskare. Att transformera något innebär enligt 

författaren att när ett barn lärt sig något och sedan kan återupprepa det de lärt 

i leken så har en transfer uppstått i barnet. Vidare går att läsa att vissa forskare 

menar att transfer är grunden till allt lärande medan andra forskare anser att 

transfer inte alltid uppstår, det finns många faktorer som gör att barn inte lär 

och det kan exempelvis vara tidpunkt, det fysiska rum där aktiviteten hålls 

och tillsammans med vilka aktiviteten äger rum.  

 

Jensen (2010) skriver att barn vet att en docka inte är en riktig bebis men ändå 

kan föreställa sig att den är det. Denna förmåga menar författaren innebär att 

barnet har dubbla representationer, alltså en representation av vad objektet, i 

det här fallet dockan, verkligen är men också vad den har potential att kunna 

vara. Författaren skriver vidare att en representation är ett slags minne som 

baseras på barnets tidigare erfarenheter.  
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Jensen (2010) skriver om några barn som har projicerat representationer av 

pärlor på stenar och även projicerat en representation av en locktång på en 

pinne. Vidare går också att läsa att denna projicering förutsätter att barnen har 

en förförståelse för vad pärlor är och vad en locktång är och minnena av detta 

gör att de kan fantisera och föreställa sig dessa saker i leken. Jensen (2010) 

skriver vidare att kunna använda substitut i sin lek är något som barn kan 

börja göra från ungefär 18 månaders ålder men vissa behöver bli uppemot tre 

år för att klara av detta skriver författaren.  

 

Barnet i förskolan 

 

Under denna rubrik så kommer vi ta upp vad forskning säger om barn i 

förskolan idag. Både hur pedagoger kan se på barn och även vilket inflytande 

barn har över sin egen vardag. 

 

Barnperspektiv och barns perspektiv 
  

Knutsdotter Olofsson (2011) menar att för att skapa en flexibel och barnvänlig 

miljö så är det en förutsättning att pedagogerna intar barns perspektiv. 

Svenning (2011) betonar skillnader mellan begreppen barns perspektiv och 

barnperspektiv och att beroende på vilket av dessa perspektiv pedagogen 

intar så påverkar det eller får betydelse för hur denne möter barnet. I ett barns 

perspektiv så har pedagogen en utforskande inställning och låter barnet själv 

komma med egna tankar och idéer. Intar pedagogen istället ett barnperspektiv 

så finns det en risk att denne minskar barnets möjlighet till att göra sig hörd 

då pedagogen i detta perspektiv anser att alla barn är och tänker lika. 

 

I Arnér (2009) behandlas att för att uppnå en god kvalitet i förskolan bör 

pedagoger försöka närma sig barnets livsvärld och få förståelse för hur de 

uppfattar sin omvärld genom att inta ett barns perspektiv. Vidare lyfter 

författaren vikten av att barnet upplever sin situation som meningsfull och att 

pedagoger lyssnar till och uppmärksammar barnets erfarenheter. Detta kan 

uppnås, menar Arnér (2009), genom att pedagoger regelbundet samtalar med 

barnen om den dagliga verksamheten. Det uppstår då en förståelse hos 

pedagogerna för hur barnet ser på den tillvaro som de vuxna skapar.  

 

Barns delaktighet 
 

Eriksson Bergström (2013) skriver att barn har ett behov av att sätta spår i 

miljöerna och att varje gång som vuxna är där och organiserar om för olika 

rutiner och aktiviteter så förändras rummets funktion. Exempel på detta är att 

det flera gånger under dagen ska städas undan, samt att matborden måste vara 

tillgängliga vid matsituationer. Detta menar författaren bidrar till att rummets 

möjligheter förminskas för barnen och att de inte får vara så kreativa som de 

kanske vill då rummet hela tiden ska återställas till ett slags normaltillstånd. 

Även Havu-Nutinen och Niikko (2014) tar upp vikten av att låta barnen vara 
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delaktiga i skapandet av sin tillvaro och menar att det leder till att barnen ökar 

sin självkänsla samt att de utvecklar sina sociala relationer. 

 

I Lenz Taguchi och Åberg (2012) betonas att det är viktigt att innan pedagoger 

gör några förändringar i den gemensamma miljön så måste de lyssna på hur 

barnen tänker. För miljöns utformning handlar ju precis som allting annat i 

förskolan om allas delaktighet och ansvar. Författarna menar vidare att genom 

att pedagogerna använder sig av dokumentation som ett stöd i miljön så kan 

de kontinuerligt observera hur och vad barnen gör. Detta är viktigt för att 

kunna skapa mötesplatser som väcker barnens lust och nyfikenhet där barnen 

kan söka kunskap i samspel med varandra. Författarna menar att hur ett rum 

utformas avgör både vad som kan hända i rummet men även vad som inte kan 

hända i rummet. Den fysiska miljön på förskolan kan alltså både inspirera 

barnen till gemensamma upptäckter men även omöjliggöra barnens 

möjligheter att lära tillsammans. Lenz Taguchi och Åberg (2012) belyser att 

pedagoger inte bara måste ge barnen möjlighet att komma med tankar och 

idéer utan det måste även ges ett värde till dem. Författarna menar att det är 

först när pedagogerna lyssnat på det barnen tänker och gör samt har tagit till 

sig vad barnen behöver och visar intresse för och sedan använder det som 

utgångspunkt i utformandet av att skapa en meningsfull miljö som barnen ges 

en möjlighet att vara delaktiga och påverka sin egen miljö. Ivarsson Alm (2013) 

menar att pedagogerna genom att se barnen som kompetenta och samtala med 

och lyssna aktivt på barnen kan skapa en verksamhet där barnen förutom att 

delta i lekfulla situationer även får en god omsorg och kunskaper.  

 

Det kompetenta barnet 

 

I Löfdahl (2014b) betonas att barns kompetens är nära förknippat med barns 

agens även om författaren menar att ha agens är något ännu mer än att ses som 

kompetent. Författaren menar att synen på barn som agenter innebär både att 

barnen har ett socialt ansvar men även att de är medskapare i sin egen vardag 

och utveckling och med en möjlighet att själva påverka och förändra sin 

omgivning. Vidare belyser Löfdahl (2014b) det nyliberala samhället som 

inneburit att dagens förskola mer och mer präglas av det individuella barnets 

kompetenser och där ett eget ansvar framhålls, jämfört med tidigare då läraren 

ansågs inneha kunskapen och skulle lära barnen som inte hade någon 

kunskap. Vidare poängteras att pedagoger dels ska låta barnen ta eget ansvar 

och styra samtidigt som det är pedagogerna som har ansvar för den 

pedagogiska verksamheten. Vilket enligt författaren innebär förändrade krav 

på lärarrollen med en svår balansgång mellan å ena sidan frihet och eget 

ansvar och å andra sidan styrning och kontroll. Löfdahl (2014b) menar vidare 

att pedagogerna ska se till barnets egen kompetens men inte bara kan avsäga 

sig ansvaret för verksamheten vilket har lett till att lärarrollen nu handlar om 

att strukturera och styra barnen fast på ett osynligt sätt.  

 

Knutsdotter Olofsson (2011) belyser att när det gäller kommunikationen 

mellan den vuxne och barnet så är det ofta pedagogen som visar och leder 
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barnet framåt i sina upptäckter. Vidare går att läsa att om pedagogen 

intresserar sig för vad barnet leker så får de ett gemensamt lekområde att utgå 

ifrån och när pedagoger leker med barnen så blir relationen ömsesidig och på 

barnens villkor. 

 

Eklöf, Fonovich och Brukroken (2014) skriver att pedagogerna i deras projekt 

valde att se barnen som kompetenta. Utifrån barnens egna tankar och idéer 

skapades en tillåtande miljö som barnen själva fick utveckla vidare och det 

infann sig ett större lugn i gruppen. Vidare går att läsa att författarna tror att 

detta beror på att barnen genom detta har blivit mer medvetna och valt sina 

egna aktiviteter, samt att det har skapats fler möjligheter för barnen att 

inspireras och bli uppmuntrade till lek då miljön är tillåtande och inbjudande. 

När barnen själva får vara med och utveckla miljön och dess material så 

använder sig barnen av sin kreativitet vilket är vad nästa stycke handlar om.  

 
Fantasi och Kreativitet 
 

Vygotskij (1995) beskriver kreativitet som en mänsklig aktivitet där något nytt 

skapas, detta kan handla både om något yttre eller något inre. Författaren 

skriver vidare om två grundläggande handlingar, de återskapande och de 

reproduktiva. De reproduktiva handlingarna förknippas ofta med vårt minne 

och detta kännetecknas av att man upprepar något vi redan gjort eller upplevt. 

Vygotskij (1995) skriver att hjärnan bevarar erfarenheter och sedan 

återupprepar dessa minnen vidare. Författaren menar vidare att hjärnan har 

ytterligare en funktion som är minst lika viktig, den kompensatoriska eller 

kreativa där man med hjälp av sin fantasi kan skapa sig en bild av framtiden 

utan att använda erfarenheter från tidigare intryck, man konstruerar alltså 

saker man inte varit med om än. Vygotskij (1995) betonar att det är just dessa 

kreativa aktiviteter som gör människan till en varelse som skapar sin egen 

framtid men samtidigt också förändrar nutiden.  

