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Förord 

 
Vi vill börja med att tacka Lärarförbundet för stipendiet, Insamlande av material i utlandet 

som gjorde det möjligt för oss att samla in material till vår studie i tyska förskolor. Vi vill 

även rikta ett stort tack till de berörda förskolorna för öppenhet, engagemang och tid vid våra 

besök. Speciellt vill vi tacka de pedagoger vi fick intervjua och vår kontaktperson som hjälpt 

oss med det praktiska kring vår vistelse i Tyskland.  

 

Slutligen vill vi tacka varandra för en spännande, rolig och givande resa samt för ett mycket 

gott samarbete där vi stöttat varandra under studiens gång. 

 

 

 

   



Sammanfattning 

 

Den här studien handlar om pedagogers syn på barns delaktighet och inflytande kring valet av 

bygg och konstruktionsmaterialet och dess utformning i förskolan. Syftet är att synliggöra 

pedagogers syn på barns inflytande och delaktighet i valet och utformningen av bygg och 

konstruktionsmaterialet. Pedagogernas syn på detta i tyska respektive svenska förskolor har 

sedan jämförts, för att se likheter och skillnader. För att nå kunskap om detta har vi utgått 

från en kvalitativ intervjustudie, där vi intervjuat tre pedagoger i Tyskland respektive Sverige.  

 

Studiens resultat visar på att pedagogerna har en strävan och vilja att möta barnens intressen 

och behov i valet och utformningen av bygg och konstruktionsmaterialet men att det finns 

aspekter som begränsar detta, exempelvis ekonomi. Studien visar på att pedagogerna vill 

erbjuda ett varierat, tillgängligt och inspirerande material. Barnen görs delaktiga genom att 

pedagogerna är närvarande i deras lek för att kunna fånga barnens intressen samt genom att 

barnen efter ålder ges möjlighet att uttrycka sin åsikt.  

 

De mest framträdande skillnaderna vi funnit mellan de tyska och svenska förskolorna är deras 

olika lösningar på de ekonomiska aspekterna för att kunna erbjuda barnen den delaktighet 

och inflytande som pedagogerna eftersträvar. Vi har funnit att i Tyskland sker en öppen 

finansiering från vårdnadshavare till förskolan medan det i Sverige förekommer på ett dolt 

vis. Många likheter synliggörs i pedagogernas uppfattningar om hur barns inflytande och 

delaktighet bör få utrymme i utformning och val av material. 

 

Nyckelord: Förskola, miljöns utformning, bygg- och konstruktionsmaterial, delaktighet, 

inflytande, barns lärande 
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1 Inledning 

Den här studien handlar om pedagogers syn på barns möjligheter till delaktighet och 

inflytande kring bygg- och konstruktionsmaterialet i förskolan. I förskolans läroplan skrivs 

barnets roll tydligt fram genom att ständigt återkomma till barnet som utgångspunkt, där 

barnets tankar, åsikter och erfarenheter ska styra verksamhetens utformning och innehåll. 

Barnens behov och intressen ska ligga till grund för utformning av miljön i verksamheten och 

barnen ska ges möjligheter att kunna påverka sin situation på förskolan (Skolverket, 2016a). I 

läroplanen beskrivs tydligt vad som ska arbetas med men inte hur det ska gå till. Att arbeta 

med barns delaktighet och inflytande ställer krav på förskolepedagogerna att, som Eva 

Johansson (2003) beskriver det, sträva efter att se världen genom barns ögon. Den fysiska 

miljöns utformning och valet av material kan enligt Sofia Eriksson Bergström (2013) skapa 

möjligheter för barns delaktighet genom att vara neutrala och inte strikt strukturerade utan 

öppna upp för barnen att utforma miljön efter sina intressen och behov. Redan i förskolans 

begynnelse lade Fröbel ett stort fokus på bygg- och konstruktionsmaterialet vilket han ansåg 

var ett material som barnen själva kunde skapa med utifrån sin fantasi. Även idag har bygg- 

och konstruktionsmaterialet en naturlig plats i förskolan, något som läroplanen Lpfö98/2016 

beskriver såhär “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, 

skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Skolverket, 2016a. 

s. 10). På grund av bygg- och konstruktionsmaterialets långa historia och den framträdande 

roll det har i förskolan idag fick det en central del i vår studie. Studiens fokus är bygg- och 

konstruktionsmaterialet i relation till hur barn ges möjlighet till delaktighet och inflytande 

över dess utbud, tillgänglighet och utformning, vilket är högst aktuellt i förskolan idag. I 

studien ställer vi oss frågor kring pedagogers uppfattningar om hur barn kan ges möjlighet till 

delaktighet och inflytande över bygg- och konstruktionsmaterialet i förskolan. Grunden till 

svenska förskolor härstammar från Tyskland och Fröbels pedagogiska tankar, vilket 

motiverar en jämförelse mellan tyska och svenska pedagogers syn på barns inflytande och 

delaktighet i relation till bygg- och konstruktionsmaterial i förskolan. 
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2 Bakgrund 

I det här avsnittet kommer bakgrunden till vårt problemområde att presenteras genom att vi 

tar upp teman som historiskt sett har skapat förskolan till vad den är idag. Då vi har utfört en 

studie på tyska förskolor och svenska förskolor tar vi upp information om hur de båda 

ländernas förutsättningar för att bedriva förskola ser ut samt vilka riktlinjer och styrdokument 

som förskolorna har att arbeta efter. Vårt fokus är bygg- och konstruktionsmaterial och barns 

inflytande samt delaktighet på material och miljöer, därför har vi en kategori som behandlar 

den historiska aspekten på just vårt fokus som heter Bygg och konstruktionsmaterial ur ett 

historiskt perspektiv. Vi har tre kategorier som handlar om olika förskolepedagogiker som vi 

har upplevt viktiga ur ett historiskt perspektiv och har inspirerat pedagoger i de förskolor där 

vi har utfört vår studie. De tre kategorierna är Fröbelpedagogiken, Montessoripedagogiken 

och Reggio Emilia pedagogiken. Vi avslutar med ett litteraturavsnitt som förstärker vikten av 

den materiella miljön och barns delaktighet och inflytande i lekmiljöerna.  

2.1 Bygg- och konstruktionsmaterial ur ett historiskt perspektiv 

2.1.1 Historiska läroplanernas syn på material och miljö 

Ann-Christine Vallberg Roth (2011) behandlar olika läroplansepoker ur den svenska 

förskolans historia. Hon inleder med Guds läroplan, som hon kallar tiden som sträcker sig 

från mitten till slutet av 1800-talet. Under denna tid var de yngsta barnen integrerade i 

småbarnsskolan som bedrevs i kyrklika salar under stränga förhållanden. Materialet som 

erbjöds barnen var mycket sparsamt och leken hänvisades till rasten. Senare delen av 1800-

talet influerades läroplanen mer och mer av Friedrich Fröbels pedagogik där Fröbels lekgåvor 

skulle ge barnen kännedom om sig själva, naturen och Gud. Lärarinnorna i småbarnsskolan 

lärde barnen hur de skulle hantera lekgåvorna som till största del var olika typer av 

byggmaterial i diverse former och storlekar. Fröbelpedagogiken fortsatte att dominera i den 

följande läroplanen som Vallberg Roth (2011) kallar Hemmets och hembygdens läroplan, 

som sträcker sig från slutet av 1800 talet till mitten av 1900 talet. Under den här tiden 

relateras materialet i förskolorna till barnens framtida yrkesliv där bygglek och byggklossar 

var det som dominerande för pojkarna medan flickorna ägnade sig åt sömnad och vävning. I 

mitten av 1900-talet började den svenska förskolepionjären Alva Myrdahl att kritisera 

Fröbels lekgåvor för att vara alldeles för smått och svårt för småbarnen och dessutom var det 

för könsuppdelat. Hon ansåg att det behövdes större och mer mångsidigt material som var 

tillgängligt för alla barn att använda och det viktigaste materialet var, enligt Alva Myrdahl, de 
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stora byggblocken. Under nästkommande period, som Vallberg Roth (2011) kallar 

Folkhemmets läroplan, från mitten av 1900-talet till mitten av 1980-talet, utvecklas rummen 

från en kyrkoinfluerad skolsal till en miljö som liknar ett hem i miniatyr. Det skapades 

aktivitetsstationer där barnen själva kunde välja vad de ville upptäcka och leka med. Fröbels 

tankar kring vikten av byggmaterial levde vidare och ansågs vara en av de viktigaste 

stationerna i lekhallen och var även var den mest uppskattade lekformen hos barnen. Andra 

viktiga stationer kunde vara rollekar, material för sortering och klassificering, målarmaterial 

och musikinstrument. Under den här perioden växte en likhetsprincip fram och alla barn 

skulle behandlas lika oavsett kön och samhällsställning vilket leder in på den sista periodens 

läroplan som Vallberg Roth (2011) kallar Världsbarnets läroplan. Den sträcker sig från slutet 

av 1980-talet till nutid och på den här tiden handlar det om att barn ska lära sig att klara sig i 

världen och att bidra till att världen klarar sig. Fokus ändrar sig från ett universellt likhetsbarn 

till att alla barn lär i olika situationer och sammanhang. I miljöerna på förskolan lever vissa 

delar av tidigare tankar och idéer kvar. Aktivitetsstationerna har försvunnit men lekhallarna 

finns kvar och styrdokumentet för förskolan, Lpfö98 betonar vikten av en god miljö som är 

utformad så att alla barn kan ta del av den. I den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 

98/10 nämns inte bygg- och konstruktionsleken längre som ett eget område utan nu omfattas 

den av området naturvetenskap och teknik (Vallberg Roth, 2011). Genom denna resa i 

historien blir vikten av barns byggande och konstruerande tydlig även om den har ändrats och 

visat sig på olika sätt genom åren. Barns fantasi och uttrycksmöjligheter visar sig i bygg- och 

konstruktionslek därav har den betraktats som en viktig del av förskolans verksamhet genom 

hela förskolans historia. 

2.1.2 Förändringar kring material och miljö 

Marjanna de Jong (2010) beskriver, likt Vallberg Roth (2011) hur utformningen av 

förskolans miljö genom historien har förändrats. Inledningsvis låg fokus på att verksamheten 

skulle likna hemmet men i samband med att aktivitetspedagogiken introducerades av Elsa 

Köhler. År 1935 uttrycktes behovet av rikare material och en miljö mer formad som en ateljé 

eller verkstad förespråkades. Dessa två synsätt har det sedan dess växlats mellan. I och med 

barnstugeutredningen kom aktivitetsstationer, lekhallar och hemvister att prägla 

verksamheten och under 2000-talet ligger fokus på skapande och utforskande, som ett led i 

att förskolan influerats av Reggio Emilias tankar. När kommunerna under sena 1980-talet 

fick ansvar för förskolan efter Socialstyrelsen skapades rekommendationer för vad som 

ansågs vara lagom stora ytor efter barngruppens storlek. Där fanns rekommendationer om 8-
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10 kvadratmeter bruksarea per plats. Då det enbart var rekommendationer varnades det för en 

sämre fungerande verksamhet på lång sikt även om mindre lokaler kunde vara ekonomiskt 

lönsamt på kort sikt. I läroplanen från 1998 beskrivs däremot inte riktlinjerna lika konkret 

utan har istället fokus på att barnens intressen och behov ska ligga till grund för utformningen 

av miljön samt att miljön ska vara inbjudande, innehållsrik och öppen, vilket kan skapa 

verksamheter som ser olika ut i hela landet (de Jong, 2010). de Jong (2010) beskriver de 

framträdande tankarna kring den fysiska miljöns utformning som en pendel mellan barnets 

behov i fokus, med låga möbler och ergonomin för pedagogerna. Anders Nelson och Krister 

Svensson (2005) beskriver hur materialet på förskolor historiskt har präglats av att vara 

egentillverkat. Detta för att det inte har funnits resurser för att köpa in färdiga. Det 

egentillverkade materialet har dock varit uppskattat och ansetts mer utvecklande för barnen 

än det färdiga materialet. I likhet med detta har Anette Sandberg och Tuula Vourinen (2008) 

sett en skillnad mellan dagens barndom och barndomen som den var för dagens vuxna kring 

utbudet av lekmaterial. Idag har barn en större mängd leksaker men också leksaker, som är 

stereotypa och gjorda för ett förutbestämt lekande vilket inte var lika dominerande förr. Som 

ett led i den förändring som ständigt sker i samhället menar Pamela Evanshen (2012) att 

förskolan och skolan också måste förändra sina lärmiljöer för att engagera och utveckla 

individer som är öppna för olika typer av livs- och lärande upplevelser i samhället. 