 

Vygotskij (1995) belyser att fantasin är grunden för varje kreativ aktivitet inom 

alla kulturens områden och möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och 

tekniska skapandet. Skapandet förekommer dock inte bara där det ger upphov 

till historiskt betydelsefulla verk utan överallt där en människa fantiserar, 

kombinerar, förändrar och skapar något nytt, vad det än kan vara, hur 

obetydligt detta nya än kan förefalla jämfört med vad genierna skapat. En 

mycket viktig fråga inom barnpsykologi och pedagogik menar författaren är 

barnets skapande, utvecklingen av detta skapande och det kreativa arbetets 

betydelse för barnets allmänna utveckling och mognad. Barnet som sitter 

gränsle över en käpp och föreställer sig att det rider på en häst eller leken som 

innefattar rövare, soldater eller sjömän är bevis på äkta kreativitet. Vygotskij 

(1995) betonar att barnets lek inte är en enkel sak av det upplevda utan en 

kreativ bearbetning av upplevda intryck och ett sätt att kombinera dem och 

skapa en ny verklighet som motsvarar barnets egna behov. Just denna förmåga 

att ur olika element skapa en konstruktion, att sätta samman det gamla till nya 

konstruktioner är också grunden för allt skapande. 
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Öhman (2011) belyser kreativiteten som en väldigt viktig del i barnens 

låtsaslek och att de snabba växlingarna mellan olika aktiviteter kräver att 

barnen lätt ska kunna byta perspektiv och kunna föreställa sig den nya rollen. 

Vidare menar författaren att alla barn har potential till att kunna vara kreativa 

men behöver uppmuntran för att kunna utveckla denna förmåga. I barnens lek 

tränar de hela tiden på just detta genom att förflytta sig i tid, rum och förändra 

föremål, menar författaren.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka handlingar som förekommer i 

förskolemiljöer där både föreställande och icke föreställande material erbjuds 

de yngsta barnen.  

 

I studien kommer följande frågor att användas: 

 

 Vilka motiv beskriver pedagog och pedagogista finns bakom skapandet 

av miljöerna? 

 

 

 Vilka handlingar framträder i barnens upptäckande av ett föreställande 

respektive ett icke föreställande material?  
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 Metod 
Vi kommer i detta kapitel att presentera samt motivera hur denna studie 

planerats och genomförts. Detta presenteras under rubrikerna Metodval, Urval, 

Genomförande, Analys, Forskningsetiska överväganden och Metoddiskussion.  

 

Metodval 
 

Eidevald (2011) betonar att videoobservationer är ett bra verktyg att använda 

sig av om forskningsfrågan redan är avgränsad och det är ett fenomen man vill 

få större förståelse för. Med hänseende till detta så valde vi att använda oss av 

videoobservationer för att samla empiri och försöka ta reda på vilka 

handlingar som framträder i förskolemiljöer där både ett föreställande och ett 

icke föreställande material erbjuds de yngsta barnen. Detta var en lämplig 

metod dels för att synliggöra vad det är barnen gör i de olika miljöerna men 

även för att kunna gå tillbaka till materialet och titta på samma sekvens flera 

gånger. Eidevald (2011) menar vidare att videoobservationer har många 

likheter med att observera med papper och penna men det som skiljer dem åt 

är att med videoinspelningar så ges en annan närhet till materialet då samma 

sekvens kan ses flera gånger. Författaren belyser att inspelade sekvenser 

möjliggör mer djupgående analyser av samspelet mellan individer, grupper 

och miljöer än en observation med papper och penna, eller genom att, som 

inom etnografin, vistas en längre tid i ett sammanhang. Vidare menar 

författaren att analyser av inspelade sekvenser kan fånga moment som en 

intervju eller andra observationsformer har svårt att uppmärksamma. Eidevald 

(2011) skriver vidare att videoobservationer kan vara mer tidskrävande än 

andra metoder och denna tidsåtgång kan vid analyser göra det svårt att få en 

helhetsblick. Å andra sidan menar författaren att videoobservationer gör att 

det inspelade materialet finns kvar oförändrat och möjliggör analyser i olika 

omgångar av gester, blickar och hur objekt används. 

Vi har även använt oss av kvalitativa intervjuer med pedagoger från samma 

förskola där observationerna genomfördes för att få en bild av deras motiv och 

tankar bakom skapandet av miljön. Eriksson-Zetterquvist och Ahrne (2011) 

beskriver kvalitativa intervjuer som ett bra sätt att på relativt kort tid kunna 

synliggöra flera personers tankar om något. Författarna belyser dock vikten av 

att det är forskarens tolkningar av intervjupersonens svar som framkommer i 

studien genom denna metod. 

Vi valde att använda oss av dessa två metoder då vi dels ville få fram 

pedagogernas tankar och motiv med skapandet av miljöerna men även 

synliggöra vilka handlingar som framkommer när barnen möter ett 

föreställande och ett icke föreställande material. 

Utöver detta så har vi läst relevant litteratur för ämnet och syftet samt sökt i 

databaser efter vetenskapliga artiklar och avhandlingar.  
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Urval 
 

Vi har under denna studie ingått i ett forskningsprojekt som handlar om att 

fördjupa förståelsen för på vilket sätt rum kan skapa möjligheter och 

begränsningar för barns initiativförmåga, kreativitet och lärande. Vi har därför 

genomfört studien på en förskola inom ramen för projektet där barnen erbjuds 

både föreställande och icke föreställande material. Av de miljöer som vi 

observerat barnen i så är vissa skapade helt av pedagogistan varför vi fann det 

av stor vikt att belysa dennes tankar. På avdelningen där vi genomfört studien 

vistas 21 barn i åldrarna 1-2 år. I vår studie har vi valt att rikta in oss på 2-

åringarna då vi fann det intressant att följa barn som inte vistats lika länge i 

miljöerna som till exempel en 5-åring har och skickade därför ut missiv till alla 

deras vårdnadshavare. De som sedan godkände deltagandet var två pojkar och 

tre flickor och det är även dessa fem barn som deltar i studien.  

 

Dessa barn har fått fingerade namn och kallas i studien för: 

 

 Lisa 2 år 

 Pelle 2 år 

 Stina 2 år 

 Anna 2 år 

 Kalle 2 år 

 

I studien deltar även två pedagoger och en pedagogista som även de fått 

fingerade namn och dessa är: 

 

 Ingrid, förskollärare 

 Birgitta, förskollärare 

 Karin, förskollärare och pedagogista 

 

Genomförande 
 

Vi har några veckor innan planerad filmning skickat ut ett missiv (se Bilaga 1) 

till personalen på den utvalda förskolan. Där har de fått information om 

studiens syfte samt att vi gärna vill ta del av deras motiv bakom skapandet av 

dessa miljöer. I missivet berättade vi även att deltagandet är frivilligt och att de 

när som helst får avbryta sin medverkan. När vi hade fått godkänt av 

personalen så skickades ett missiv (se Bilaga 2) ut till alla vårdnadshavare där 

all information kring barnens deltagande stod. Vi frågade om vi fick filma de 

handlingar som skulle uppstå i de olika miljöerna för att sedan kunna titta på 

dessa flera gånger och analysera sekvenserna. 

Efter att alla godkännanden var inlämnade till oss så började vi med de 

kvalitativa intervjuerna med pedagoger från den utvalda förskolan för att ta 

del av vilka motiv som ligger bakom skapandet av miljöerna. Under våra 

intervjuer lät vi pedagogerna själva berätta fritt om hur de arbetar med att 

skapa olika fysiska miljöer och därav finns ingen bilaga med intervjufrågor.  Vi 
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hade i förväg informerat de personer vi intervjuade att vi var ute efter att få en 

bild av hur de tänkt kring skapandet av förskolans fysiska miljö. Den ena 

intervjun dokumenterades med hjälp av videoinspelning och den andra med 

hjälp av papper och penna och båda höll på cirka trettio minuter. 

När intervjuerna var genomförda så tillbringade vi fem dagar åt 

videoobservationer under både för- och eftermiddagar där vi båda deltog med 

varsin kamera. Vi använde oss av varsin kamera för att försöka fånga upp mer 

än vad en kamera hade fångat upp av barnens handlingar. Barnen fick under 

dessa tillfällen upptäcka och utforska helt fritt men med närvarande 

pedagoger. Sammanlagt har vi sex timmars videoobservationer av barnens 

handlingar. 

 

Under tiden vi filmade hade vi i åtanke det som Wehner-Godée (2011) belyser 

om saker som kan vara bra att tänka på när man ska använda sig av 

videoinspelningar. Viktigt att tänka på enligt författaren är att man exempelvis 

inte ställer kameran i direkt motljus eller att man inte håller på att zooma in 

och ut för många gånger under inspelningen då detta kan bli distraherande. 

Då är det i så fall bättre att stänga av och byta perspektiv menar författaren. 

Författaren skriver också att istället för att zooma in och ut är det bättre att 

zooma ut så mycket det går och gå nära det man filmar, då slipper man i större 

utsträckning skakningar och skärmdjupet blir också större. Ett vanligt misstag 

när man filmar är att hålla sig på för långt avstånd och författaren menar att 

problemet med detta är att vi får svårt att uppfatta och höra mer än vad vi 

skulle gjort utan kameran. Wehner-Godée (2011) menar vidare att det bör ske 

växlingar mellan, hel- och halvbild men också närbilder för att det ska bli 

intressant.  