2.1.3 Fröbel 

Friedrich Fröbel, 1782–1853. var en tysk pedagog som anses vara förskolans fader. Han 

ägnade hela sitt liv åt folkbildningen och var den första i världen som skapade en pedagogik 

som var inriktad på barn som ännu inte gick i skolan. Fröbel tog avstånd från tidigare skolor 

där tillvaron präglades av disciplin av underofficerare, vilket inte överensstämde med Fröbels 

tankar om hur barn lär sig och utvecklas. Fröbel var övertygad om att människans inneboende 

skapande krafter är livets mening och ville därför skapa en pedagogik där skapande har en 

framträdande roll. Fröbel värderade lekens betydelse högt och menade att arbete, skapande 

och lek tillsammans blir den viktigaste formen för lärande. Leken lyfts även fram som en 

aktivitet som inte bara förbereder för arbete utan har ett viktigt värde i sig själv. Genom 

Fröbels tankar kring värdet av leken i barns utveckling och lärande ansåg han att materialet 

som barn hade möjlighet till var viktigt. Materialet som erbjöds skulle vara utmanande och 

intresseväckande och det var uppbyggt från två kompletterande sidor av samma tanke. Det 

fanns ett lekmaterial som var inspirerat och tillverkat av produkter av naturen och ett 

aktivitets material som ofta hämtades direkt från naturen, det kunde vara exempelvis sand, 
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lera, trä eller ull. När barnen lekte med aktivitetsmaterialet lärde sig barnen att se hur naturen 

är uppbyggd och hur allt skapas. Lekmaterialet kallade Fröbel för lekgåvor. Lekgåvorna 

bestod av olika typer av material och fanns i sex grupper där gåvorna var indelade i hur 

sammansättningen av materialet var. I den första gruppen fanns bollar, klot, kub, cylinder och 

kon. Materialet ska leda från ur-enhet till mångfald, därför börjar den första gåvan med 

material som inte går att dela utan endast till att bygga vidare med hela kroppar för att sedan 

utvecklas till material i de kommande grupperna med mindre beståndsdelar som barnen 

kunde ta isär och bygga ihop på olika sätt. Tanken med lekgåvorna var att barnen själva 

skulle skapa innehållet genom att nyfiket undersöka och utmana materialet.    

Fröbels verksamhet fick namnet Kindergarten, som betyder Barnträdgård, vilket tydligt visar 

på Fröbels uppfattning om att barns uppfostran ska följa naturens lagar och barn ska växa och 

frodas på ett jordnära och naturligt sätt. Fröbel såg varje barn som en skör planta som måste 

behandlas med stor respekt och varsamhet. Kvinnorna som jobbade på Barnträdgårdarna 

kallades barnträdgårdslärarinnor och ska liksom en trädgårdsmästare vårda varje liten planta 

för att de ska växa och utvecklas (Gedin & Sjöblom, 1995; Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2006; Wallström, 1992; Billing Karlsson, 1990). 

2.1.4 Montessori 

Maria Montessori, 1870–1952, var en italiensk kvinna som grundade idéerna i Montessori 

pedagogiken utifrån en vision om ett fredligt och hållbart samhälle. Den utgår från att se varje 

barns förmåga och intelligens där barnen anses ha en stark vilja att upptäcka, pröva och lära 

sig mer om sig själva och sin omvärld. Montessori menade att barn följer samma 

utvecklingsfaser och har samma behov var i världen de än befinner sig och vilken tid de än 

lever i, därför bygger Montessoripedagogiken på barns behov i olika faser i livet.  Läraren 

bör hålla sig i bakgrunden men samtidigt visa intresse och entusiasm inför det barnet leker 

med. Det är viktigt att läraren inte “lär ut” till barnen utan observerar var de befinner sig i 

utvecklingen för att kunna ge dem det de behöver för att komma vidare. Vid observationer av 

barnen för lärarna journaler över vilka material barnen arbetar med och vilken utveckling 

som sker. Syftet med att lärarna håller sig i bakgrunden är för att barnen självständigt ska lösa 

och ta ställning till problem, reflektera och samarbeta. Miljön utformas så att barnen fritt kan 

söka, upptäcka och göra egna erfarenheter utifrån vissa självklara ramar. Några kännetecken 

på miljön är att det alltid är barnens intressen som ligger till grund för aktiviteter som erbjuds 

och barnen får själva välja vad de vill arbeta med och vem de vill arbeta med om de vill vara 

tillsammans med andra. Miljön ska vara förberedd och utformad så att barnen mår bra, kan 
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röra sig fritt, bli stimulerade, utveckla sitt självförtroende och få behovet av kunskap 

tillgodosett. Den fysiska miljön påminner om flera mindre arbetsplatser som innehåller en 

laborationshörna, en ateljé, ett bibliotek, datorer och ofta ett kök för barnen. Det material som 

används inom Montessoripedagogiken delas upp i fem områden: praktiskt material, 

sensoriskt material, språkmaterial, matematikmaterial och kulturmaterial. Till varje 

ämnesområde finns ett utarbetat material som läraren presenterar för ett barn i taget för att 

barnet lättare ska kunna koncentrera sig på vad som introduceras. Det är mycket viktigt på 

vilket sätt materialet presenteras för barnet av läraren, då det kommer att vara avgörande för 

hur materialet förstås och tas emot av barnet. För att skapa ett intresse av materialet hos 

barnet är det av stor vikt att läraren är väl förtrogen med materialet för att kunna förevisa på 

ett säkert sätt. Vidare är det viktigt att avsluta presentationen med att säga till barnet: ”Nu är 

det din tur!” eller ”Nu har du en leksak till att arbeta med!” Läraren får aldrig fråga om barnet 

vill leka med materialet eftersom yngre barn i regel svarar nej på den frågan (Ahlquist, 

Gustafsson & Gynther, 1995; Gedin & Sjöblom, 2011; Skjöld Wennerström & Bröderman 

Smeds, 2009). 

2.1.5 Reggio Emilia 

Reggio Emilia-pedagogiken kommer från norra Italien. Loris Malaguzzi, 1921–1994, var den 

pedagog som la grunden till den pedagogik som präglar Reggio Emilia. Pedagogiken i 

Reggio Emilia grundar sig i konstruktivistiska teorier som utgår från att varje enskild individ 

skapar sin verklighet och förståelse för sin omvärld. Även Piagets teorier om att barn skapar 

mening utifrån uppfattningar av sin omvärld ligger till grund för det pedagogiska arbetet i 

Reggio Emilia. Vygotskijs teorier om att erfarenheter skapas i sociala kontexter samt utifrån 

synen på att språk och tänkande samverkar har också en grund i Reggio Emilias pedagogik. 

Malaguzzi beskriver lärandet som en aktiv process med ett nära samband till relationer. I 

grunden finns tankar om att vuxna bör vara närvarande hos barnen, både som förebilder men 

också för att möta och lyssna på barnen. Utifrån det fokus på relationer som finns inom 

Reggio Emilias pedagogik beskrivs pedagogiken som en relationspedagogik och ett stort 

fokus läggs även på goda lärmiljöer och lekmiljöer för barn, som beskrivs genom uttrycket 

“rummet är den tredje pedagogen”. Utgångspunkten för de fysiska miljöerna är att de varje år 

ska förändras efter barnens behov och ålder. Det köps inte in mycket material men det brukar 

finnas bilar, dockor, tågbana, böcker och klossar. Annars består materialet ofta av 

hemmagjorda leksaker, naturmaterial och förbrukningsmaterial. Vanligt förekommande är 

speglar för att barnen ska kunna spegla sig själva och utveckla sin identitet, sitt 
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självmedvetande och som ett stärkande i barnets självutveckling. Att skapa miljöer som är 

möjliga att förändra anses viktigt för att utgöra nya, stimulerande och spännande miljöer för 

barnet i sitt lärande och utveckling. Malaguzzi ansåg att barn behöver ges frihet att få 

undersöka, göra rätt, göra fel, välja att använda sina känslor och sin nyfikenhet på olika sätt 

samt att få upptäcka hur förnuft, fantasi och tänkande hänger samman. För att detta ska bli 

möjligt behöver de vuxna ta reda på vilka aktiviteter, valmöjligheter och tankemetoder som 

barnet använder på respektive utvecklingsnivå (Kragh-Müller, 2012; Dahlberg & Åsén, 

2011). 

 

Sammanfattning 

Gemensamt för de tre pedagogikerna är att materialet i förskolan framträder som en viktig 

aspekt i barnens lek och lärande. Fröbelpedagogiken med sina lekgåvor och sin barnsyn att 

barn ska näras och växa som små plantor, har inspirerat och spritt sig till flera länder som 

även idag arbetar utifrån dessa tankar och idéer. Fröbel lyfte fram lekens värde i sig, inte bara 

som en förberedelse för arbete i framtiden. Han lade stor vikt vid att materialet som barnen 

fick tillgång till skulle vara utmanande och intresseväckande och skulle gå från ur-enhet till 

mångfald genom att det gick att plocka isär och sätta ihop på olika sätt. Nästa stora pedagogik 

som framträdde var Montessoripedagogiken. Fokus ligger på att barnet kan leka med 

materialet själv under förutsättning att läraren visar dem på ett noggrant och spännande sätt. 

Läraren ska befinna sig i bakgrunden och observera var i utvecklingen barnet befinner sig och 

sedan efter deras intressen erbjuda dem lämpliga aktiviteter som stimulerar deras fortsatta 

utveckling. Den pedagogik som i nuläget är den mest framträdande i svenska förskolor är 

Reggio Emilia-pedagogiken där stort fokus läggs på lekmiljöer och dess utformning. 

“Rummet är den tredje pedagogen” är ett uttryck som ofta används inom Reggio Emilia för 

att framhäva vikten av en inspirerande och spännande miljö som förändras efter barnens 

intressen och behov. Föränderliga miljöer är en av grundpelarna i denna pedagogik eftersom 

det anses stimulera barnens lek och lärande. De tre olika pedagogikerna är influerade av den 

tid de skapades i men delar av deras tankar är högst aktuella även i dagens förskolor med 

tanke på vikten av det material som erbjuds och att det är barnets intresse som bör styra.  
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2.2 Bygg- och konstruktionsmaterial samt barns delaktighet och 

inflytande idag 

I föregående avsnitt har en tillbakablick gjorts på förskolans framväxt med fokus på 

betydelsefulla drag från historien, tre olika, för studien aktuella pedagogiker samt en 

inramning av bygg- och konstruktionsmaterialets historia. I följande avsnitt beskrivs texter 

som inte har en historisk anknytning utan som vi anser viktiga för att ge vår studie en bredd 

för att öka förståelsen i möjligaste mån.  

2.2.1 Bygg- och konstruktionsmaterialet i förskolan 

Arne Trageton (1996) visar på att ju mer ostrukturerat ett material är, desto mer arbete och 

fantasi krävs av barnet för att förvandla materialet till det som önskas i den specifika leken. 

Strukturerat material som innefattar färdiga leksaker, exempelvis bilar, dockor och briotåg, 

menar Trageton kan vara direkt skadligt på barns förmåga att leka och de är inte nödvändiga 

för barnen. Det strukturerade materialet fråntar barnen möjligheten att utveckla varierade 

symbolrepresentationer för olika föremål exempelvis djur, människor och bilar. Christina 

Nilsson (2016) menar i enlighet med Trageton (1996) att materialet i bygg- och 

konstruktionslekar bör vara av ett sådant utförande som inte signalerar ett färdigt koncept, 

såsom återbruksmaterial, det ska inspirera och utmana barnen till att bygga vad som helst 

utan att känna att de måste prestera efter en mall. Byggmaterialet bör finnas i många olika 

storlekar, även i de allra största blocken så det är möjligt att bygga så stort att barnen själva 

kan gå in i bygget för att få ytterligare en nyans i byggandet. Vidare betonar Trageton (1996) 

att i bygg- och konstruktionsleken är det speciellt viktigt att barnen får tillgång till 

ostrukturerade och formbara material för att kunna uttrycka sina tankar och känslor och att 

utveckla sin kreativitet och fantasi. Även Birgitta Davidsson (2008) beskriver hur barn ger 

mening till verksamhetens olika rum, där hon specifikt beskriver att det i utomhusmiljön och 

byggrummet finns en ordning som lockar barnen till att leka där. Platserna har en ordning 

som ger barnen möjlighet att skapa lekvärldar själva utan vuxna. Dessa rum beskrivs ha en 

materiell variation och en utformning som öppnar upp för olika sätt att leka inom rummets 

sociala och fysiska ramar. Vikten av variation och utformning som öppnar upp för barnens 

tankar och idéer kan kopplas till hur Nilsson (2016) betonar vikten av att miljöer och material 

är flytande, det vill säga att barn bör kunna förflytta och kombinera material på ett fritt sätt 

för att öka kreativiteten och fantasin. Material bör inte vara sorterade eftersom det visar vad 

vi vuxna tycker och tänker om materialet vilket inte alltid är detsamma som barnen tänker 

och det försvårar för barnen att binda samman dem. Eftersträvansvärt är att andra lekmiljöer 
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ligger i nära anslutning så att det är enkelt att sammankoppla olika lekmaterial för att skapa 

en mer spännande och fantasifull lek. Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (2006) 

visar på vikten av att ytan i bygg- och konstruktionsmiljön i rummet är tillräckligt stort så att 

barnen har möjlighet att bygga tillsammans och att de inte ska bli störda av andra barn. Barn 

behöver få möjlighet till att kunna spara sina byggen för att sedan kunna fortsätta dag efter 

dag och utveckla både leken och sin konstruktion och därmed fullfölja sin vision kring sitt 

bygge. 