Analys 
 

Vi började vårt analysarbete med att gå igenom de intervjuer vi har med 

pedagoger och pedagogista för att få reda på vilka motiv de hade i skapandet 

av dessa miljöer. Efter att detta var gjort så övergick vi till att titta på vårt 

videoinsamlade material. Eidevald (2011) menar att det med inspelade 

sekvenser går att göra analyser av sådant som är svårt att prata om, till 

exempel samspelet med den fysiska omgivningen eller med andra människor.  

Då vi videofilmade barnen så har vi i efterhand kunnat se på filmerna om och 

om igen och analyserat dessa flera gånger.  

 

Vi har även tillsammans transkriberat det inspelade materialet till skrift, både 

intervjun och barnens handlingar. Eidevald (2011) skriver att innan 

transkriberingen sätter igång så är det viktigt att tänka efter på vad som 

behöver beskrivas. Vi valde att beskriva ordagrant vad både barnen och 

pedagogerna sa och även vilket material som användes i barnens handlingar. 

Eidevald (2011) betonar att förutom det som sägs av de deltagande så kan det 

även vara bra att beskriva hur material används samt vilka rörelsemönster som 

finns. Författaren menar även att det är viktigt att vara tydlig med vem som 

säger eller gör vad. När vi har haft det filmade materialet i pappersform blev 
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det tydligare och lättare att kunna kategorisera och finna mönster. Vi har gjort 

detta genom att vi använt oss av pennor i olika färger för att stryka över i 

texten.  

 

Eidevald (2011) menar att när det gäller analyser av ett insamlat material så 

handlar det om att göra detta begripligt genom att sortera och ordna upp 

materialet. Genom att vi både tittade på filmerna flera gånger och även skrev 

ner dem så fick vi lättare att se vilka sekvenser vi ville analysera djupare och 

vilka kategorier som växte fram. Till en början hittade vi olika platser i 

miljöerna där barnen vistades mest som vi valde att titta närmare på och totalt 

analyserades 16 sekvenser.  Efter att vi gjort detta så kunde vi skapa fem 

mindre kategorier utifrån barnens handlingar på dessa platser. De 

kategorierna är Sortering, Plocka och ösa i och ur, Transformera material, Flytta 

material och Konstruktion. När vi fått fram våra kategorier så bedömde vi att alla 

sekvenser inte gick att använda på grund av att vissa innehöll pedagogstyrda 

handlingar och vi valde att ta bort tre samt korta ner två som inte var relevanta 

för vår studie och då återstod tretton sekvenser till vår resultatdel.  
 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) belyser under kapitlet konfidentialitetskravet att alla 

personer som väljer att delta i en studie bör veta att anonymitet inte kan 

garanteras men att vi som genomför studien gör vårt yttersta för att de inte ska 

kunna identifieras av andra. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) poängterar 

vikten av att deltagarna ställer upp frivilligt och när som helst kan dra sig ur 

studien. I Vetenskapsrådet (2002) går även att läsa att vi som genomför studien 

ska hantera materialet på ett sådant sätt att utomstående inte kan komma åt 

det. Eidevald (2011) betonar att allt filmat material sparas och kan sedan lyftas 

ut ur sitt sammanhang och att det därför är viktigt att hantera detta med stor 

respekt samt att avidentifiera alla personer och platser i kommande 

beskrivningar. Vi har därför valt att spara allt material på en hårddisk som 

förvaras inlåst på ett säkert ställe. Deltagande pedagoger och barn har fått 

fiktiva namn och vi nämner inte heller orten eller förskolan där studien är 

genomförd.  

I Vetenskapsrådet (2002) under kapitlet informationskravet betonas att vi som 

genomför studien måste informera de deltagande barnen och deras 

vårdnadshavare samt pedagogerna om vad studiens syfte är. Under kapitlet 

samtyckeskravet i Vetenskapsrådet (2002) poängteras att det behövs skriftligt 

samtycke från vårdnadshavare. Eidevald (2011) belyser vikten av att det krävs 

tillstånd av alla som ska bli filmade innan inspelningen sätter igång och då det 

handlar om barn under 15 år så måste förutom barnet även båda 

vårdnadshavarna ge sitt tillstånd. Vidare menar författaren att information om 

studiens syfte, vart materialet kommer att förvaras, hur resultatet kommer att 

visas och att de deltagande när som helst kan välja att hoppa av är sådant är 

viktigt att alla deltagande har fått innan inspelning kan börja I 

Vetenskapsrådet (2002) under kapitlet nyttjandekravet betonas att den 

insamlade informationen endast får användas för forskningsändamål. Vilket i 
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detta fall inneburit att materialet inte kommer att användas i andra 

sammanhang än det som rört vår forskning samt eventuellt i kommande 

undervisningssyfte vid Mittuniversitetet.  

Metoddiskussion 

 
För att få en bild av vilka motiv som finns bakom skapandet av dessa miljöer 

där vi genomfört studien så valde vi att intervjua en pedagog och en 

pedagogista. Detta har varit intressant och gett oss ett djup i studien då både vi 

och läsaren har fått en inblick kring vilka tankar som finns bakom skapandet 

av de miljöer där studien ägt rum. Vi har reflekterat kring hur detta kan ha 

påverkat oss i analysarbetet av det filmade materialet då vi ett tag kände att vi 

fastnade i en bedömning av om miljöerna lyckats uppnå det de var tänkta till 

eller inte. Detta kom vi ifrån genom att endast fokusera på barnens handlingar 

och se på pedagogernas motiv kring skapandet av miljöerna som en 

presentation av där studien genomfördes. 

 

Vi valde att använda oss av videoobservationer med varsin kamera för att få in 

så mycket material som möjligt. Under tiden vi filmade så försökte vi att inte 

vara på samma ställe utan vi var på olika platser för att fånga upp olika saker 

som skedde. I efterhand när vi analyserat materialet så har vi dock märkt att 

detta lett till att vi ibland brutit mitt i en aktivitet för att förflytta oss från 

varandra och vi har därför inte kunnat följa alla aktiviteter till sitt slut. Till 

framtida studier har vi lärt oss att vi måste tänka på att vi inte behöver filma 

alla barn hela tiden utan hellre fokusera på en aktivitet och följa den. Vi 

kollade upp hur det var med utlåning av utrustning vid Mittuniversitetet men 

under flytten detta år har denna tjänst lagts ner. Den filmutrustning vi då hade 

tillgång till var Ipad och Iphone och vi har märkt när vi sett filmerna att ljudet 

är bristfälligt i vissa sekvenser. Det är svårt att höra vad som sägs en bit bort 

och materialets kvalitet hade kunnat vara bättre om vi använt oss av 

ändamålsenlig utrustning.  

 

Transkriberingen av filmmaterialet tog väldigt lång tid och detta var något 

som vi inte på förhand var beredda på. Vi märkte dock när det var 

transkriberat och klart att det var en stor tillgång i analysarbetet då det blev 

synligare för oss att hitta kategorier och mönster än om vi bara hade haft 

videofilmerna. Att vi hade allting på film och kunde gå tillbaka och titta om 

och om igen kände vi också var en stor vinst då vi hela tiden kunde fördjupa 

vår analys av materialet.  

 

När det gäller deltagarnas anonymitet så har detta varit ett etiskt dilemma för 

oss då vi deltagit i ett projekt och allt material som vi samlat in kan komma att 

användas i andra delar av projektet. Vi har dock så långt det är möjligt gjort 

vad vi kunnat för att ingen deltagare ska kunna identifieras. Information om 

studien har funnits med i det missiv som skickats ut till både pedagoger och 

vårdnadshavare. Där har även pedagogerna gett sitt medgivande till att delta i 

studien samt att bli filmade i dessa olika miljöer. I missivets 

medgivandeblankett så har vårdnadshavarna gett sitt godkännande för sitt 
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barns deltagande. Löfdahl (2104a) belyser att det är svårt att ge information till 

barn då det gäller att få dem att förstå vad det är de ställer upp på. Vidare 

menar författaren att det är näst intill omöjligt för barn att uttrycka om de ger 

sitt samtycke eller inte.  Ett etiskt dilemma när det kommer till barnens 

medgivande har varit att vi trots muntlig kommunikation mellan oss och 

barnen inte med säkerhet kunnat veta om de förstår sin medverkan i denna 

studie eller inte då de endast är två år gamla. 

 

Eidevald (2011) belyser att när videoobservationer används så fångar 

den inte verkligheten utan omedvetna antaganden om hur till exempel 

en pedagog bör agera med barnen kan göras ännu tydligare. Under våra 

videoobservationer så har pedagogerna varit väldigt närvarande och 

kommit med mycket frågor till barnen vilket resulterade i att det ofta 

uppstod pedagogstyrda handlingar istället för barnens egna handlingar 

som vi var intresserade av att studera. Detta medförde att mycket av det 

inspelade materialet inte kunde användas och kan på så vis ha påverkat 

vår studies trovärdighet. Vi valde även att presentera resultatet genom 

att transkribera videobservationerna till text och Eidevald (2011) betonar 

att det på så sätt försvinner mycket i empirin då en skrift aldrig kan 

återge situationen fullt ut. Men då vi båda deltog vid transkriberingarna 

så har vi båda kunnat analysera och gett en mer komplex bild av vad 

som sker och på så sätt öka tillförlitligheten än om vi hade transkriberat 

var för sig. Dock är vi medvetna om att det är just vår tolkning av 

materialet som kommer fram och alltså inte kan ses som en sanning. 

Stukát (2011) betonar att förutom studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet så måste studiens generaliserbarhet diskuteras och vi är 

medvetna om att resultatet gäller för just denna undersökningsgrupp 

och på så vis inte kan generaliseras till andra förskolor men vi anser 

dock att resultatet är användbart i andra sammanhang. Eidevald (2011) 

belyser att genom återkoppling till verksamheten där studien 

genomförts och på så vis ta reda på om de deltagande känner igen sig 

eller anser att resultatet är användbart är något som ökar 

trovärdigheten. Då vi valt att observera de yngsta barnen i förskolan är 

återkoppling dock inget vi använt oss av men kan nu i efterhand förstå 

att det hade kunnat öka trovärdigheten om vi gett återkoppling till de 

deltagande pedagogerna som faktiskt också var med i 

videoobservationerna för att se om dessa kunde relatera till och känna 

igen det vi sett i materialet.  

 

När det gäller intervjuerna vi gjort med en pedagog och en pedagogista 

så valdes dessa inte utav oss utan de jobbar på en förskola inom ramen 

för projektet vi deltagit i och det föll sig därför naturligt att dessa deltog. 

Eftersom vår studie avser att fördjupa vår förståelse för barns 

handlingar i just denna miljö så anser vi inte att valet eller rättare sagt 
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inte valet av intervjupersoner har påverkat studiens trovärdighet. 

Däremot är vi medvetna då vi endast studerat en miljö att vårt resultat 

inte går att generaliseras och Eidevald (2011) betonar att det är först när 

mer än en miljö studerats och dessutom resultaten från dessa jämförts 

som det går att prata om generaliserbarhet i en kvalitativ studie. 
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 Resultat  
Syftet med denna studie var att undersöka vilka handlingar som förekommer i 

förskolemiljöer där både föreställande och icke föreställande material erbjuds 

de yngsta barnen. I vår analys av det insamlade material så har vi kommit 

fram till att det finns flera dialoger i rummet både mellan barn – barn, barn – 

pedagog och mellan barn – miljö. Vi har valt att fokusera på relationen mellan 

barn - miljö men även på vilken inverkan relationen barn – pedagog har för 

barnens handlingar. Vi kommer i resultatet att presentera det vi fått fram 

under vårt analysarbete och då inleda med stycket Pedagog och pedagogistas 

motiv bakom skapandet av miljön följt av fem kategorier som vi fått fram genom 

att vi tittat på och analyserat sekvenserna om och om igen och då sett att det är 

dessa handlingar som barnen till största del ägnar sig åt. Dessa fem kategorier 

är Sortering, Plocka och ösa i och ur, Transformera material, Flytta material samt 

Konstruktion. Varje sekvens som presenteras under tillhörande kategori har 

dessutom fått varsitt namn. 
 

Pedagog och pedagogistas motiv bakom 
skapandet av miljön 
 

Pedagogen och pedagogistan beskriver att motiven bakom skapandet av 

miljöerna är att barnen ska kunna upptäcka och utforska miljöerna med alla 

sina sinnen och att materialet ska locka till att använda fantasin. Därför finns 

förutom ett föreställande material även ett icke föreställande naturmaterial och 

återbruksmaterial att tillgå så att barnen ska få möjlighet att använda sin 

fantasi och kreativitet och transformera materialet till allt möjligt.   

 

Ingrid berättar att: 

 
"Vi tycker oss ha märkt att barnen med hjälp av sin fantasi och 

nyfikenhet tar saker vidare som det kanske inte gör på samma sätt 

med "färdigt" material. Det är spännande att få använda fantasin!" 

(Ingrid).  

 

Citatet ovan tolkar vi som att Ingrid ser på barnen som kompetenta och fria 

agenter som själva skapar sin lek med fantasi och kreativitet. Genom att 

undvika att endast använda sig av färdigt material så menar pedagogen att 

barnen har större möjlighet att ta sin lek vidare och inte fastna i det som 

materialet på förhand visar.  

 

Vår analys visar att det är av stor vikt att materialet presenteras på ett fint sätt 

och att det är tillgängligt för barnen. Detta för att barnen ska få möta olika 

typer av material och former som de kan skapa,  utforska och plocka med. Allt 

material behöver inte heller finnas framme hela tiden utan kan plockas fram 

vid tillfällen då material behöver tillföras.  
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Ingrid förklarar detta: 

 
"Miljön ska utformas utifrån de barn man har i gruppen. Materialet 

ska vara tillgängligt för barnen så de kan upptäcka och utforska och 

arbeta med det som lockar dem just nu! Men vi pedagoger kan 

också tillföra olika material som kan hjälpa till att väcka nya 

intressen hos barnen och det kanske också kan leda till nya 

upptäckter". (Ingrid).  

 

Så sammantaget visar det att pedagogernas motiv bakom skapandet av dessa 

miljöer är att barnen ska ha möjlighet att kunna upptäcka och utforska med 

alla sina sinnen. Pedagogen och pedagogistan lyfter också vikten av att 

presentera materialet på ett tilltalande sätt och att det erbjuds olika typer av 

föreställande och icke föreställande material så att barnen ska kunna använda 

sig av sin fantasi och kreativitet. 

 

Bilder av miljöerna 
 

 

 

 
 
 
 
Bild 1 Naturhörnan                                                           Bild 2 Hemvrån  

 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3 Hemvrån                              Bild 4 Material                               Bild 5 Tältet 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 6 Overhead                             Bild 7 Rören                                   Bild 8 Ljusbordet           
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Sortering 
 

Under denna rubrik presenteras sekvenser där barnens handlingar på olika 

sätt präglas av att sortera efter bland annat färg, form och djurart. 

 

Magnetbygge 
 

Den första sekvensen utspelar sig på en matta där en hink med magneter står 

framme och där sitter Lisa 2 år och bygger ihop en lång rad med kvadratiska 

magneter och börjar nu lägga trekantiga magneter ovanpå de kvadratiska. Hon 

börjar med att lägga två gula trekanter i två gula fyrkanter.  Anna 2 år lägger 

en blå trekant i en rosa fyrkant. 

 

-Näe, jag vill inte bygga den, säger Lisa. 

 

Lisa tar magneten och lägger den istället i en blå fyrkant.  

 

-Rosa vara, säger Anna.  

 

Och Anna lägger sedan en rosa trekant i en rosa fyrkant.  

 

I denna sekvens tolkar vi det som att Lisa har en tanke med sin sortering av 

magneterna eftersom när Anna lägger en magnet som inte passar in i Lisas sätt 

att sortera så säger Lisa ifrån och lägger magneten där hon anser den passa. Vi 

uppfattar detta som att det uppstår ett samförstånd mellan flickorna när Anna 

verkar förstå hur Lisa tänker och lägger en rosa triangelmagnet på en 

kvadratisk rosa magnet. 

 

Vi tolkar det även i vår analys som att barnen i denna sekvens har en 

medveten tanke bakom sitt sorterande och det är inte alla gånger som 

samförstånd mellan barnen uppstår som i magnetbygget vilket följande 

sekvens där Lisa och Stina båda 2 år sitter tillsammans och sorterar visar. 

 

Lisa och Stina sitter vid de små plastdjuren och Stina ställer en stor och liten gris, en 

ko och ett får bredvid varandra men Lisa puttar bort dem. 

 

-Nä, det är inte deras mamma och pappa, säger Lisa.  

 

Stina tar den lilla grisen och går iväg och ställer sig vid tältets ena sida.  

 

I stycket ovan tolkar vi det som att flickorna har varsin tanke med sorterandet 

eftersom Stina ställer upp djuren på ett sätt men det passar inte för Lisa som 

säger ifrån då hon söker efter djurets mamma och pappa. Vi tolkar det som att 

när det går upp för Stina att hon inte får sortera på sitt sätt så väljer hon att ta 

med sig ett djur och gå därifrån och inget samförstånd uppstår. 
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Även i nästa sekvens så sitter Lisa 2 år och sorterar små plastdjur i 

familjekonstellationer fast denna gång tillsammans med pedagogen Birgitta. 

 

Sortera djur 
 

-Här stor ko, säger Lisa och ställer den bredvid de andra korna. 

 

-Ja där kom tjuren, säger Birgitta. 

 

-Vart är tjuren, säger Lisa och tittar sig omkring. 

 

-Här, säger Birgitta och lyfter upp den stora kon.  

 

-Det här är pappa kon som kallas för tjuren, säger Birgitta. 

 

-Aa, säger Lisa. 

 

- Och så kossan och så kalven, säger Birgitta och pekar på dem. 

 

Vår analys visar att när Lisa sitter och sorterar djuren så tar hon först upp dem 

och berättar för Birgitta om det är ett stort eller litet djur. Efter det delar hon in 

dem i olika familjer och utifrån hur vi tolkar det med den erfarenhet hon har 

av hur en familj ser ut. Birgitta hjälper till att benämna djuren med dess rätta 

namn. Vi tolkar detta som att Lisa är den som leder aktiviteten framåt och 

Birgitta bekräftar Lisas sortering och familjeindelning genom att först visa på 

tjuren och sedan på kossan och kalven.  

 

Plocka och ösa i och ur 

 
Under denna rubrik kommer vi att presentera sekvenser då barnen på olika 

sätt plockar och öser med material som till exempel muttrar, nycklar, kapsyler 

och kuber.  

 

 

Varm och kall 
 

I denna sekvens sitter Pelle 2 år vid overheaden och tar upp en kub som ligger 

i en korg bredvid och lägger den på overheaden. 

 

- Kall, säger Pelle när han tar upp nästa kub. 

 

- Var den kall, säger Karin.  

 

- Ja, säger Pelle. 