2.2.2 Barns inflytande och delaktighet 

Grethe Kragh-Müller och Jóhanna Einarsdòttir (2012) betonar vikten av att försöka förstå 

barnens syn på verksamheten och sin vistelse på förskolan. Detta för att genom att följa det 

som barnen är intresserade av skapa möjligheter att kunna behålla deras engagemang och lust 

i lärandet. Genom det kan barnens motivation hållas kvar för att lära och upptäcka med 

nyfikenhet och glädje. Argumentet för detta grundas i att lärandet ökar om det finns lust och 

motivation till det. I likhet med detta betonar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) 

barns rätt till inflytande över utformningen av miljön. Miljön får inte bli statisk utan bör 

kunna användas och förändras på ett flexibelt sätt utifrån barnens intressen och behov. Barn 

har rätt att vara med och bestämma hur miljöerna på förskolan ska utformas för att på så sätt 

vara delaktiga i sitt eget lärande. Linda Linder (2016) har samma åsikt när hon beskriver att 

vuxna behöver försöka förstå barnens intentioner med materialet istället för att få barnen att 

förstå vuxnas intentioner. Det krävs att vuxna är närvarande i barnens lek för att ha möjlighet 

att få en inblick i hur barnen vill använda materialet och vilket material de vill använda sig 

av. När barnen får vara med och skapa miljöer på förskolan skapas ett engagemang och en 

vilja att tillsammans ta ansvar för och hålla ordning i miljöerna. 

2.3 Förskolan och utbildningssystemets styrning 

I kommande avsnitt görs en kortare beskrivning av det svenska respektive tyska 

utbildningssystemet kring förskolan. Detta i syfte att läsaren ska kunna följa och få en ökad 

förståelse för beskrivningar och resonemang som berör detta. 

2.3.1 Sverige  

Förskolan i Sverige är frivillig. Sedan 1998 har förskolan varit en del av utbildningsreformen 

i Sverige, staten delegerade ansvaret för utbildning till Skolverket som idag har ansvaret för 

förskolan och dess utveckling. Det finns nationella mål för förskolan, som är framtagna av 
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Riksdagen (Marlow-Ferguson, 2001). I Sverige styrs förskolan av skollagen och läroplanen 

för förskolan. Målet med förskolans verksamhet är att ge stöd åt och stimulera barnens 

utveckling. Förskolans verksamhet ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet 

genom en öppen, innehållsrik och inbjudande miljö. Verksamheten ska utgå från barnens 

behov, tankar, intressen och erfarenheter. Vidare ska verksamheten kontinuerligt följas upp 

och utvärderas för att kontrollera verksamhetens kvalité. Detta för att utveckla verksamheten 

för att kunna ge barn de bästa förutsättningarna för sin utveckling och lärande (Skolverket, 

2016b). 

 

Alla barn från ett års ålder har rätt till plats i förskola i den omfattning som krävs efter 

vårdnadshavares sysselsättning. Kostnaden för en plats i förskolan bestäms av den som 

anordnar verksamheten, det kan vara kommunen eller en privat aktör. Som det ser ut idag 

använder sig alla av det frivilliga systemet med maxtaxa, som innebär ett tak för det 

maximala kostnad en familj kan få. Från hösten det år som barn fyller tre år tills skolstart, har 

alla barn rätt till allmän förskola, vilket innebär minst 525 kostnadsfria timmar per år i 

förskolan (Skolverket, 2016c). På varje förskola måste det finnas förskollärare men det kan 

också finnas annan personal som stödjer barnens utveckling och lärande, det kan vara 

barnskötare, musik-, drama- och/eller bildpedagoger samt personal som talar samma 

modersmål som barnen. Ansvaret för verksamheten beskrivs i läroplanen, uppdelat mellan 

förskollärarens ansvar respektive arbetslagets. Det är förskolechefen som har det 

övergripande ansvaret (Skolverket, 2016d). Förskolans läroplan är upplagd i två delar. Den 

första handlar om värdegrunden och uppdraget, där bland annat demokrati och 

medmänsklighet är viktiga inslag. Vidare behandlas det grundläggande uppdrag som 

förskolan har i samhället, att lägga grunden för det livslånga lärandet, vara rolig, trygg och 

lärorik för alla deltagande barn. Den andra delen handlar om mål och riktlinjer för 

verksamheten, uppdelat i sju punkter med övergripande mål för verksamheten och riktlinjer 

för pedagogernas arbete. Normer och värden, barns inflytande, föräldrasamverkan och 

uppföljning, utvärdering och utveckling är några exempel på läroplanens avsnitt. En skillnad 

mellan läroplanen för förskolan och för skolan är att i förskolan finns inga uppfyllandemål 

utan enbart strävansmål för verksamheten att arbeta mot (Skolverket, 2016a). 

2.3.2 Tyskland 

Tyskland är ett förbundsland som består av sexton delstater som var för sig styrs av en 

förbundskansler. Traditionellt har staten Tyskland inte betraktat förskolan som en del av det 
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statliga utbildningssystemet utan snarare som ett ansvar som ligger på varje familj. Många 

förskolor styrs av kyrkor, företag, kommuner eller privata föreningar (Marlow-Ferguson, 

2001). Alla barn mellan 3-6 år har en laglig rätt till förskola men det finns även förskolor där 

yngre barn har möjlighet att vara. Barnomsorgssystemet varierar mellan delstaterna men de 

vanligaste typerna av omsorg är: Kinderkrippe, speciellt utformad för barn från åtta veckor 

till tre år. Kostnaden för en omsorgsplats i denna verksamhet är i regel högre än i de 

kommande nivåerna. Kindergarten, anpassad för barn melllan 3-6 år. Kostnaden varierar från 

kommun till kommun och baseras ofta på föräldrarnas inkomst. Kitas, barnomsorg från yngre 

åldrar men erbjuder även efter-skolan omsorg för barn upp till 12 år. Barn finns i 

verksamheten ofta endast under halvdagar mellan 8-12 eller 14-17 men ett begränsat antal 

heldagsplatser finns men de tar i regel ut en högre kostnad för de platserna. Vid sex års ålder 

börjar barnen skolan. Regeringen finansierar kostnaderna till staterna för verksamheten med 

de äldre barnen men det är oftast inte tillräckligt för att erbjuda heldagsomsorg till alla som 

behöver det. Barnomsorgen för de yngsta barnen ger regeringen endast en mindre summa så 

det är upp till varje stat att finansiera den verksamheten. Eftersom förskolan inte är statligt 

styrd och har gemensamma styrdokument ser läroplanerna olika ut i de olika delstaterna. 

Varje kommun framställer egna läroplaner som förskolorna bör förhålla sig till men det finns 

ingen uppföljning kring vilken omfattning den används som ett styrdokument (Expatica u.å.; 

Schome, 2007).  

3 Tidigare forskning 

Vid sökning av tidigare forskning har vi begränsat oss till områden som handlar om vikten av 

en god fysisk miljö i förskolan, pedagogers förhållningssätt och barns delaktighet och 

inflytande. Då det inte finns forskning som har samma utgångspunkt som vår har vi försökt 

att ringa in vårt problemområde med våra sökord för att hitta passande litteratur att bygga vår 

uppsats på. Vi har använt oss av databaserna Eric (Ebsco), Libris, NB-ECEC och Google 

Scholar för att söka efter artiklar som är vetenskapligt granskade och avhandlingar av både 

formatet licentiat och doktorsavhandlingar, även kallade dissertation. I våra sökningar har vi 

exempelvis använt oss av de engelska orden; preschool, environment, influence, 

participation, childrens perspective, physical environment och democracy. På svenska har vi 

använt orden förskola, miljö, fysisk miljö, barns perspektiv, delaktighet och inflytande. Vi 

fann att flertalet internationella artiklar var skrivna av svenska eller norska författare men 

översatt till engelska. Vi har även använt oss av den s.k. “snöbollsmetoden” när vi sökt 
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tidigare forskning, vilket innebär att vi läst uppsatser och litteratur runt vårt område och 

använde oss av de referenser som finns listade där. På det sättet har vi hittat många artiklar 

som vi sedan kontrollerat är vetenskapliga och användbara för vårt specifika område. Vi har 

delat upp den tidigare forskningen i två teman med underkategorier som vi anser är viktiga 

för att få en förståelse för vårt problemområde som är barns delaktighet och inflytande i valet 

och utformningen av bygg- och konstruktionsmaterialet. De två temana är följande: Den 

fysiska miljöns betydelse, med underkategorierna, Barns lärande i relation till den fysiska 

miljön, Rummets och materialets betydelse, sedan följer det andra temat: Pedagogers 

förhållningssätt och barns delaktighet, med underkategorierna Delaktighet och inflytande, 

Demokrati - grunden för delaktighet och inflytande, Barnperspektiv och barns perspektiv 

samt Pedagogens makt. Vi har valt att dela upp den tidigare forskningen i kategorier eftersom 

det inte finns texter som kombinerar vårt område samt att vi vill skapa en läsning som är 

intressant och lättillgänglig men samtidigt visa på tyngden i det som forskningen säger.   

3.1 Bygg- och konstruktionsmaterial i förskolan 

3.1.1 Den fysiska miljöns betydelse 

Ann Skantze (1989) har genom sin studie visat att skolbyggnaden har mer betydelse än att 

vara ett utrymme och ett skydd. Den fysiska miljön och skolhuset är en del av omvärlden och 

en del i barns meningsskapande. Detta bör tas till vara i utformningen av skolor då barn 

genom den fysiska utformningen erfar och upplever med alla sina sinnen i sitt 

meningsskapande. Skantze (1989) betonar att miljön behöver ha en arkitektur där det finns en 

tydlighet, vilket för barn betyder variation, ett utrymme för kroppsligt och sinnesrikt 

utforskande. Karin Engdahl (2014) visar i sin studie på vikten av att barn får skapa egna 

platser där de känner trygghet och kan uppleva lugn och ro. Anette Hamerslag (2013) har i 

sin studie på en förskola med Reggio Emilia pedagogisk inriktning sett att vikten av barns 

delaktighet avspeglar sig i lärande miljöerna på förskolan genom att göra miljöerna 

tillgängliga för barnen. Inom Reggio Emilia pedagogiken beskrivs att miljön ska vara den 

tredje pedagogen genom att vara så inspirerande i den sociala samvaron att den skapar ett 

lärande hos barnen. Bergström (2013) tar upp en annan aspekt kring den fysiska miljöns 

betydelse och menar att en neutralt utformad miljö gynnar barns agentskap då barn i den 

neutrala miljön själva kan rekonstruera och förändra miljön. Genom den neutrala miljön, som 

inte är strikt strukturerad har barn ett handlingsutrymme, som skapar möjligheter för barn att 

utöva sitt reella inflytande i verksamheten. Vidare antyder Bergström (2013) att en miljö som 
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pedagoger har strukturerat, ordnat och styr är i behov av fler regler än när barn själva fått vara 

med och utforma den fysiska miljön. 

3.1.2 Barns lärande i relation till den fysiska miljön 

Hamerslag (2013) beskriver att barnens delaktighet och lärande stöds i en genomtänkt 

utformad fysisk miljö. I den aktuella studien var miljöerna på förskolan inred på ett sätt så att 

allt material var placerat i barnens höjd, för att underlätta för barnens delaktighet och 

utforskande. I inspirerande och lättillgängliga miljöer, material och verktyg kan barnen få 

möjlighet att vara kreativa och utforskande i sitt lärande. Elisabeth Nordin-Hultman (2004) 

ger lekmaterial betydelse genom olika klassificeringsmodeller där ett kriterium kan vara 

utvecklingsområden, vad som förväntas stimuleras exempelvis motoriken och det kognitiva 

lärandet. Andra kriterier kan vara åldersanpassning eller typ av aktivitet och lek där 

materialet ges olika syften och värden. 

3.1.3 Rummets betydelse 

Nordin-Hultman (2004) betonar vikten av att förskolans rum inte enbart ses som en 

geografisk plats utan även som något som signalerar om vad en individ förväntas göra eller 

inte göra. Rummet kan bestämma vad ett barn är och bör vara genom dess utformning. Barns 

identiteter kan skapas i förskolan genom att få tillgång till en intressant och utmanande miljö 

och material som möjliggör att de anses kompetenta och initiativrika. I andra miljöer där 

barnet däremot inte upplever materialet eller miljön som värdefullt skapar barnet sig en 

identitet som passiv och okoncentrerad. Solveig Nordtømme (2012) menar att rummet och 

materialet engagerar barn och beroende på vad som erbjuds i miljöerna blir leken varierad 

och olika inspirerande. För att barn ska kunna skapa sin egen lek bör materialet finnas 

tillgängligt för barnen att använda utan att först fråga en vuxen. Varje rum i förskolan bör 

även ha flexibla material som barnen själva kan bestämma hur de vill leka och skapa med 

utifrån fantasi och erfarenhet. I likhet med detta visar Engdahl (2014) i sin studie på vikten av 

variation i det innehåll som erbjuds barnen, då barn behöver få tillgång till ofärdigt material 

där fantasin och kreativiteten får styra leken och inte materialets form och utseende. 

Nordtømme (2012) visar på vikten av att en lekmiljö har olika nivåer där barnen kan leka 

olika lekar och ha olika positioner men ändå höra ihop i rummet. De olika nivåerna skapar ett 

sätt för barnen att känna tillhörighet och meningsskapande i leken. 
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3.1.4 Materialets betydelse 

Solveig Nordtømme (2015) definierar begreppet material som allt som omger människan och 

det som människor samlas kring och som ofta blir utgångspunkten för handlingar som sker. 

Vilket lekmaterial som erbjuds i förskolan, hur flexibelt och förutbestämt det är har betydelse 

för vilka möjligheter barn har till lekens utförande. När en miljö i verksamheten ska skapas 

kan rummet och materialet ses som en föränderlig resurs för det pedagogiska arbetet, där en 

resurs är något som har kraft att användas, ändras och interageras med. Då ett rum som har 

organiserat materialet på ett sätt som skapar möjligheter fungerar det som en resurs samtidigt 

kan material även organiseras på ett sätt som begränsar och avgränsar barns möjlighet till 

samspel och lek. 