 

- Ska den bli kall tänker du, frågar Karin. 
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- Ja, säger Pelle. 

 

- Hur gör du då, frågar Karin. 

 

Pelle lägger kuben på overheaden och tar upp en ny kub. 

 

- Hur gör du för att den ska bli varm, säger Karin. 

 

Pelle tar kuben och sätter den mot ena sidan där fläkten är. 

 

- Blir den varm där, frågar Karin.  

 

- Ja, säger Pelle. 

 

- Okej, är det varmt, frågar Karin och sätter sin hand emot.  

 

- Ja det är det ju, säger hon sedan. 

 

Pelle lägger sig ner och tittar på fläkten riktigt nära. 

 

- Då vet du att du kan få klossarna varma, säger Karin. 
 

Vår analys visar att även fast det är Karin som ställer frågorna så är det Pelle 

och hans upptäckter kring materialet som är det som å ena sidan för 

aktiviteten framåt. Vi tolkar detta som att Karin ser sig själv som en 

medforskare i Pelles upptäckande av kuberna och vad som händer när han 

lägger dem på overheaden. Å andra sidan går det att tolka detta som att Pelles 

handlande kanske hade blivit annorlunda om inte Karin ställt sin fråga om hur 

han ska göra kuben varm och på så sätt styrt honom till att göra kuben varm. 

Det var ju kalla kuber Pelle höll på att utforska. 

 

Nästa sekvens utspelar sig vid ljusbordet där det står flera byttor med muttrar, 

nycklar, skruvar och annat metallmaterial. Sekvensen handlar om när Lisa 2 år 

och Stina 2 år ska gå på jobbet.  

 

Gå på jobbet 
 

- Vi är på jobbet, vi är på jobbet, säger Lisa.  

 

Hon går fram till ett hörn där det ligger kartongbitar i olika storlekar och former och 

Stina kommer dit med en bytta i varje hand som är fylld med muttrar, nycklar och 

liknande. 

Lisa tar med sig en kartong och går mot ljusbordet.  

 

- Vill någon köpa nycklar, köpa nycklar, säger Lisa.  

 

Stina häller ut alla sina nycklar och muttrar från den ena byttan över kartongerna 

innan hon också går mot ljusbordet. 
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- Ska vi köpa nycklar, säger Birgitta. 

 

Stina stannar till vid en korg full av kapsyler och ställer ner byttorna bredvid och 

sätter sig på huk. 

Hon börjar plocka upp kapsyler och lägger i den tomma byttan. 

 

- Stina, ropar Lisa. 

 

- Jaa, säger Stina och tar den ena byttan och går. 

 

Stina har upptäckt en korg med plastlock som hon börjar plocka i och går sedan till 

ljusbordet där Lisa står och ställer ner sin bytta. 

 

- Det är nycklar, det är nycklar, säger Lisa. 

 

Både flickorna börjar plocka i det som är kvar på ljusbordet i byttan. 

 

Vi tolkar det som att Lisa försöker att starta en rollek med Stina genom att ropa 

att de är på jobbet. Men hon får inte med sig Stina som är helt uppe i att ösa 

och plocka med allt material. Lisa gör återkommande försök till att starta en 

rollek och vi förstår det som att när hon märker att Stina inte är med på detta 

så väljer även Lisa att plocka med materialet som finns kvar på ljusbordet.  

 

I följande sekvens plockar och öser barnen som alla är 2 år även då med 

metallmaterialet på ljusbordet men nu får Lisa med sig Stina i sin rollek.  

 

Grottan 
 

Pelle, Stina, Lisa och Anna står och häller ut muttrar och skruvar över ljusbordet. 

De plockar sedan upp det och lägger i olika byttor. 

Kalle kommer dit och lyfter upp ena byttan och häller ut innehållet över ljusbordet. 

 

- Nej, ropar Stina. 

 

Kalle tar upp nästa bytta och skakar på den innan han häller över innehållet i en annan 

bytta. 

Lisa backar bak från bordet. 

 

Vår analys visar att Lisa blir störd i sitt plockande och väljer då att backa från 

bordet och i följande del går att se hur hon istället startar en rollek och får med 

sig Stina.  

 

- Nu går vi hem, säger Lisa.  

 

- Ska ni gå hem, säger Birgitta. 
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- Och Stina, svarar Lisa. 

 

- Ja, jag har nycklar säger Stina och går iväg en bit innan hon stannar upp och tittar 

mot ljusbordet. 

 

Till skillnad från sekvensen ”gå på jobbet” där Lisa inte fick med sig Stina i sin 

lek så hakar Stina denna gång på leken. När Lisa säger att de ska gå hem och 

nämner Stinas namn så tolkar vi det som att Stina associerar materialet hon 

står och plockar med till hemmet och berättar att hon har en nyckel. Vi förstår 

detta som att barnen genom sin förförståelse kopplar samman material med 

tidigare erfarenheter.  

 

- Här du ha, säger Stina. 

 

Stina går sedan därifrån och Lisa står kvar. 

 

-Oj nycklar, säger Lisa och börjar plocka upp fler saker från ljusbordet. 

 

- Jag har en nycklar, säger Stina som står en bit bort och väntar på Lisa. 

 

Stina går sedan tillbaka till ljusbordet och börjar tillsammans med Lisa plocka upp mer 

skrotmaterial. 
 

Det framgår i vår analys att även om Stina nu är med i leken som Lisa dragit i 

gång så tolkar vi det som att det är Lisa som äger leken då Stina väntar på Lisa 

som är den som leder leken och tar den vidare vilket går att se i nästa del av 

sekvensen. 

 

- Vi går i grottan, säger Lisa och går därifrån. 

 

- Vi går in i grottan, säger Stina. 

 

- Ska ni gå in i grottan nu, säger Karin då. 

 

- Jaa, den stora grottan, säger Stina och sträcker upp ena handen i luften. 

Av vår analys så framkommer det att barnens plockande med materialet kan 

leda till inspiration samt uppmuntra barnen att sätta igång sin fantasi vilket för 

oss in på nästa kategori som handlar om att på olika sätt skapa det som behövs 

i leken med hjälp av sin fantasi och kreativitet. 

 

Transformera material 
 

Under denna rubrik kommer vi att presentera olika sekvenser där barnen 

genom sin fantasi och kreativitet transformerar materialet så att material och 

lek passar ihop. 
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Vår analys av sekvensen nedan visar att med endast en flaska och några 

leksaksdjur så kan barnen med hjälp av sin fantasi och kreativitet gå in i en 

annan värld där vad som helst kan hända. Lisa 2 år och Stina 2 år sitter 

tillsammans utanför tältet när detta utspelar sig. 

 

Vatten 
 
- Ihihihihihi, säger Lisa och tar upp en häst i luften. Hon tar sedan upp en till häst och 

låter som hon dricker. Hon ställer ner hästarna. 

 

- De behöver vatten, de behöver vatten, de behöver vatten, säger Lisa.  

 

Stina kommer och sätter sig bredvid och har en liten flaska med sig som hon lägger 

framför sig. Lisa tar upp flaskan och häller över hästarna och låter som att hon dricker. 

 

- Slut, säger Lisa sedan. 

 

Hon sätter på locket och ger tillbaka den till Stina som öppnar och tittar ner i flaskan.  
 

Här tolkar vi det som att leken hade kunnat ta slut men med hjälp av sin 

fantasiförmåga och kreativitet så fortsätter leken för Stina och Lisa vilket visar 

sig här nedan. 
 

- Det var kvar…lite, säger Stina.  

 

Stina häller det sista över giraffen som ligger framför henne. 

 

- Jag ska ta lite. Nu är det slut ,säger Stina och stänger sedan flaskan. 

 

Stina skakar på flaskan och öppnar den, hon ger den sedan till Lisa. 

 

- Här, det finns mera, säger Stina.  

 

Lisa tar flaskan och tittar ner i den. 

 

- Jaa, säger Lisa.  

 

Lisa dricker ur flaskan och Stina tar upp något som ser ut att vara ett lock till en 

sprayflaska och dricker ur. 

Stina har kapsyler i sitt lock och hon plockar upp en och en och smakar på dem. 

 

- Smaskens, säger Stina. 

 

I vår analys framgår att med endast lite material och mycket fantasi så kan 

barnens påhittighet leda till att leken spinner vidare. En intressant upptäckt vi 

gjort här är att Stina använder sig av sin fantasi för att få leken att fortsätta och 

skakar på flaskan när den är slut och fyller på så sätt flaskan med nytt vatten. 
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Vi tolkar det som att Lisa då blir nyfiken och tittar ner i flaskan och att även 

hon vill fortsätta leken då hon hänger på Stinas idé om hur flaskan fylls på och 

låtsas även hon att den faktiskt är påfylld och dricker lite ur flaskan.  

 

Fånga ren 
 

I följande scenario är Lisa 2 år och pedagogen Ingrid själva i naturhörnan där 

det finns ett blandat material att tillgå och Lisa upptäcker ett pärlband.  

 

- Där är en lasso, säger Lisa och tar av sig pärlbandet.  

 

- Är det en lasso, okej, säger Ingrid.  

 

Vi tolkar det som att Lisa måste ha en erfarenhet av vad en lasso är och att 

barnens förkunskaper spelar in på vad materialet kan transformeras till och 

resulterar i hur leken fortskrider vilket visar sig när sekvensen fortsätter här 

nedan då Lisa får syn på en ren.    

 

- En bebisren, säger Lisa.  