  

Nordin-Hultman (2004) behandlar i sin avhandling betydelsen av lekmaterial i förskolan. I 

sin avhandling refererar hon till Birgitta Almqvists (1989) studie kring barn och leksaker där 

det visar på att förskolor inte erbjuder barnen samma material som de har i sin hemmiljö utan 

ett mer traditionellt utbud med inspiration från Fröbelpedagogiken. Förskolans material visar 

på en önskan om att upplevas som neutrala och utan värderingar, därför följer materialutbudet 

och miljöerna ett gemensamt mönster i de flesta förskolor. Studier visar på ett varierat 

material i svenska förskolor men andra studier som observerat vad barnen leker med, visar på 

att endast en begränsad del av materialet används. Materialet som erbjuds varken intresserar 

eller utmanar barnen till lek därför är det oviktigt hur stor variation materialet har, det som 

betyder något är vilket material som väcker fantasi och kreativitet hos barnen. I likhet med de 

studier Nordin-Hultman (2004) tar upp, har hon funnit i sin egen studie i svenska förskolor, 

att det erbjuds en begränsad variation av materialet som barnen har tillgång till. I studien 

framkom att svenska förskolor följer ett grundmönster i bygg- konstruktions- och 

hopfogningsmaterial vilket ofta består av klossmaterial i trä, lego, duplo och kaplastavar. 

Denna brist på variation skapar färre möjligheter till nyskapande och spännande 

sammansättningar av olika material vilket gör att barn kan uppleva att materialet är enformigt 

och ostimulerande. Brist på variation bidrar även till att barn får svårare att koncentrera sig 

och hålla kvar uppmärksamheten i leken. 

3.1.5 Sammanfattning 

Forskning visar på vikten av att den fysiska miljön i förskolan är väl genomtänkt och 

varierande för att skapa mening i barnens lek. Barn bör få möjlighet att skapa egna 

betydelsefulla platser där de möter tillgängligt och utvecklande material. I den tidigare 



 

15 

 

forskningen framträder hur en neutral ostrukturerad miljö utmanar barnen att använda sin 

fantasi och där de har ett handlingsutrymme att skapa sina egna lekvärldar. Lekmaterial kan 

vara klassificerade enligt vissa kategorier beroende på vad barnen förväntas lära sig, såsom 

kognitivt material och motoriskt material. Genom att barn får tillgång till en intressant och 

utmanande miljö och material i förskolan skapas deras identiteter som möjliggör att de anses 

kompetenta och initiativrika. Tidigare forskning visar på vikten av ett varierat utbud av 

material som är lätt att kombinera, vilket annars kan bidra till att barn upplever att materialet 

är enformigt och ostimulerande. Resultatet kan då bli att barn kan få 

koncentrationssvårigheter eller tappar uppmärksamheten i leken.  

3.2 Barns delaktighet och inflytande och pedagogers maktposition  

3.2.1 Delaktighet och inflytande 

Begreppen delaktighet och inflytande menar Elisabeth Arnér (2006) ofta används synonymt 

med varandra men har olika innebörder. Arnérs definition av inflytande lyder: “Begreppet 

inflytande handlar om att barnen ska ges möjlighet att påverka sin egen vardag på ett 

påtagligt sätt” (s. 26.) vilket skiljer sig från definitionen hon redovisar om delaktighet som 

lyder: “begreppet delaktighet har en innebörd av att ta del av något som andra har bestämt 

eller att vara en del av ett gemensamt fokus” (s. 26.) Till skillnad från Arnér (2003) väljer 

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (2003) att definiera de två begreppen mer 

liktydigt: “När barn erfar att deras värld blir hörd och sedd, att deras intressen, intentioner 

och sätt att förstå bemöts och tas tillvara på ett respektfullt sätt menar vi att barn har 

inflytande och är delaktiga” (s. 71-72). De olika definitionerna av begreppen delaktighet och 

inflytande får i olika sammanhang olika betydelse vilket kan leda otydlighet i förståelsen när 

begreppen används. Vilket gör det viktigt att vara medveten om att begreppen kan innebära 

olika saker i olika sammanhang. 

3.2.2 Demokrati - grunden för delaktighet och inflytande 

Marita Lindahl (2005) betonar vikten av att demokrati finns med i alla barnens vardagliga 

situationer för att de ska känna verkligt inflytande över sina situationer och upplevelser. 

Vidare menar Lindahl (2005) att det är i förskolans verksamhet som grunden till demokratin 

läggs. Barnen måste få möjlighet att ta ansvar för sina handlingar och förskolans miljöer i 

enlighet med mognad och ålder. Praktiska lösningar för att skapa strategier för att barn ska få 

uppleva en demokratisk verksamhet är att barnen bör ges möjlighet att uttrycka sina åsikter, 
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vara delaktig och att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sin vardag. Berit Bae (2009) 

betonar, i likhet med Lindahl (2005) vikten av ett reellt inflytande för barnen då både 

nationella och internationella riktlinjer säger att barn bör få visad respekt för sina intressen 

och upplevelser i de vardagliga aktiviteterna. Bae (2009) beskriver hur rätten till barns 

inflytande kan hotas av att de reduceras till formella rutiner där barnen endast tillåtelse att 

göra individuella val kring oväsentliga saker, vilket inte är tillräckligt för att barn ska få 

möjligheter att uttrycka sina åsikter på ett demokratiskt sätt. Studien visar att det finns en risk 

med att barn inte får ett reell inflytande över sin situation på förskolan eftersom det är de 

vuxna som bestämmer ramarna kring vad barnen får inflytande över. Barnen kan få valfrihet 

över om de exempelvis vill gå ut eller vara inne men författaren menar att det endast är 

skendemokratiskt då inflytande definieras som valfrihet och inte som en möjlighet för barn 

att få sina behov och önskningar tillgodosedda. Denna typ av inflytande visar studien kan ha 

en motsatt effekt vilken kan skapa en felaktig syn på vad demokratiska processer i livet 

innebär. Berit Bae (2010) menar att delaktighet handlar om att det måste finnas vuxna som är 

villiga att förändra sitt synsätt och agera utefter att barn ska ges möjlighet till delaktighet. 

Arnér (2006) visar i sin studie på hur pedagoger kan förändra sitt förhållningssätt framförallt 

genom att säga ja istället för nej till barnen när de vill uttrycka inflytande och initiativ. 

  

Bae (2010) visar att yngre barn, mellan 1-5 år har kapacitet att vara delaktiga och påverka 

samtidigt som Helene Elvstrand (2009) genom sin studie konstaterat att det är komplext att 

göra delaktighet i skolan, då möjligheter att skapa situationer där delaktighet är möjlig inte är 

helt enkelt utan det leder till delaktighet i vissa specifika situationer. Det finns olika nivåer av 

delaktighet vilket gör att det kan se olika ut och även barns tidigare erfarenheter påverkar 

huruvida de inkluderas i delaktighet eller inte. Birgitta Qvarsell (2011) lyfter fram att se 

barnen här och nu, inte för framtiden som en grund för att demokrati ska vara möjligt i 

förskolans verksamhet samt att en bra pedagogisk miljö gynnar demokratin i verksamheten 

samtidigt som hon betonar att det inte är en självklarhet. 

3.2.3 Begränsningar för barns inflytande och delaktighet 

Arnér (2006) uppmärksammar i sin studie att pedagoger har svårt att ge barnens idéer och 

initiativ utrymme när det överraskar eller stör ordningen då ett godkännande kommer att störa 

den organisation som enligt tradition är den som gäller. Pedagoger känner sig i regel 

obekväma när de frångår arbetslaget kollektiva åsikter om vad som är tillåtet för barn att ha 

inflytande kring. Studien visar att pedagogers relation till varandra värderas högre än barnens 
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rätt till inflytande. Förutsättningen till att det ska ske en förändring kring vad som prioriteras 

är pedagogernas intresse, ansträngning och pedagogisk kunskap där ett ständigt reflekterande 

över det egna bemötandet av barnen sker. Qvarsell (2011) har sett att en vuxen-attityd som 

innebär att vuxna ser på företeelser ur ett vuxenperspektiv, vilket förhindrar möjligheterna för 

barns inflytande då inflytande och demokrati grundar sig i respekt och förståelse för varandra 

och en ömsesidighet sinsemellan individer. 

3.2.4 Barnperspektiv och barns perspektiv 

Kristina Westlund (2011) betonar att en förutsättning för barns inflytande och möjlighet att 

kunna påverka sin situation i förskolan är pedagogernas förmåga att närma sig barns 

perspektiv. Genom att arbeta med barns perspektiv tillåts barnens röster att höras och genom 

att lyssna på barnens åsikter och idéer skapas ett inflytande. När pedagogerna tar tillvara på 

barns erfarenheter och låter dem vara med och utforma förskoleverksamheten skapas en 

delaktighet som en del av förskolans pedagogik. Det är inte tillräckligt att enbart lyssna på 

barnet för att det få delaktighet och inflytande, barnets agerande behöver också tolkas för att 

få en förståelse för vilka intressen och erfarenheter som barnet har. Även de små barnen som 

inte ännu har ett utvecklat språk kan få inflytande på verksamheten om pedagogen observerar 

och tolkar ett beteende. I sin studie kring barns inflytande i förskolan såg hon att barnen fick 

möjlighet att vara delaktiga i planeringen av den fysiska miljön. De fick komma med förslag 

på vilket material som de önskade köpa in till avdelningen och därigenom vara delaktiga i 

beslut som i allra högsta grad berör dem. Johansson (2003) beskriver barns perspektiv som att 

försöka förstå världen genom ett barns ögon. I sin studie har hon observerat och sett hur de 

pedagoger som vill närma sig barns perspektiv behöver olika förutsättningar såsom tid, närhet 

till barnen och en vilja att lämna sin egen livsvärld för att kunna närma sig barnets. Johansson 

(2003) tar upp två barnsyner där pedagogers inställning till barns perspektiv blir tydliga. Den 

första är: Barn är medmänniskor, där pedagoger strävar efter att se barns perspektiv men 

anpassar sig inte alltid efter dem istället kan det handla om att få barnet dit de vill genom att 

se genom deras perspektiv. Vidare finns barnsynen: Vuxna vet bättre, där vuxna förstår 

barnets perspektiv men väljer att inte följa det för att barnet måste förstå att det inte alltid går 

att tillgodose alla önskemål. Det kan också handla om att barnet önskar något som ligger 

utanför barnets kompetensområde och därför inte kan följas. Genom att identifiera skillnaden 

mellan barns perspektiv och barnperspektiv kan barns möjligheter till delaktighet och 

inflytande göras synlig. Det synliggör inte bara barnens möjligheter utan även pedagogernas 

perspektiv kan synliggöras genom att den ena eller andra identifieras. Beroende på 
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pedagogens perspektiv ges barnen mer eller mindre möjligheter till inflytande över 

verksamheten, dess utformning och innehåll. 

3.2.5 Pedagogens makt 

Engdahl (2014) betonar att de vuxna styr villkoren för att barn ska ges inflytande och 

delaktighet kring vad de har möjlighet att utforska och leka med. I likhet med detta beskriver 

Arnér (2006) att barn är underordnade vuxna och är därmed beroende av att vuxna ger 

tillåtelse till delaktighet och inflytande för barn. Engdahl (2014) beskriver att det är de vuxna 

som sätter ramarna för vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet och studien visar att de 

flesta barnen anpassade sig till de reglerna som fanns. Genom vuxnas förhållningssätt att 

kunna tolka och stödja barns intentioner skapas delaktighet och inflytande vilket studien visar 

på kan begränsas av personalresurser och barngruppernas storlek. Johansson (2003) menar att 

maktförhållandet till viss del måste förskjutas från den vuxne till barnet vilket inte innebär att 

vuxna ska helt lämna ifrån sig all makt till barnet utan mer om att bli medveten om hur makt 

används i arbetet med barn. Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2003) menar i 

likhet med Johansson (2003) och Bae (2009) att barn alltid befinner sig i en underordnad 

position där vuxna har den yttersta bestämmanderätten och barn har små möjligheter till att 

yttra sina åsikter och viljor. Pedagoger behöver problematisera begreppen barnperspektiv och 

barns perspektiv för att se hur ansvaret kring makten fördelas. Charlotte Tullgren (2003) 

framhåller i sin studie en annan aspekt av pedagogernas makt, där det handlar om hur 

pedagoger har makt över barnens lek, både att de leker, vad de leker och hur de leker. Hon 

beskriver det som en strävan efter att få barnen att följa lek-normen, där det handlar om att 

leka ”rätt” lekar för att passa in i modellen för ”förskolebarnet”. Studien synliggör den makt 

som pedagoger har över barnens lek för att kunna ge pedagoger möjlighet att reflektera över 

sin maktposition över barns lek. I den maktposition som pedagogerna har gentemot barnen 

blir det tydligt att en medvetenhet kring sitt förhållningssätt är av betydande vikt för barns 

möjligheter till delaktighet och inflytande på sin vistelse i förskolan.  

3.2.6 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen kring barns delaktighet och inflytande visar på vikten av att barnens 

röster görs hörda kring förskolans dagliga verksamhet. Barnen bör få möjlighet att i alla 

situationer få ett demokratiskt bemötande från alla vuxna i förskolan för att kunna uttrycka 

sina åsikter, vara delaktiga och att utveckla sin förmåga att ta ansvar för sin egen vardag. 

Barnens möjligheter till ett reellt inflytande problematiseras med att pedagoger behöver ändra 
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sitt förhållningssätt och kan därigenom uppleva ett obehag av att släppa kontrollen och säga 

ja istället för nej till barnens önskemål. Det finns en risk att barnen endast ges möjlighet till 

oväsentliga val som egentligen inte har någon betydelse för barnens demokratiska rättigheter. 

För att pedagoger ska arbeta med barns inflytande och delaktighet i förskolan är det under 

förutsättningarna att det finns ett intresse, vilja till ansträngning och pedagogisk kunskap där 

ett ständigt reflekterande över det egna bemötandet av barnen sker. Barns perspektiv innebär 

att tillåta barnens röster att höras och genom att lyssna på barnens åsikter och idéer skapa 

delaktighet och inflytande. Även barnets agerande behöver tolkas för att få en förståelse för 

vilka intressen och erfarenheter som barnet har och utifrån det ge barnet möjlighet att påverka 

sin vardag på förskolan. Det är de vuxna som har makten att sätta reglerna och barn befinner 

sig alltid i en underordnad position. Det är det maktförhållandet som till viss del måste 

förskjutas till barnen för att skapa en mer jämlik position mellan barn och vuxen.  

3.3 Centrala inslag i tidigare forskning med relevans för studien 

I vår studie har vi genom att studera tidigare forskning sett att bygg- och 

konstruktionsmaterialet har betydelse för barns lek och lärande ur flera olika perspektiv 

såsom exempelvis hur materialet är placerat och vilken typ av material som barn erbjuds. Vi 

har genom att koppla materialets betydelse till barns inflytande och delaktighet skapat en 

grund där två viktiga områden i läroplanen beaktas. Tidigare studier visar på hur ett 

demokratiskt förhållningssätt gentemot barnen är grunden för delaktighet och inflytande där 

barnen ges ett större ansvar med stigande ålder. Genom att närma sig barns perspektiv kan 

pedagogerna få en uppfattning av vad barnen är intresserade av och det kan skapa möjligheter 

för barnen att påverka verksamhetens innehåll och utformning.      
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4 Syfte 

Syftet är att nå kunskap om pedagogers syn på val, utformning och placering av bygg- och 

konstruktionsmaterial i förskolan och vilken betydelse detta har för barns lärande genom 

inflytande och delaktighet. Vidare är syftet att jämföra, likheter och skillnader mellan tre 

förskolor i Sverige och tre förskolor i Tyskland i relation till ovan nämnda syfte. 

5 Frågeställningar 

- Vilka uppfattningar har pedagogerna om betydelsen av bygg- och 

konstruktionsmaterialets placering och tillgänglighet samt dess påverkan på barns 

lärande? 

- Vilka uppfattningar har pedagogerna om betydelsen av barns delaktighet och 

inflytande i valet av bygg- och konstruktionsmaterialet? 

- Hur ges barnen möjlighet till delaktighet och inflytande i bygg- och 

konstruktionsmaterialet enligt pedagogerna? 

- Vilka skillnader och likheter kan identifieras i tyska respektive de svenska förskolorna 

kring pedagogers uppfattningar, i ovanstående frågor? 
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6 Metodkapitel 

I detta avsnitt behandlas metodval för studien, den vetenskapsteoretiska ansatsen, urvalet och 

insamlingsmetoden motiveras. Insamlandet, transkription och analys av data beskrivs och 

redogörs för i studiens ordning. En del av avsnittet berör de etiska aspekterna för forskning 

och avslutas med en beskrivning av de studerade förskolorna samt informanterna. 

6.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi utgår från en kvalitativ metodansats som är förklarande, tolkande och beskrivande i sin 

modell. Valet av denna ansats grundas på att vi genom vår undersökning eftersträvar att 

samla in kunskap om pedagogers uppfattningar kring valet, placeringen och utformningen av 

bygg och konstruktionsmaterialet samt hur de upplever barnens delaktighet och inflytande i 

förhållande till detta. Vi har valt intervjuer som datainsamlingsmetod, då det är en metod som 

fångar informanternas perspektiv. Detta val har vi gjort då vi eftersträvar pedagogernas 

uppfattningar och perspektiv på bygg och konstruktionsmaterialet samt barns inflytande och 

delaktighet. Vi har en induktiv ansats där slutsatser dras utifrån pedagogernas uppfattningar 

och erfarenheter kring ämnet (Bryman, 2011; Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013). 

 

Studiens centrala begrepp, vilka vi utgått från är barns perspektiv och barnperspektiv där 

skillnaden mellan dessa synliggör hur pedagogerna på olika sätt inkluderar barnen i 

verksamheten. Genom att analysera och reflektera över de olika perspektiven kan vi få en 

förståelse över den grad av delaktighet och inflytande som pedagogerna ger barnen i valet, 

placeringen och utformningen av bygg- och konstruktionsmaterialet.  

6.2 Val av metod och urval 

Vi har utfört vår datainsamling genom semi-strukturerade intervjuer som synliggör 

pedagogernas uppfattningar och perspektiv. Den semi-strukturerade intervjuns styrka är att 

den följer en intervjuguide med förutbestämda frågor samtidigt som den öppnar upp för 

spontana följdfrågor och en frihet för informanten att uttrycka sig fritt inom ämnet för 

intervjun (Bryman, 2011; Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Vi har valt att 

intervjua sex pedagoger i förskolan som har kunskap och erfarenhet kring ämnet. Vi har valt 

ut förskolorna slumpmässigt med enda kravet att de inte ska vara profilerade kring en speciell 

pedagogik då vi vill utföra studien ur ett neutralt perspektiv. Vi har besökt tre förskolor i 
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Tyskland samt tre förskolor i Sverige där vi har fått möjlighet att intervjua pedagoger i olika 

yrkeskategorier exempelvis förskolechef, förskollärare och utvecklingsledare. Vi har valt att 

intervjua de deltagande enskilt för att få en klarare bild av vem som säger vad i 

transkriberingarna. I en förskola i Tyskland har vi gjort ett undantag med enskilda intervjuer 

eftersom de helst ville intervjuas tillsammans för att hjälpas åt med språket. Det löste sig 

genom att en av deltagarna endast talade tyska medan den andra deltagaren talade engelska, 

det förenklade transkriberingen för oss. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum för att 

lättare kunna fokusera på frågorna och svaren. Vi hade åtta frågor med minst två följdfrågor 

som alla knöt an till syftet, som handlar om utformandet av bygg och konstruktionsmiljön 

och barns delaktighet och inflytande kring den. Vi har bett deltagarna om tillåtelse att spela in 

intervjuerna för att senare kunna transkribera intervjuerna. 

6.3 Datainsamling 

För att undvika missförstånd genom språkförbistringar i Tyskland, fick vi hjälp av en bekant, 

som har tyska som modersmål med översättning av inbjudan till intervju och 

intervjufrågorna, från svenska till tyska. Vi var medvetna om att många i Tyskland är osäkra 

och ibland motvilliga till att prata engelska så därför underlättade vi det med översättning. 

Intervjuerna utfördes sedan på engelska med ett tillfredsställande resultat där vi fick ut viktig 

och användbart material till vår uppsats. Vi är medvetna om att språket kan ha en viss 

betydelse i vårt material då engelska inte varken är vårt eller den intervjuades första språk. 

Intervjuerna skedde med ett enkelt språk utan fackuttryck eller svåra meningar. De 

intervjuade förklarade med andra ord när det var något de inte kunde det rätta ordet för på 

engelska. Ibland var det tyska ordet mer begripligt för oss eftersom det ofta påminner om 

svenska ord och på det sättet kunde vi förstå varandra. Vi hade i åtanke när vi transkriberade 

materialet att meningarna inte alltid är rätt grammatiskt och kan ibland behöva skrivas om för 

att skapa ett begripligt flöde, utan att ändra något i betydelsen i sammanhanget. I vår analys 

av det empiriska materialet från Tyskland har vi valt att översätta de utdrag vi har använt till 

svenska för att läsaren lättare ska få förståelse för innehållet. De ursprungliga citaten finns 

som bilaga.   

 

Vi initierade vår empiriska undersökning med att skicka en inbjudan med frågan om att delta 

i intervju. Den inbjudan vi skickade till Tyskland var översatt till tyska, som tidigare nämnts, 



 

23 

 

för att specifik information skulle uppfattas korrekt och inga missförstånd skulle ske. Vi 

skickade inbjudan till förskolechefer och genom dem fick vi tillgång till informanter. 

I den inbjudan som skickades ut till informanterna önskade vi att få en guidad tur på 

förskolan innan intervjun genomfördes. Detta ville vi göra för att, speciellt i de tyska 

förskolorna få en bild av det som de senare kom att berättas om i intervjuerna. Då vår intervju 

fokuserade på något så konkret och påtagligt som miljöns utformning och materialet som 

fanns kring bygg och konstruktionsleken upplevde vi att vi genom att ha sett miljöerna innan 

intervju skulle få en större förståelse för vad som uttrycktes än om vi inte hade sett miljöerna. 

Vi fotograferade det aktuella materialet för att i senare skede kunna påminna oss om vilka 

material som fanns var och hur de var placerade. Vi utförde de tre intervjuerna i de tyska 

förskolorna och en intervju i Sverige gemensamt medan två intervjuer i Sverige utfördes 

enskilt.  

6.4 Transkription och analysprocess 

Vi började med att transkribera materialet i sin helhet för att fånga intervjuns kontext, detta 

med undantag av att vi tagit bort de delar som inte varit relevant för vår studie. Vid 

transkriberingen har pauser, hummande och skratt markerats. De tyska intervjuerna har vi 

transkriberat tillsammans medan vi har delat upp transkriberingen av de svenska intervjuerna. 

I vår analysprocess har vi bearbetat materialet utefter teman kopplade till studiens syfte och 

frågeställningar. Vi har granskat och kodat materialet med hjälp av pennor i olika färger, där 

varje tema fått en egen färg, detta för att få en överblick över materialet. Dessa teman ligger 

till grund för rubrikerna i resultatdelen. Vi har valt att dela upp bearbetningen av materialet i 

två delar, intervjuerna från de tyska förskolorna för sig och de svenska förskolorna för sig. 

Detta valde vi att göra då en del av syftet med studien är att jämföra, likheter och skillnader 

mellan de tyska och svenska förskolorna. De citat som används i analysen har vi förenklat, 

för att underlätta läsningen genom att använda oss av en transkriptionsnyckel som vi 

inspirerats av från läsning av andra studier.  

Transkriptionsnyckeln är utformad enligt följande modell:  

[...] Borttaget stycke 

...  Paus 

(ord) vårt förtydligande 

/ord/ vår förklaring 
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6.5 Etiska aspekter 

I intervjuerna har vi följt de etiska aspekterna kring forskning från Vetenskapsrådet (2002). 

Eftersom vi har utfört en kvalitativ undersökning med få informanter är vi särskilt noga med 

de etiska aspekterna rörande konfidentialitetskravet. Det innebär att informanternas identitet 

skyddas och alla uppgifter som rör de personer som ingår i undersökningen behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Detta för att undvika risken att kunna härleda specifika 

uttalanden till enskilda individer. För att upprätthålla konfidentialitetskravet har valt att döpa 

alla informanter till kvinnonamn. Vi har följt informationskravet genom att berörda personer 

har fått information om att intervjun är frivillig och de närsomhelst under intervjun har 

möjlighet att avbryta utan någon närmare förklaring. Vi har skickat en skriftlig information i 

god tid innan intervjuerna, där vi har berättat vilka vi är, vilket syftet är med undersökningen, 

att resultatet kommer att behandlas konfidentiellt för att sedan publiceras i databasen DiVA. 

Genom den skriftliga informationen gavs informanterna möjlighet att sätta sig in i studiens 

syfte och förbereda sig inför intervjun. Vi har beaktat vikten av att informera om att allt de 

säger under intervjuerna samt bilderna på materialet kommer att raderas när uppsatsen är 

inlämnad och godkänd. I vår inbjudan till intervjun har vi varit tydliga med hur lång tid 

intervjun beräknas ta så att informanterna haft möjlighet att planera vårt besök. Vi har även 

varit öppna med att de är välkomna att höra av sig till oss eller vår handledare om det är 

något som upplevs oklart innan intervjun eller efter. Vi har bett informanterna om en rundtur 

i förskolans lokaler där vi även har tagit kort på miljöerna samt materialet. Vi har varit 

tydliga med att vi följer de etiska principerna genom att vi inte tar några kort där barn finns 

synliga, för att på så sätt säkra barnens anonymitet (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Vetenskapsrådet, 2002; Bryman 2011). 

6.6 De studerade förskolorna  

Nedan följer en beskrivning av respektive förskola vi har besökt, dess storlek samt 

materialets placering och vilket material som finns kring bygg och konstruktionslekarna.  

Beskrivningen av de tyska förskolorna har vi gjort ett medvetet val att skriva en mer utförlig 

skildring kring eftersom de i regel skiljer sig åt mellan förskolorna. De svenska förskolorna 

har ett liknande utförande eftersom de alla har samma läroplan att följa och att svenska staten 

kräver att förskolorna ska vara likvärdiga oberoende var i landet de är belägna. De tyska 

förskolorna har inget krav från staten som de måste följa, därför kan det se olika ut från 
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förskola till förskola. Vi har valt att studera och beskriva avdelningarna med de äldsta barnen. 