 

- Okej, säger Ingrid.  

 

- En bebisren, säger Lisa.  

 

- Du ska fånga en bebisren med lasso, säger Ingrid. Lisa börjar snurra med pärlbandet i 

luften.  

 
- Oj, jag behöver inte tofflorna, säger Lisa. Hon tar av sig tofflorna.  

 

- Nehe, okej, säger Ingrid. Lisa snurrar med pärlbandet i luften och tittar på Ingrid.  

 

- Gör man sådär då när man fångar en ren, frågar Ingrid.  

 

- Ja, säger Lisa. Och fortsätter snurra med pärlbandet.  

 

- Vart har du lärt dig det någonstans, hur man fångar renar, frågar Ingrid.  

 

- Såhär, säger Lisa och snurrar på pärlbandet. 

 

- Var har du lärt dig någonstans. Var har du sett det någonstans,  frågar Ingrid.  

 

- Här borta, säger Lisa och springer mot dörren. 

 

- Där borta, okej, säger Ingrid.  

 

Vi förstår detta som att Lisa har kunskap om hur lassot används då hon 

snurrar på lassot och visar Ingrid hur en ren blir fångad. Vi tolkar det även 
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som att Ingrid ser sig som en närvarande och lyhörd pedagog som kommer 

med frågor för att leda Lisa framåt. Dock uppstår missförstånd och när Ingrid 

frågar vart hon har lärt sig så förstår inte Lisa frågan utan visar bara hur lassot 

används. I vår analys framkommer det att Lisa använder endast pärlbandet av 

det material som erbjuds men hon använder sig av hela rummet i sin lek. Med 

sin fantasi och kreativitet transformerar Lisa pärlbandet till en lasso och bygger 

utifrån det upp sin lek.  

 

Julafton 
 

Lisa och Stina båda 2 år har dukat upp med massor av icke föreställande 

material på ljusbordet i naturhörnan. De leker att de fyller år och att det är 

julafton när filmandet sätter igång. 

 

-Nu kommer jag med mattårtan, säger Stina.   

 

-NEJ, vi måste släcka, säger Stina.  

 

Lisa sitter vid overheaden och fäller upp och ner på "locket".  

Stina släcker lampan i taket.  

 

-Nej, vi ska sova, säger Lisa och lägger en Pippidocka på overheaden. Stina går fram 

till overheaden hon med.  

 

-Julklappar, säger Lisa.  

 

-Jag måste ha lite julklappar. Vi måste ha julklappar, säger Stina.  

 

Lisa går och tänder lampan igen.  

 

-En julklapp, säger Lisa och lyfter upp en flaska fylld med färgat ris.  

 

-Julklapp, säger Stina och lyfter även hon upp en flaska med färgat ris i.  

 

-Till mig, säger Lisa och sträcker sig efter flaskan som Stina håller i.  

 

-Nej, den är till mig, säger Stina och vänder sig bort.  

 

-Det här är till mig, säger Lisa.  

 

-Hihihi, skrattar Stina.  

 

-Den här är till mig, säger Lisa igen.  

 

-Det här är min grej, säger Stina.  
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I vår analys framgår det att när flickorna behöver något som kan vara 

julklappar använder de sig av sin fantasi och transformerar flaskor till detta. I 

kommande sekvens tolkar vi det som att flickorna genom att fortsätta att vara 

kreativa och använda sig av sin fantasi transformerar flaskor under hela lekens 

gång och att de får inta många olika skepnader beroende på flickornas behov. 
 

-Våran häst, säger Lisa och sätter flaskan mellan sina ben.  

 

-Galopp, galopp, galopp, galopp, galopp, galopp, säger Lisa.  

 

-Nej, vi måste våran mat, säger Stina och tittar mot ljusbordet.  

 

-Neej, säger Lisa och springer efter ett barn som tagit något som flickorna hade och 

lekte med. Hon springer efter honom till han släpper sakerna.  

 

-Nej, vi ha den, säger Lisa.  

 

Pelle kommer.  

 

-Jag fylla år jag åsså, säger Pelle.  

 

Lisa springer tillbaka ut till Stina som står vid ljusbordet. Pelle springer efter.  

 

-Hålla, säger Stina.  

 

-Hej, säger Pelle.  

 

-Grattis på födelsedagen, säger Stina.  

 

-Till mig, säger Lisa och tar en flaska som står på ljusbordet så att några saker välter.  

 

-Ojdå, säger Lisa.  

 

-Det här är tårtan. Det här är tårtan. Stor, stor tårta, säger Stina och lyfter upp en 

flaska från ljusbordet.  

 

-Här är trumma, säger Lisa som har lagt en flaska i knät som hon slår på.  

 

-La la la la la la la la la.........., sjunger Lisa.  

 

-Nej! födelsedagen, säger Lisa.  

 

Vi tolkar detta som att när det inte finns föreställande material att tillgå så 

skapar barnen det de behöver i sin lek av ett icke föreställande material. 

Flaskorna som flickorna har med sig i denna lek hinner vara både mattårta, 

julklapp, häst, tårta och trumma. Vi förstår detta som att det inte är mängden 

av material som är väsentligt utan det är barnens skapandeförmåga och fantasi 
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som genom deras förkunskaper om olika föreställande material får leken att 

växa fram. 

  

I nästa sekvens så berättar Lisa och Stina båda 2 år för Karin att de är på väg 

till sin grotta som i detta fall är ett tält som står i ena hörnet av rummet. 

 
 

Vargen  
 

- Vi är vargar, säger Lisa.  

 

- Oj, är det vargar där inne, säger Karin.  

 

- Är ni vargar, frågar Karin sedan. 

 

Stina kryper in i tältet från andra sidan och båda flickorna sitter nu där inne. 

 
- Ja, säger Lisa. 

 

- Är ni vargarna, säger Karin. 

 

- Det regnar ute, säger Lisa. 

 

- A vad skönt att vara i grottan, säger Karin. 
 

Vi tolkar detta som att när Lisa byter fokus från vargarna till att det börjat 

regna så hakar Karin snabbt på för att vara en del i barnens lek. Vi förstår detta 

som att Karin är lyhörd och uppmärksam på vad flickorna säger och låter dem 

styra leken. 
 

Anna har kommit och satt sig vid ingången där Lisa sitter och tittar in på flickorna.  

 

- Va, jättemysigt, säger Karin 

. 

- Det är pinnar, säger Lisa och tar upp en blå boll och låtsas äta på den. 

 

- Bollar är pinnar, säger Lisa och fortsätter att äta på bollen. 

 

- Bollar och pinnar, säger Karin. 

 

Anna lutar sig in och tar upp en grön boll och börjar även hon att äta på den samtidigt 

som hon vänder sig om och tittar på Karin. 
 

Vi förstår detta som att Anna först vill sitta och iaktta leken innan hon själv 

väljer att kliva in i den genom att precis som Lisa ta en boll och äta på. 
 

- Är det eran mat, frågar Karin. 
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- Mm, säger Lisa. 

 

- Vad är det för något då, frågar Karin men får inget svar. 

 

- Lisa vad är det för något då, frågar Karin igen. 

 

- En räv, svarar Lisa och fortsätter äta på bollen. 

 

- En räv, säger Karin. 
 

Vår analys visar att en boll som är ett föreställande material här kan bli 

någonting helt annat. Först förvandlar Lisa bollen till pinnar då vi tolkar det 

som att hon anser att det är vad vargar äter. Men när hon sedan får frågan om 

vad det är för något blir bollen istället till en räv.  

 
Flytta material 
 
Under denna rubrik så kommer vi att presentera en sekvens när Stina, Lisa och 

Anna, alla 2 år, befinner sig i hemvrån då filmandet drar igång.  

 

Bebisleken 
 

Stina står i "hemvrån" och håller på att plocka på sig massa saker. Hon tar två 

väskor och en glittrig kjol. Stina, Lisa och Anna går ut mot naturhörnan. Lisa 

bär på en plastlåda och en liten leksaksmatta. 

Lisa går mot hörnan med kottar, bark och mossa och börjar plocka i kottar i 

plastlådan som hon bär på. Stina hjälper henne och när de plockat färdigt lyfter 

Stina upp kjolen och de två väskorna från golvet igen. Lisa tar plastlådan med 

kottarna och de båda går mot naturhörnan när Lisa tappar lådan. Hon sätter 

sig ner för att plocka ner kottarna i lådan igen. Stina sätter sig ner på huk 

bredvid henne medans Lisa plockar.  

 

Flickorna har nu samlat på sig det material de behöver, och det består endast 

av ett icke föreställande material, för att leken ska dra igång men vi tolkar det 

som att Stina anser att något saknas då hon vänder tillbaka.  

 

-Måste ha våra bebisar, säger Stina och springer tillbaka mot hemvrån.  

 

-Dom är ledsna, säger Stina.  

 

I bakgrunden hörs ett barn som gråter. Stina ställer ner väskorna och glitterkjolen på 

golvet. Ur docksängen plockar hon en docka och ett täcke och stoppar ner täcket i en av 

väskorna.  

 

-Packa ihop, jag ska bara packa ihop, säger Stina och tar väskorna i ena handen och 

dockan i den andra och går ut mot naturhörnan igen.  
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-Lisa! Vart är Lisa, säger Stina.  

 

Stina kollar sig runt i rummet.  

 

-Här är jag. Här är jag, säger Lisa.  

 

Stina går bort till Lisa.  

 

-Den är där på mattan, säger Stina.  

 

Stina och Lisa går fram till mattan men den är redan upptagen och flickorna tittar sig 

då omkring. Lisa hittar Stinas gosedjursgris som hon ger till Stina och hon stoppar ner 

den i en av väskorna. Flickorna ser då en dörrmatta lite längre bort som de går och slår 

sig ner vid och de börjar plocka ner burkar från en magnettavla som sitter på väggen.  

 

Vi tolkar detta som att Stina trots allt ickeföreställande material de samlat på 

sig känner ett behov av att hämta en docka för att ha som bebis. Vår analys 

visar att finns det ett föreställande material att tillgå så är det lätt hänt att 

barnen tappar sin kreativa sida och använder sig av det färdiga materialet 

istället för att skapa utav det icke föreställande. Samtidigt tolkar vi detta som 

att det färdiga materialet kan vara till en hjälp att faktiskt starta en lek och blir 

en trygghet för barnet. Vi tolkar det som att flickorna verkar ha en idé om vart 

leken ska äga rum men när de kommer fram till mattan där de tänkt 

genomföra sin picknick så är den redan upptagen och flickorna stannar upp 

och tittar runt omkring sig som för att finna en ny plats att fortsätta leken. Vi 

förstår detta som att flickorna har en tanke med hur leken ska fortgå och 

plockar sedan i lekens start på sig material som de kan tänkas behöva i sin lek. 

De rör sig sedan runt på hela avdelningen och plockar på sig mer och mer 

material som de kommer på att de behöver.  

 

Konstruktion 

 

Under den här kategorin kommer vi att presentera sekvenser med aktiviteter 

där det uppstår någon form av konstruktion med materialet. 

 

Röraktivitet 
 
I denna sekvens är Pelle 2 år vid overheaden tillsammans med pedagogen 

Karin och håller på att bygga med rören. När de har byggt ett torn av rören så 

stoppar Pelle ner bollar i rören. 

 

- Ah, titta, säger Pelle och stoppar en boll i rören.  

 

- Du kan hämta fler bollar, där finns det också bollar, ska vi hämta dom, säger Karin 

och pekar.  
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- Ja, säger Pelle och springer och hämtar fler bollar.  

 

- En, två, säger Pelle och springer sedan och stoppar ner bollarna i rören. Han plockar 

upp två bollar.  

 

- Två till, säger Karin. 

  

- Ja, säger Pelle och lägger ner bollarna i rören.  

 

Här ovan tolkar vi det som att Pelle utforskar materialet tillsammans med 

Karin som uppmuntrar honom till att prova på att konstruera med både rör 

och bollar. 

 

- Om vi gör såhär då, och sätter upp en till, säger Karin och sätter på en bit rör till. 

 

- Ja, säger Pelle och kikar ner i rören.  

 

- Åh, säger Pelle och Karin lutar sig fram och kikar hon med.  

 

- Inte den, säger Pelle och plockar bort det sista röret. 

 

- Inte den, ja vi kan ta bort, säger Karin. 

  

- Jo, säger Pelle och lyfter tillbaka röret.  

 

- Ska du ha den, säger Karin. 

 

Här förstår vi det som att Pelle börjar ta egna initiativ till att bygga och 

utforska rören när aktiviteten pågått en stund. Tornet börjar nu även bli för 

högt för att Pelle själv ska nå upp så Karin väljer att tillföra mer material för att 

Pelle som vi tolkar det själv ska kunna bygga och lägga i bollar.  

 
I nästa sekvens så sitter Pelle 2 år och bygger klossar ovanpå overheaden 

tillsammans med Karin.  

 

Kubaktivitet 
 

Pelle sätter sig upp och börjar stapla klossarna på overheaden. 

 

- Bygga hus, säger Pelle. 

 

- Ska du bygga hus, säger Karin. 

 

- Oh, hahaha säger Pelle och backar en bit och tittar på tornet han byggt. 

 

- Ska du prova att sätta dit den, frågar Karin och räcker honom en till kub. 
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Pelle sätter den högst upp och Karin ger honom en till. 

 

Vår analys visar att Pelle staplar klossarna på varandra för att kunna bygga sitt 

hus. När han sedan backar bak och tittar på sitt bygge tolkar vi det som att han 

blir både nöjd och stolt då han skrattar glatt. Vi förstår även Karin som en 

lyhörd pedagog då hon märker detta och utmanar honom vidare genom att 

erbjuda honom fler klossar att stapla högre. Vi tolkar det som att hon ger 

honom en möjlighet till att få känna sig stolt över att klara av saker själv. 

 

 
Resultatsammanfattning 
 

Under denna rubrik sammanfattas och presenteras vad vi ser som de mest 

betydelsefulla upptäckterna i barnens handlingar. 

 

Barnen som har deltagit i studien har visat en förmåga att använda sig av sin 

fantasi och kreativitet i sina olika handlingar. Vi har även sett att barnen 

transformerar det icke föreställande materialet genom sin förförståelse för ett 

föreställande material till det de behöver i sin lek. Tidigare erfarenheter är 

även något som återspeglas i barnens handlingar i leken. Under 

materialinsamlandet har det funnits med pedagoger och pedagogista som varit 

både närvarande och lyhörda och ställt frågor för att som vi tolkar det hjälpa 

leken framåt men ibland kan detta även resultera i att barnens handlingar blir 

styrda och störda.  

 

Dessa slutsatser kommer vi att behandla i den kommande diskussionen där vi 

även väver samman vår analys med relevant forskning.  
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 Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka handlingar som förekommer i 

förskolemiljöer där både föreställande och icke föreställande material erbjuds 

de yngsta barnen. Här jämförs och analyseras studiens resultat mot vad 

tidigare forskning säger inom området.  

Barnens fantasi och kreativitet i sina handlingar  

 

Vygotskij (1995) beskriver att fantasin är grunden till varje kreativ handling 

som sker. Även Öhman (2011) skriver om kreativitet och menar att det är en 

väldigt viktig del i barnens låtsaslek. Barnen som har deltagit i studien har 

visat på stor förmåga att använda sig av sin fantasi och kreativitet både i sina 

olika handlingar men även när de har transformerat materialet utefter sina 

behov. Eklöf, Fonovish och Brukroken (2014) visar i resultatet av sitt projekt att 

när barnen själva får vara med och utveckla miljöerna och dess material så 

använder sig barnen av sin kreativitet. Detta är något som framträder i vår 

analys vid exemplet Vatten när Lisa och Stina ska ge sina hästar vatten och 

flaskan fylls på eftersom genom att de skakar på flaskan och på så sätt 

använder de sin fantasi för att fylla på den och ta leken vidare.  

 

Jensen (2010) belyser att barn kan projicera representationer av ett material till 

ett annat så länge de har en förförståelse för det. Genom denna förförståelse 

menar författaren att barnen genom sina minnen kan fantisera och föreställa 

sig dessa saker i leken. Även Knutsdotter Olofsson (2011) skriver om att barn 

kan omforma saker efter vad de behöver just då och lyfter även vikten av att 

barnen erbjuds blandat material. I vår analys framgår att barnen transformerar 

det icke föreställande materialet genom sin förförståelse för ett föreställande 

material till det de behöver i sin lek. I exemplet Julafton framgår detta tydligt 

då Lisa och Stina flertalet gånger under leken transformerar flaskorna utifrån 

deras behov i leken just då. Vygotskij (1995) menar att dessa handlingar 

förknippas med vårt minne och innebär att något som upplevts upprepas.  

 

Knutsdotter Olofsson (2011) poängterar att när det gäller valet av leksaker så 

kan pedagoger välja ut olika leksaker som speglar samhällets värderingar och 

genom dessa vägleda barnen in i samhället och förbereda dem för vuxenlivet. 

Vidare menar författaren att leksaker kan användas och omformas efter behov 

om de passar i leken. Då tas barnens fantasi och behov av att iscensätta olika 

upplevelser och erfarenheter tillvara. I exemplet Bebisleken tolkar vi det som att 

Stina trots allt ickeföreställande material de samlat på sig känner ett behov av 

att hämta en docka för att ha som bebis. Vår analys visar att finns det ett 

föreställande material att tillgå så är det lätt hänt att barnen tappar sin kreativa 

sida och använder sig av det färdiga materialet istället för att skapa utav det 

icke föreställande. Samtidigt tolkar vi detta som att det färdiga materialet kan 
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vara till en hjälp att faktiskt starta en lek och blir en trygghet för barnet. Jensen 

(2010) skriver om hur barn vet att en docka inte är en riktig bebis men ändå 

kan föreställa sig att den är det. Denna förmåga menar författaren kallas för att 

barnet har dubbla representationer, alltså en representation av vad objektet, i 

det här fallet dockan, verkligen är men också vad den har potential att kunna 

vara. Författaren skriver vidare att en representation är ett slags minne som 

baseras på barnets tidigare erfarenheter.  

 

Tidigare erfarenheter är även det något som kommit fram i vår analys och som 

återspeglas i barnens handlingar i leken. Både i exemplet Fånga renen när Lisa 

ska fånga renen och som vi tolkar det måste ha tidigare erfarenheter av vad en 

lasso är och vad det kan användas till. Men även i exemplet Grottan när Stina, 

som vi tolkar det, associerar materialet till tidigare erfarenheter om vart 

nycklar används och kopplar samman dem med hemmet.  