Materialets storlek samt där materialet förvaras storlek anges i cm.      

6.6.1 Förskolorna i Tyskland 

 

Förskola 1  

Förskolan är belägen i ett bostadsområde, omringat av bostadshus. Det finns 5 avdelningar 

uppdelat efter barnens åldrar från 1-6 år. Vi började med att intervjua chefen för förskolan 

men hon var inte insatt i de specifika frågorna om byggmaterial och hur förskolan arbetar 

med barnens inflytande så hon diskuterade allmänt om hur förskolan är organiserad och hur 

barnomsorgen kan se ut i Tyskland. Chefen hänvisade oss till en av lärarna som befinner i 

den dagliga verksamheten med barnen. Läraren som vi fick möjlighet att intervjua arbetade 

på avdelningen för barnen som var mellan 5-6 år gamla. Vi fokuserade på den intervjuades 

avdelning som ligger i ett av hörnen på förskolan och på avdelningen finns ett rum för bygg 

och konstruktionslek. Rummet består av en matta samt två hyllor med backa som barnen 

själva kan nå. Backarna är ca 30x20x30 (Höjd x Bredd x Längd). Det finns en back med 

plastdjur, en back med bilar, en back med tågbana samt en back med playmobil. Vid sidan av 

hyllan står två lådor med 1000 st kaplastavar i varje samt två lådor med lego, den ena 

60x40x30 och den andra 40x30x20. Vi har intervjuat en pedagog. 

 

Förskola 2  

Förskolan är belägen bredvid ett universitet och de barn som går på förskolan har sina 

vårdnadshavare antingen studerande eller arbetande på universitet. Förskolan består av 6 

avdelningar, två stycken för barn i 0-2 års ålder, en för 2-3 åringar och två avdelningar för 

barn mellan 3-6 år. Vi har fokuserat på avdelningarna för barnen i åldrarna 3-6 år, vilket 

material kring bygg och konstruktionslek som erbjuds samt var på avdelningarna som 

materialet är placerat. Avdelningarna är utformade på liknande sätt med en klätterbyggnad i 

trä som tar upp stora delar av rummet. I ena hörnet av rummet finns en matta samt hyllor i 

höjd så att barnen själva kan nå backarna i dem. I backarna, som är ca 20x20x30 (Höjd x 

Bredd x Längd) finns bygg och konstruktionsmaterialet. Två backar med kaplastavar, en back 

med färgade kaplastavar, tre backar med lego, en back med decimeterstora magneter att 

bygga med samt en back med en till två decimeter stora skumklossar i olika geometriska 

former. Utöver detta material finns två förråd med ytterligare material för att komplettera och 

variera utbudet. Material som inte används för tillfället är placerat i ett förråd och det 

materialet får barnen hämta med hjälp av en pedagog. Förskolan har haft en inriktning mot 
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Montessoripedagogik men är nu en förskola utan profil men visst material finns kvar från den 

pedagogiken. Vi intervjuade en pedagog och förskolechefen.  

 

Förskola 3  

Förskolan är belägen i ett bostadsområde i en förort till en större stad. På förskolan finns det 7 

avdelningar där barnen är uppdelade efter ålder, på förskolan finns det barn från 1-6 års ålder. 

Vi fokuserade på avdelningarna för de äldre barnen. Det finns bygg och 

konstruktionsmaterial i backar, som är ca 20x20x30 (Höjd x Bredd x Längd) placerade längs 

väggen i form av en back med träklossar i geometriska former, ca 4-6cm och en back med 

geometriska former, ca 6-8 cm med genomskinlig plast inuti i olika färger. Det finns även en 

större back ca 50x40x30 med material för bygge av tågbana. Vi intervjuade en förskolechef.  

6.6.2 Förskolorna i Sverige 

 

Förskola 1 

Förskolan är belägen i en mindre ort utanför en större stad. Förskolan består av sammanlagt 

fem avdelningar, två småbarnsavdelningar med barn 1-3 år samt tre syskonavdelningar där 

barnen är 3-5 år gamla. Det går ca 80 barn på förskolan. På varje syskonavdelning finns det 

ytor med bygg och konstruktionsmaterial men det finns även ett rum ca 20 m² som är 

gemensamt för alla avdelningar. Där finns olika bygg och konstruktionsmaterial exempelvis 

färgglada magnetklossar, kaplastavar och träklossar i neutrala färger. Vi har intervjuat en 

förskollärare som arbetar på en av syskonavdelningarna.      

 

Förskola 2 

Förskolan är belägen i en mindre ort utanför en större stad. Förskolan består av sammanlagt 

sju avdelningar bestående av fyra småbarnsavdelningar med barn i åldern 1-3 år samt tre 

syskonavdelningar där barnen är 3-5 år. Det går ca 120 barn på förskolan. Bygg och 

konstruktionsmaterial finns på varje syskonavdelning och erbjuds även på gemensamma ytor 

där alla barn på förskolan kan vistas. Material som finns är bl.a. mjuka lego klossar i jumbo 

storlek ca 10x15 cm, kartonger 30x20cm, decimeterstora färgglada skumgummiklossar i 

geometriska former, lego. Vi har intervjuat en förskollärare som arbetar på en av 

syskonavdelningarna.   

 

Förskola 3  

Förskolan är belägen i utkanten av en större stad och består av 5 avdelningar uppdelade efter 

barnens åldrar. Det finns bygg och konstruktionsmaterial på alla avdelningar, bland de yngre 
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barnen finns det olika sorters klossar, magneter och duplo. På avdelningarna för de äldre 

barnen finns det lego, pappers klossar som liknar tegelstenar, klossar i olika former samt 

några större kuddar. Vi har även här intervjuat en förskollärare. 

6.6.3 Presentation av informanterna 

De svenska intervjupersonerna är Ann, förskollärare, 20 år i yrket, Eva, förskollärare, 11 år i 

yrket och Maria, förskollärare, 38 år i yrket. De tyska intervjupersonerna är Erika, pedagog, 7 

år i yrket, Heidi, pedagog, 5 år i yrket och Claudia, förskolechef, 20 år i yrket. I resultatet 

väljer vi att benämna de svenska intervjupersonerna vid sin yrkestitel, vilket för samtliga är 

förskollärare medan vi benämner de tyska intervjupersonerna som pedagoger då deras 

yrkestitlar skiljer sig åt. 

 

Sverige     Tyskland 

Ann 20 år i yrket Förskollärare  Erika  7 år i yrket Pedagog 

Eva 11 år i yrket Förskollärare  Heidi  5 år i yrket Pedagog 

Maria 38 år i yrket Förskollärare  Claudia 20 år i yrket Förskolechef 

7 Resultat 

I vårt resultat kommer vi att analysera vårt empiriska material genom att utgå från våra 

frågeställningar där vårt fokus är bygg och konstruktionsmaterialet samt barns delaktighet 

och inflytande. Vi har valt att kategorisera materialet i teman som vi funnit i intervjusvaren 

där vi har skapat underkategorier till våra två huvudteman. De teman som finns under Bygg 

och konstruktionsmaterial är Vikten av variation på materialet, Betydelsen av materialets 

placering, Lärande utifrån materialet samt Begränsningar i förskolorna. Under temat Barns 

delaktighet och inflytande finns underkategorierna Barns perspektiv, Barnperspektiv samt 

Förskollärarens roll. Vi har valt att analysera svaren från de tyska förskolorna och de svenska 

förskolorna för sig för att tydligare göra skillnad på de olika länderna. Vi avslutar vår 

resultatdel med en jämförelse mellan länderna där vi synliggör likheter och skillnader vi 

funnit i våra analyser.  

7.1 Tyska förskolor 

Bygg- och konstruktionsmaterial 
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7.1.1 Betydelsen av materialets placering  

Alla pedagoger betonar vikten av att allt material finns tillgängligt för barnen i deras höjd så 

att de själva kan bestämma när de vill leka med materialet. En pedagog framhåller hur 

materialet, på hennes förskola, är placerat i boxar med bilder på innehållet för att ge barnen 

ytterligare möjligheter att avgöra vilket material som de önskar leka med.   

 

De (boxarna) är i barnens höjd och på boxarna har vi bilder med vilket material 

som är i den. (Heidi) 

 

Vi försöker placera allt med fokus på barnen, riktigt långt ner i rummet [...] och vi 

tänker att det är relevant för våra barn för att de kan försöka göra vad de vill utan 

att behöva fråga oss. (Claudia) 

 

Pedagogerna beskriver materialets tillgänglighet samtidigt som en pedagog även lyfter 

fram hur materialen är placerade på olika ställen beroende på vilket material det är.  

 

I varje grupp har vi olika hörn, ett hörn för lek på bordet, ett hörn för att 

konstruera saker och ett hörn för att göra kreativa saker. (Erika)  

 

Hur materialet är placerat skapar en struktur där användandet av olika material inte 

konkurrerar med varandra eller skapar störningsmoment där det kan finnas risk att tappa 

fokus på det barnet håller på med. 

 

Vi kan utifrån vad pedagogerna uttrycker se att materialets placering har stor betydelse för 

barnens vistelse i verksamheten. Genom att materialet är tillgängligt kan vi se hur detta 

skapar möjligheter för barnens lek och lärande utan en vuxens hjälp och närvaro, något som 

annars inte vore möjligt. 

7.1.2 Vikten av variation på materialet 

Samtliga pedagogerna betonar att det är viktigt för barnen att ha en viss variation i bygg och 

konstruktionsmaterialet för att barnen ska kunna få inspiration och idéer till nya 

konstruktioner. Två pedagoger beskriver skillnaden i vilken variation som är lämplig för 

yngre respektive äldre barn. De yngre barnen behöver inte så mycket material vilket kan 

skapa för många intryck hos barnen och därigenom få svårare att fokusera på leken. En 

pedagog kopplar variationen på materialet till att det underlättar pedagogernas fokus på 
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barnen genom att, som vi tolkar det, materialet i sig aktiverar barnet vilket skapar en lugnare 

verksamhet där pedagogerna hinner se varje barn. 

 

Vi har mycket variation i våra rum. Vi tror det är viktigt så att vi får möjlighet att 

fokusera på våra barn. (Claudia) 

 

Jag tycker att det är viktigt för att barnen behöver ny inspiration. (Erika) 

 

Ju äldre barnen är desto mer kan de göra skillnad mellan saker så det är inte 

problem att det blir för mycket intryck. (Erika)  

 

I de yngre barnens rum har vi mindre variation (än hos de äldre). (Claudia) 

 

En pedagog tar upp aspekten kring att material kan återanvändas vid senare åldrar genom att 

material plockas bort vid en tidpunkt för att sedan tas fram och skapa nya lekar. Barnen 

utvecklar leken genom sina erfarenheter och ett tidigare använt material kan skapa nya 

möjligheter då det kan ses ur nya perspektiv.  

 

Ibland har vi samma konstruktionsmaterial /som till de yngre barnen/ […] till de 

äldre barnen och de har verkligen andra idéer vad de ska göra med det, det är kul att 

se det. Ju äldre de blir kan de göra andra saker med det. Samma material men vi 

stoppade undan det för två år eller något. (Heidi) 

 

Utdragen visar på en samstämmig syn på vikten av variation på materialet men ur olika 

perspektiv och nivåer. Variationen är en viktig del för både barnen och pedagogerna för att 

skapa en så inspirerande verksamhet som möjligt.  

 

Variationen i materialet är en viktig del för både barnen och pedagogerna för att skapa en så 

inspirerande verksamhet som möjligt. Genom att se möjligheter i olika kombinationer av 

material ges barnen en vidd i leken som skapar tillfällen till lärande där barnet får uttrycka 

egna behov och intressen. Genom att barnen erbjuds en mångfald av utmanande och 

intressant material kan en spännande miljö bildas och barnens lärande breddas.   

7.1.3 Lärande utifrån materialet 

Pedagogerna beskriver att materialet skapar möjligheter för barnen att lära sig olika saker, 

vissa material har ett specifikt lärande medan andra material kan ha olika lärande effekter. 

Två av pedagogerna synliggör hur materialet möjliggör lärande som barnen kan ha nytta av 
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senare i livet. En beskriver hur det motoriska ligger till grund för att barnen senare ska ha 

lättare att lära sig att greppa en penna och skriva medan den andra framhäver ett lärande där 

barnen kan konstruera sin omvärld.  

 

Vi tänker att det viktigt /med variation/ för att de kan ta olika lärande effekter från 

olika material. (Claudia) 

 

Allting är för det motoriska, [...] när barnen blir äldre blir sakerna är väldigt 

mycket mindre [...] det är svårt att greppa något och senare att ta en penna att göra 

/handrörelse som visar hur man skriver/. (Heidi) 

 

Vi vill att de ska konstruera världen runt omkring dem. (Claudia) 

 

En pedagog beskriver ett specifikt lärande utifrån kaplastavar vilka kan användas för lärande 

inom flera områden, på olika nivåer både inom matematik, fysik och teknik. Pedagogen lyfter 

även fram lego som ett material där kreativiteten sätts i fokus.  

 

Kaplastavarna är för konstruktion, att tänka på gravitationen [...] Att räkna 

kaplastavarna och vi har bilder av byggnader, om de vill bygga den här 

byggnaden måste de räkna kaplastavarna för att lära sig numren. Lego är ett 

kreativt material, du kan göra vad du vill med det. (Erika) 

 

Samtliga pedagoger lyfter fram den funktion och betydelse som materialet har för barnens 

lärande. Att samma material kan skapa möjligheter för olika läranden samt att olika material 

möjliggör olika sorters lärande. 

 

Genom pedagogernas beskrivningar av de lärande möjligheter som skapas genom materialet 

kan vi tolka de materialval som pedagogerna gjort som ett aktivt val för olika typer av 

lärande. Syftet med materialet blir synligt i hur pedagogerna beskriver det potentiella lärandet 

vilket synliggör hur viktigt materialet är för barnens möjligheter till lärande. 

7.1.4 Begränsningar i förskolorna 

Två av pedagogerna beskriver att utrymmet för att placera och förvara materialet är ett 

problem på förskolan. Det finns inte tillräckligt med utrymme för materialet och en pedagog 

uttrycker även att antalet pedagoger under vissa tider på dagen kan vara en begränsning för 

verksamheten. 
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Kanske är det platsen ibland, ibland lärarna, vi är inte tillräckligt många lärare 

vissa tider på dagen. (Claudia) 

 

Begränsningen är platsen att förvara alla saker. (Heidi) 

 

Två av pedagogerna beskriver att pengar inte är något hinder för verksamheten medan en av 

pedagogerna uttrycker att det är ett problem vad gäller ekonomin. Att förskolan inte får 

pengar till att köpa in material som barnen kan använda för att leka och lära med hjälp av.  

 

Vi har problem med pengar. [...] Pengarna finns där för lärare och för att göra 

plats för större grupper men inte för material. (Erika) 

 

Samtliga pedagoger beskriver hur de varje månad får donationer i form av pengar från 

vårdnadshavarna. Vilket de beskriver skapar möjligheter att köpa in material och andra saker 

som verksamheten behöver och som staden inte ger bidrag för. En pedagog beskriver det 

såhär: 

 

Så nu har vi ”förderverein” (tyskt ord) det är en grupp föräldrar, gamla föräldrar 

där barnen inte går i förskolan och föräldrar som har barnen här på förskolan och 

de spenderar varje månad lite pengar till förskolan och det är pengarna som vi i 

kan använda för att köpa nytt material [...], det är inte från staden det är från 

föräldrarna. (Erika) 

 

Genom dessa donationer skapas möjligheter för samtliga verksamheter att införskaffa det 

material som de önskar till sin förskola. Två av pedagogerna lyfter inte fram pengarna som 

en begränsning för sin verksamhet men antyder samtidigt att dessa donationer är av stor vikt 

för verksamheten. 

 

Förskolornas möjligheter och begränsningar kan problematiseras genom att förutsättningarna 

för pedagogernas arbete blir påverkat då, som pedagogerna uttrycker det, att utrymmet inte är 

tillräckligt stort eller att ekonomin inte räcker till. Det är av stor vikt att pedagoger ges 

möjligheter till att skapa en verksamhet som ger alla barn det de behöver för att utvecklas 

och lära. En extern ekonomisk källa genom föräldrars donationer ger förskolorna bättre 

förutsättningar till att möjliggöra inköp av material som barnen önskar vilket är en förmån 

som underlättar pedagogers arbete. 
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Barns delaktighet och inflytande  

7.1.5 Barnperspektiv 

Här blir det tydligt hur pedagogerna ser materialets betydelse ur ett barnperspektiv genom att 

de försöker förstår vad barnen är intresserade av och önskar att leka med. Pedagogerna 

observerar och tolkar barnets handlingar och erbjuder sedan material som anses vara av 

intresse.   

 

Vi ser till intresset hos våra barn och försöker erbjuda rätt material. (Claudia) 

 

De (barnen) kan välja material i rummet, även se vad de vill leka med i rummen. 

(Claudia) 

 

En pedagog uttrycker vikten av att kollegor diskuterar tillsammans för att barnen ska få de 

bästa möjliga förutsättningarna i valet av material. När det öppnas en ny avdelning är det 

viktigt att ha barnperspektivet i åtanke vid inköp av nytt material och där tolkar vi att 

pedagogen ser en möjlighet i att diskutera det tillsammans med kollegorna.  

 

När vi byggde den här delen /syftar på en ny del av förskolan/ satt vi kollegor ner 

och funderade på vad som var ett bra material från den gamla delen och vad som 

inte var så bra, vi beslutade tillsammans vad vi skulle köpa. (Heidi) 

 

Olika aspekter kring barnperspektiv belyses genom pedagogernas svar där fokus ligger 

på att de vuxna försöker tolka och förstå barns intentioner och önskemål.  

 

Vi kan utifrån att pedagogerna uttrycker att de observerar och utgår från barnens 

beteenden tolka detta som att det är deras perspektiv på vad som barnen önskar leka 

med. Vi kan tolka detta som att barnens tankar och åsikter inte tas tillvara i de val som 

pedagogerna gör utan att de istället utgår ifrån vad de anser är barnens intressen. Att 

tolka ett barns användande av ett material som att barnet tycker att det roligt att leka 

med det kan bli missvisande, då det material som barnet egentligen önskat leka med 

kanske inte finns men genom att enbart observera barnet kommer pedagogen inte se 

detta vilket kan bli problematisk i strävan efter att skapa en verksamhet utifrån barnens 

intressen och behov. 
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7.1.6 Barns perspektiv 

Samtliga pedagoger uttrycker ett arbetssätt ur ett barns perspektiv där barnens röster blir 

hörda och tagna tillvara på. En pedagog beskriver hur barnen tillåts följa med in i förrådet för 

att välja och hämta ut nytt material som de är intresserade av, vilket visar på en ambition att 

barnen ska få möjlighet till att få sina intressen och behov tillgodosedda. Det finns även 

beskrivningar kring att barnens egna tankar och idéer får en mer framträdande roll ju äldre de 

blir. En pedagog menar att det är av stor vikt att barnen får prova olika material först innan de 

köper in det till avdelningen för att barnen ska få bilda sig en uppfattning kring materialet och 

avgöra om de vill ha det.   

 

Vi har ett litet förråd där pedagoger kan gå med barnen för att plocka undan och 

hämta andra saker. (Heidi) 

 

Ju äldre barnen blir desto mer idéer har de för att konstruera dagen med alla saker. 

(Heidi) 

 

Med olika material kan de prova och är de intresserade så köper vi det. (Claudia) 

 

Vi pratar med de äldre barnen om det (materialet). Vad ska vi göra med det? 

(Heidi) 

 

En pedagog beskriver hur barns perspektiv blir tydligt genom att barnen får ha 

inflytande över hur deras konstruktioner får behandlas. Genom att sätta sitt namn eller 

en bild på ett djur på det som barnet har byggt betyder det att det är de barnet som 

bestämmer vem som får röra det. Pedagogen hänvisar till hur viktigt det är för barnen 

att få möjligheten att ha makt över sin egen konstruktion.  

 

Barnen i grupperna /med de äldre barnen/ [...] har små namn eller bilder på ett 

djur [...] som de sen placerar på en byggnad eller på legot /som de har byggt/ och 

ingen får röra det. Om andra barn frågar barnet om det är okej att leka med det så 

är det säkert… Ju äldre barnen är desto viktigare är det. (Erika) 

 

Pedagogernas svar summeras i vikten av att ge barns röster ett reellt inflytande i 

verksamheten. Alla pedagoger beskriver hur de på olika sätt ger barnen en möjlighet att 

påverkas sin vardag i förskolan med betoning på att inflytandet ökar successivt med 

barnens ålder. 

 



 

34 

 

I citaten blir pedagogernas strävan efter att fånga det som barnen är intresserade av att 

använda i leken synligt. Detta genom att pedagogerna uttrycker att de frågar barnen och 

agerar efter deras svar och åsikter. Vi kan tolka detta som att barnen ges möjlighet till 

ett reellt inflytande, vilket möjliggör en verksamhet som är skapad utifrån det som 

barnen uttrycker är deras intressen och behov. 

7.1.7 Pedagogens roll 

Pedagogerna beskriver att de är en del av barnens vardag på förskolan. De betonar att de är 

där för att hjälpa och stötta barnen men även för att leka tillsammans med barnen om barnen 

önskar. Pedagogerna beskriver sin roll på olika sätt, en pedagog beskriver att deras roll är att 

vara i bakgrunden och delta i leken när och om barnen behöver. 

 

Vi är mer i bakgrunden och om de behöver oss är vi här men vi är inte i fokus. 

(Claudia) 

 

Medan en annan pedagog beskriver deras roll mer aktiv där de tillsammans med barnen 

skapar aktiviteten. 

 

Vi stannar med barnen och leker tillsammans med dem och tar idéer från barnen 

och ger våra idéer och arbetar tillsammans. (Heidi) 

 

Hur pedagogerna beskriver sina roller i barnens lek varierar mellan att vara mer eller mindre 

aktiv i barnens lek utan att barnen antytt att de önskar pedagogerna där. Samtliga pedagoger 

framhåller att deras uppgift är att vara närvarande i barnens lek om barnen önskar det. En 

pedagog beskriver den roll de har så här: 

 

I vår klass är vi alla vänner, vi säger ofta att vi är dinosaurierna och vi är alla 

vänner, vi leker tillsammans och vi hjälper varandra. Alla vet reglerna, de kan 

säga till varande "du känner till reglerna" och de vet att vi (lärare) är de som är 

viktiga för säkerheten. Vi är större, om vi säger att du måste sluta, slutar de, men 

inte som den "dåliga chefen" vi är mer som den vänliga, den "bra polisen". Vi är 

den "bra polisen" inte den "dåliga polisen". (Erika) 

 

Här beskriver pedagogen två nivåer av sin roll i barnens lek, att det både är jämlikt 

mellan barn och pedagog samtidigt som det är pedagogen som har det yttersta ansvaret. 

Genom detta resonemang synliggörs barnens frihet att välja själva fast inom de ramar 
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som pedagogerna satt upp för verksamheten. Pedagogen lyfter fram att gränsen för 

ramen går där säkerheten inte kan garanteras. Uttrycket “den bra polisen” framhåller att 

de säger nej och stopp med barnens bästa i fokus. 

 

Pedagogens roll i barnens lek kan upplevas som diskuterbar genom att svaren från våra 

informanter skiljer sig åt mellan att pedagogerna ofta deltar i barnens lek och att 

pedagoger befinner sig i bakgrunden. Barn behöver få möjlighet att leka på sitt vis men 

inom bestämda ramar som pedagogen har bestämt. Pedagogen behöver finnas 

närvarande runt barns lek för att bilda sig en uppfattning om vad som sker mellan 

barnen, vilket inte nödvändigtvis behöver betyda att pedagogen deltar aktivt i barnens 

lek utan endast finns nära leken. Pedagogerna redogör för vikten av säkerheten för 

barnen och därför uttrycks ett krav på att barnen måste följa vissa regler som 

pedagogerna har satt upp. Vi tolkar detta som att pedagogen ser sin roll som ansvarig 

för att barnen lär sig att uppföra sig utifrån en gemensam värdegrund där alla följer 

reglerna som är uppsatta på avdelningen. 

7.2 Svenska förskolor 

Bygg- och konstruktionsmaterial 

7.2.1 Betydelsen av materialets placering 

Samtliga förskollärare beskriver vikten av att materialet är placerat i höjd så att barnen själva 

kan nå det. Genom att materialet är tillgängligt för barnen kan de själva avgöra vilket material 

de vill leka med och när de vill leka med det, utan att fråga en vuxen om hjälp. 

 

Barn ska kunna nå allt material, det ska finnas i barnens räckhöjd så att de liksom 

inte blir begränsade av att det står högt upp på en hylla. (Eva) 

 

Det (materialet) är jätteviktigt, det behöver ju vara tillgängligt. (Maria) 

 

Här beskriver förskollärarna den betydelse det har för barnens lek och vistelse i förskolan att 

materialet är placerade i barnens höjd, så de själva kan nå det. 

 

Vi ser en samstämmig syn i att materialet bör placeras på en höjd så att barnen själva kan nå 

det och välja själv med vad de vill leka med och när. För att barnen ska ges möjligheter till 

självständiga val är det av stor vikt att förskollärarna har en kunskap kring hur materialet bäst 
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placeras för att barnens lärande och självständighet kan stimuleras på bästa sätt. Detta kan 

problematiseras när barnen är i olika åldrar på avdelningen och inte tillåts ha tillgång till 

samma saker. De yngsta barnen får, ur en säkerhetsaspekt, inte leka med material som de kan 

sätta i halsen vilket gör att allt material inte kan placeras i barnens höjd. De äldre barnen 

behöver då be en vuxen om hjälp att plocka ner önskat material vilket minskar möjligheten 

till barnens självständighet. 

7.2.2 Vikten av variation på material 

Alla förskollärare uttrycker att de har variation på bygg- och konstruktionsmaterialet och att 

de anser det viktigt att barnen erbjuds olika material som går att kombinera. Genom att allt 

material inte är framme hela tiden ser främst en förskollärare möjligheten att alltid kunna 

erbjuda något nytt och spännande material åt barnen. Genom att bygghörnor kan delas med 

alla avdelningar på förskolan ser förskollärarna en möjlighet att få en variation på materialet.    