 

Pedagogens inverkan på barnens handlingar 

 

Under barnens upptäckande av dessa miljöer har det funnits med pedagoger 

och pedagogista som varit både närvarande och lyhörda och ställt frågor för 

att som vi tolkar det hjälpa leken framåt men ibland kan detta även resultera i 

att barnens handlingar blir styrda eller störda.  

I Löfdahl (2014b) betonas det nyliberala samhället där dagens förskola mer och 

mer präglas av barnets individuella kompetenser. Författaren skriver vidare 

om att detta kan bli en svår balansgång mellan å ena sidan frihet och eget 

ansvar och å andra sidan styrning och kontroll då pedagoger idag både ska se 

barnet som kompetent samtidigt som det inte går att avsäga sig ansvaret för 

verksamheten. Löfdahl (2014b) menar att pedagogens roll idag ofta handla om 

att strukturera och styra barnen fast på ett osynligt sätt. I vår analys av 

exemplet Varm och kall så framkommer detta dilemma då Pelle som utforskar 

kalla kuber tillsammans med Karin får en fråga av henne som styr in honom 

på hur kuben istället blir varm. I stället för att Karin är en medforskande 

pedagog som vi tolkar att hennes motiv med frågorna är så blir det som 

Knutsdotter Olofsson (2011) skriver att kommunikationen mellan den vuxne 

och barnet ofta blir till att pedagogen leder barnet framåt i sina upptäckter. Vi 

förstår denna sekvens som att Karin trots medveten eller omedveten styrning 

är en närvarande och lyhörd pedagog då det är Pelles erfarenheter som ligger 

till grund för hennes agerande och vi tolkar det som att det ändå uppstår vad 

Arnér (2009) beskriver som en meningsfull situation.  

 

Eriksson Bergström (2013) skriver om att barn inte får utrymme att vara så 

kreativa som de kanske vill när rummen där deras handlingar äger rum hela 

tiden måste återställas till ett slags normaltillstånd för till exempel 

matsituationer och på så sätt förminskar rummets möjligheter. På den utvalda 

förskolan har pedagoger och pedagogista skapat miljöer som endast är till för 

barnens lek, upptäckande och utforskande vilket resulterar i att barnen får leka 

ostört och slipper städa undan för de dagliga rutinerna som exempelvis samling 

och matsituationer. Dessa motiv som ligger bakom skapandet av miljöerna 
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tolkar vi som det som Lenz Taguchi och Åberg (2012) beskriver som en kreativ 

verkstad fylld av möjligheter där massor av olika material finns framplockat så 

att det blir synligt och tillgängligt för barnen.  

 

Sammanfattning och vidare forskning 

 

Vi har genom denna studie studerat och analyserat vilka handlingar som 

uppkommer på den utvalda förskolan i barnens upptäckande av miljöer där 

både ett föreställande och icke föreställande material finns att tillgå. Det som 

kommit fram i vår analys går att koppla till tidigare forskning både då det 

gäller det fysiska rummet men även materialet. Vår analys visar att det uppstår 

en variation i barnens handlingar men att alla handlingar har fokus på fantasi 

och kreativitet. Vi har även tolkat det som att barnen genom att erbjudas både 

föreställande och icke föreställande material får möjlighet att använda sig av 

sin fantasi och kreativitet på ett naturligt sätt i sin vardag. Vi förstår det som 

att det föreställande kan hjälpa till att starta en lek då detta är något konkret 

och tydligt för barnen och det icke föreställande materialet kan bli precis vad 

som helst som barnen behöver i sin lek genom deras fantasi och kreativitet. I 

vår analys har det även framgått att pedagogerna kan bli både en tillgång som 

leder barnen framåt i sina handlingar samtidigt som det ibland också kan ske 

en styrning i barnens handlingar.  

 

När vi har analyserat vårt material så har vi valt att först fokusera på platser 

där barnens handlingar till största del ägde rum och efter det vilka handlingar 

som skedde där. Vi känner nu i efterhand att det även hade varit intressant att 

fokusera på de platser där barnen inte valde att vara lika ofta och vad det 

berodde på, det får bli vår nästa studieforskning.  
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BILAGA 1: Missiv pedagoger och pedagogista 

Hej! 
Med detta brev vill vi fråga om Ni kan tänka er att delta i en studie som handlar om att 

fördjupa förståelsen för på vilket sätt rum kan skapa möjligheter och begränsningar för 

barns initiativförmåga, kreativitet och lärande. Projektet MellanRum, kreativitet och 

förståelse, drivs som ett samarbete mellan Technichus Science Center och 

Mittuniversitetet under detta läsår. Vi kommer att undersöka vilka aktiviteter som 

uppkommer i olika typer av miljöer på Xxxx förskola.  

 

Vi som kommer att genomföra studien är två studenter på Mittuniversitets 

förskollärarutbildning som nu ska skriva vårt examensarbete. Vi heter Emelie Mattsson 

och Sofia Persson.  

 

Vi är intresserade av att följa barnen i olika typer av miljöer. Vi kommer observera vad 

barnen kommer att vilja göra i rummet samt vad de väljer bort att göra, vilka material 

använder de och på vilket sätt. Vi skulle gärna se att du som pedagog deltar 

tillsammans med barnen när de vistas i dessa miljöer.  

Vi är även intresserade av att höra av er vilka motiv som finns bakom skapandet av 

dessa miljöer.  

 

Vi behöver Er tillåtelse om att få filma er tillsammans med barnen. Filmningen 

kommer att  genomföras med videokamera i rummet. 
 

Materialet kommer inte användas i andra sammanhang än det som rör den här 

forskningen samt i undervisningssyfte vid Mittuniversitetet. Resultatet av studien kan 

komma att publiceras i vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang. Vi 

arbetar emellertid i enlighet med Vetenskapsrådets etikregler och gör det vi kan för att 

garantera anonymitet. Namn på förskola, pedagoger och barn fingeras. Även om Ni 

tackar ja till att delta i studien kan Ni när som helst under studiens genomförande välja 

att avstå från medverkan. 

 

 

Om ni har frågor och funderingar tveka inte att höra av er till oss.  

 

Emelie Mattsson 07x-xxx xx xx emma1103@student.miun.se 

Sofia Persson 07x- xxx xx xx sope1200@student.miun.se   

 

 

Tack på förhand! 

 

Bästa hälsningar 

Emelie och Sofia  

  

 

 

mailto:emma1103@student.miun.se
mailto:sope1200@student.miun.se
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Medgivandeblankett 
(Kryssa ditt svar) 

 

 

(JA) (NEJ) Jag tillåter samtal/intervju kring miljöerna  

 

(JA) (NEJ) Jag tillåter att ni filmar mig under studien. 

 

 

 

 

 

Underskrift: 

 

 

 

Mitt namn och förskola/förskoleavdelning: 

 

 

 

Datum: 
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BILAGA 2: Missiv vårdnadshavare  

Hej! 
Med detta brev vill vi fråga om Ni kan tänka er att låta ert barn delta i en studie som 

handlar om att fördjupa förståelsen för på vilket sätt rum kan skapa möjligheter och 

begränsningar för barns initiativförmåga, kreativitet och lärande. Projektet MellanRum, 

kreativitet och förståelse, drivs som ett samarbete mellan Technichus Science Center 

och Mittuniversitetet under detta läsår. Vi kommer att undersöka vilka aktiviteter som 

uppkommer i olika typer av miljöer på Xxxx förskola.  

 

Vi som kommer att genomföra studien är två studenter på Mittuniversitets 

förskollärarutbildning som nu ska skriva vårt examensarbete. Vi heter Emelie Mattsson 

och Sofia Persson.  

 

Vi är intresserade av att följa barnen i olika typer av miljöer. Vi kommer observera vad 

barnen kommer att vilja göra i rummet samt vad de väljer bort att göra, vilka material 

använder de och på vilket sätt. Vi skulle vilja samtala med och filma barnen under 

några tillfällen. 

 

Vi behöver Er tillåtelse om att få filma och samtala med era barn. Filmningen kommer 

att  genomföras med videokamera i rummet och samtalen kan komma att äga rum som 

gruppintervjuer med era barn. 

 
Materialet kommer inte användas i andra sammanhang än det som rör den här 

forskningen samt i undervisningssyfte vid Mittuniversitetet. Resultatet av studien kan 

komma att publiceras i vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang. Vi 

arbetar emellertid i enlighet med Vetenskapsrådets etikregler och gör det vi kan för att 

garantera anonymitet. Namn på förskola, pedagoger och barn fingeras. Även om Ni 

tackar ja till att delta i studien kan Ni när som helst under studiens genomförande välja 

att avstå från medverkan. 

 

Lämna in blanketten till ert barns förskollärare senast fredag den 14/10. 

 

Om ni har frågor och funderingar tveka inte att höra av er till oss.  

 

Emelie Mattsson 07x-xxx xx xx emma1103@student.miun.se 

Sofia Persson 07x-xxx xx xx sope1200@student.miun.se   

 

 

Tack på förhand! 

 

Bästa hälsningar 

 

Emelie och Sofia  

 

mailto:emma1103@student.miun.se
mailto:sope1200@student.miun.se
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Medgivandeblankett vårdnadshavare 
(Kryssa ditt svar) 

 

 

(JA) (NEJ) Vi tillåter samtal/intervju med mitt/vårt barn.  

 

(JA) (NEJ) Vi tillåter att ni filmar/fotograferar mitt/vårt barn under studien. 

 

 

 

 

 

Underskrift vårdnadshavare: 

 

 

 

Mitt barns namn och förskola/förskoleavdelning: 

 

 

 

Datum: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