  

Vi försöker byta material väldigt ofta också, vi har ju många små förråd i huset för 

att just kunna byta ut med jämna mellanrum för att det inte ska bli så att barnen 

tröttnar på saker. (Eva) 

 

Ja om man ser på olika avdelningar, det vi har i byggrummet /en gemensam yta 

för alla avdelningar/ och det som finns ute på avdelningarna så finns det ju en del 

variation. (Ann) 

 

Alla förskollärarna uttrycker att barnen vill ha en variation kring bygg och 

konstruktionsmaterialet och att de tycker det är roligt att kunna variera sitt tänkande i sina 

konstruktioner. En förskollärare uttryckte det såhär:  

 

Ja även fast de inte uttalar det såklart. De tycker ju det är roligt när det kommer 

något nytt, de blir ju nyfikna hur man sätter ihop nya saker. Jag tror de tycker det 

är kul när det är variation, jamen de här vanliga fyrkantiga (klossarna) som man 

bara staplar så här, det tröttnar man snart på. (Ann) 

 

Två förskollärare problematiserar variationen på materialet genom att alla barn inte känner 

sig bekväma med att material byts ut för ofta och att en del barn vill känna sig trygga med att 

lära känna ett material på djupet.  

 

Ja, de flesta (barn vill ha variation i materialet) men en del är ju så att de vill ha 

sitt som de tycker verkligen mycket om. (Eva) 
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Jo, inte för alla barn, de vill ju ofta ha lika, tryggheten att komma tillbaka och 

bilbanan står där den står där den stod igår och förrgår och för två veckor sen, att 

man liksom kan gå tillbaka. (Maria)    

 

Förskollärarna beskriver att barnen önskar ha olika sorters material att leka med så att 

fantasin och inspirationen hålls levande, men de betonar även vikten av att vara lyhörda 

till varje barns individuella intressen och behov, när det gäller förekommandet av 

variation på materialet. 

 

Vi kan, utifrån att förskollärarna uttrycker två aspekter kring variationen på materialet 

tolka det som att det finns en komplexitet kring detta. Vikten av variation lyfts fram när 

de beskriver barnens möjligheter till varierande lekar som skapar möjligheter till 

varierande byggen med hjälp av olika material. Samtidigt som en för stor variation och 

förändring uttrycks påverka tryggheten för barnen. Vi tolkar det som att variation har 

betydelse för barnens lek och att olika valmöjligheter skapar möjligheter för olika lekar. 

7.2.3 Lärande utifrån materialet 

Två av pedagogerna uttrycker att lärandet genom användande av materialet ska vara lustfyllt 

och utvecklande, men beskriver inte något specifikt lärande utifrån specifika material.  

 

Kreativitet och lusten och, att hitta på något nytt. Vara och tänka, vad kan det bli 

om jag gör så här, det är väl de man vill att dom ska. (Maria) 

 

Ja men, det är ju mest för att utforma fantasin. (Eva) 

 

En förskollärare beskriver utifrån ett specifikt material, magnetklossar, i olika former att 

användandet av det materialet kan möjliggöra för att kunna utveckla byggandet på andra sätt 

än med exempelvis kaplastavar där det mest byggs så högt som möjligt eller enbart med 

fyrkantiga klossar. 

 

De får ett annat sätt att konstruera mer än bara det här fyrkantiga. Det tycker jag 

varit roligt med det materialet (magnet klossarna) att man har kunnat utveckla, jag 

tänker att i framtiden kanske det kan bli andra slags hus. (Ann) 

 

Förskollärarna visar här på den betydelse som materialet har för barnens lärande, att olika 

material har olika lärande men att det inte behöver vara ett specifikt lärande kopplat till ett 

specifikt material. En förskollärare beskriver materialets betydelse utifrån att det kan leda till 
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nya lekar eller att den pågående leken fortsätter. Förskolläraren framhåller vikten av att det 

ska vara roligt. 

 

[...] det är det viktigaste, att det ska vara kul på förskolan. (Maria) 

 

Materialet kan ha flera viktiga aspekter och områden för barnen men det viktigaste framhåller 

förskolläraren är att det ska vara roligt. 

 

Materialet bidrar till olika typer av lärande genom hur barnet använder det. Förskollärarna 

diskuterar vilket lärande som de ser genom barnens lek med materialet. Barnens kreativitet 

och fantasi betonas som viktiga aspekter då det är av stor vikt att materialet ger barnen 

möjlighet till lustfyllda erfarenheter eftersom det är då barnen lär sig på bästa sätt. I bygg- och 

konstruktionsmaterialet kan vi se ett lärande för framtiden, då konstruktionerna blir mer 

avancerade och detaljerade ju mer barnen får tillgång till material som utmanar och inspirerar 

dem. Vilket kan, som en av förskollärarna uttryckte det, att i framtiden kan det leda till 

byggnationer av andra slags hus.       

7.2.4 Begränsningar i förskolorna 

Förskollärarna i samtliga intervjuer uttrycker ekonomiska begränsningarna i deras 

möjligheter till att köpa in bygg och konstruktionsmaterial till förskolorna. Även ytan som 

barnen har att bygga på menar en förskollärare kan vara en begränsning när den inte är stor 

nog för att barnens kreativitet ska få möjlighet att utvecklas. Förskolan har avdelningar med 

mindre ytor och då kan de se att en lösning kan vara att skapa gemensamma bygghörnor som 

alla barn på förskolan har tillåtelse att använda. Barnen ges då möjlighet till större byggen där 

de kan bygga tillsammans.      

 

Tyvärr så är det ekonomin som styr väldigt mycket. Just nu kan jag väl säga lite 

grann ytan också, jag menar det är svårt att bygga upp en bygghörna på en 

avdelning utan då får man tänka liksom ytor som alla delar. (Eva) 

 

En förskollärare uttrycker en lösning på hur den ekonomiska begränsning en kan lösas genom 

att kompromissa med de andra avdelningarna på förskolan. Genom att föra en dialog med all 

personal kan de komma överens om att fokusera på den avdelningen som har störst behov att 

köpa in nytt material. Detta för att material är dyrt och budgeten som de har att röra sig med 

inte räcker till större inköp för alla avdelningar.    
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Ja, det är ju pengarna, jag menar man skulle ju kunna köpa massor men det går 

ju inte då får man kompromissa lite. Här har vi väldigt bra dialog över huset så 

vi kan bestämma t.ex. att vi behöver material för tre och fyraåringar och då får vi 

andra stå tillbaka och så köper man något rejält till dom. (Maria)  

 

En annan förskollärare hittar lösningar på de ekonomiska begränsningarna genom att be 

vårdnadshavare ta med olika återvinningsmaterial såsom rullar, tyger och kartonger som 

barnen kan använda i bygg- och konstruktionslekar. Vårdnadshavarna var hjälpsamma och 

bidrog med material som kunde användas av barnen i verksamheten.  

 

[…] och så försöker vi få föräldrar delaktiga och som sagt, behöver vi nytt 

material så brukar vi kunna sätta upp en lapp på dörren att vi tänker starta upp det 

här projektet. Är det någon som har det och det? (Eva) 

 

Här synliggörs hur alla pedagoger känner sig begränsade av att det inte finns tillräckligt med 

pengar till att erbjuda barnen vilket bygg- och konstruktionsmaterial som helst. 

Förskollärarna har hittat olika lösningar på hur de kan påverka det ekonomiska och ytans 

begränsningar för att ge barnen de bästa förutsättningarna till en inspirerande och utvecklande 

bygg- och konstruktionslek. 

 

Förskollärarna uttrycker att den största begränsningen i förskolan är att de inte har tillräckliga 

ekonomiska resurser för att kunna köpa in det material som de skulle önska. Vi kan se en 

problematik kring att det inte ges ekonomiska förutsättningar för inköp av material där det 

blir barnens lek och lärande möjligheter som drabbas i slutet. Förskollärarna uttrycker flera 

lösningar för att kunna skapa en så billig verksamhet som möjligt, där avdelningarna stöttar 

varandra och vårdnadshavare tillfrågas att bidra med förbrukningsmaterial. Detta kan vi se är 

en bra lösning i ett kort tidsperspektiv samtidigt som det även kan anses problematiskt i ett 

längre tidsperspektiv, då kommunerna inte får vetskapen om de ekonomiska brister som 

verksamheten har genom att verksamheten “löser” problemet själva. 
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Barns delaktighet och inflytande 

7.2.5 Barnperspektiv  

Samtliga förskollärare uttrycker, på olika sätt att det är viktigt att tolka barnens handlingar, ta 

in deras intressen och skapa en verksamhet efter det. Genom att ha barnen som utgångspunkt 

för verksamheten ges barnen i det möjlighet till att få inflytande och vara delaktiga. 

 

Bland de yngre barnen tar vi fram material och sen om vi ser att de är 

intresserade, på så vis blir de delaktiga och det får vara kvar och är de inte 

intresserade tar vi bort det. (Maria) 

 

Vi försöker vara de här medforskande pedagogerna och liksom vara med, även 

om man inte deltar i lekarna så försöker man ändå liksom finnas med, lyssna in 

och vara intresserad. (Eva) 

 

Förskollärarna beskriver att det i första hand är de själva som bestämmer vilket material 

som ska finnas på förskolan samtidigt som de beskriver även att barnen är delaktiga på 

sätt och vis.  

 

Ja, det gör ju vi pedagoger, tillsammans med barnen. Det är ju lite svårt att 

svara på det men det är ju lite så det går till tror jag. (Maria) 

 

Sen kan man ju säga att de är delaktiga på det sättet att vi såg att det har var 

jättepopulärt och att det inte räckte när de skulle bygga flera stycken [...] att 

man såg att det här räcker inte, vi måste ha mera, Så då fick dom ju ett visst 

inflytande över det fastän de inte uttalade det så märkte vi ju det. (Ann). 

 

Här beskriver förskollärarna hur de genom observation och deltagande i barnens lek får en 

inblick i leken som de kan använda för att forma verksamheten utifrån sina tolkningar av vad 

de upplever att barnen är intresserade av. 

 

Genom att utgå från ett barnperspektiv tolkar vi det som att förskolläraren försöker få en bild 

av vad barnen vill genom att observera deras handlingar. Detta är en viktig del av 

förskollärarnas arbete då alla barn inte uttrycker sig verbalt eller på annat sätt har möjlighet 

att visa vad de vill leka med eller vad som kan hjälpa dem att komma vidare i deras 

utveckling. Förskollärarens förmåga att kunna tolka barnets intressen genom deras olika 

uttryck skapar en verksamhet som utgår från ett barnperspektiv där barnets bästa står i fokus. 

 



 

41 

 

7.2.6 Barns perspektiv 

Två av förskollärarna beskriver hur de försöker ta tillvara barnens idéer och tankar i valet av 

material till förskolan och hur de sedan väljer att organisera och placera materialet. De 

beskriver liknande tillvägagångssätt för att fånga barnens intressen och på så vis ge barnen 

inflytande över verksamheten och göra barnen delaktiga i valet av material till förskolan. 

 

Men de större barnen, dom kan ju få vara med och önska lite grann, tex, vi har 

mycket lego men jag vet när jag jobbade på den stora avdelningen, är det något 

som ni skulle vilja ha till? tillföra det här materialet med någonting, gubbar eller 

så? [...] och sen har vi de där katalogerna man kan peka i. (Maria) 

 

Så fort vi liksom tänker nytt om vi liksom ska bygga upp en ny miljö med 

någonting så frågar vi... vi brukar alltid intervjua barnen om vad de vill ha. Sen 

brukar de också få vara med och titta i kataloger eller på nätet vad det finns för 

utbud och så. (Eva) 

 

Förskollärarna beskriver här hur de går tillväga för att få veta vad barnen verkligen tycker, 

tänker och är intresserade av genom att på olika sätt fråga barnen. Detta till skillnad från när 

de enbart närvarar och tolkar barnens intressen. 

 

Genom att förskollärarna utgår från barns perspektiv då de har en dialog med barnen om vad 

de önskar för material skapas ett utrymme för barnens egna idéer och intressen. När barnens 

åsikter fångas upp genom förskollärarnas frågor eller erbjudanden om medverkan i inköp ges 

barnen ett reellt inflytande i verksamhetens utformning. Förskolläraren har en viktig roll i att 

arbeta ur ett barns perspektiv då det är genom detta perspektiv som barnen ges förutsättningar 

till att kunna påverka sin vardag i förskolan.   

7.2.7 Förskollärarens roll  

Förskollärarna beskriver att de anser att deras roll i barnens lek är att vara närvarande för att 

på så vis kunna hjälpa och stötta leken. De betonar vidare en balansgång mellan att närvara i 

leken för mycket eller för lite. 

 

Vi ska ju inspirera… och hjälpa till i den mån som de vill att leken ska gå vidare 

liksom att det ska hända något mer och ibland måste man hjälpa till mer och 

ibland mindre, så vi har en stor roll i det (barnens lek). (Maria)  
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Ja vi försöker vara närvarande pedagoger, vara med så mycket det går. Ja men när 

man kan. Även om man inte är med i leken så kan man finnas i närheten, en del 

behöver ju stöd i leken och komma vidare och andra behöver kanske ha lugnande 

eller dämpande, att man är där i närheten att det inte blir så mycket konflikter. Så 

det är ju viktigt. (Ann) 

 

Jag tycker att vi tänker mycket att vi ska vara delaktiga i leken. (Eva) 

 

I förskollärarnas resonemang kring sitt deltagande i barnens lek visas likheter kring hur 

deras syn på hur barnen kan ges möjligheter till inflytande och delaktighet i 

verksamheten. Genom sin närvaro i barnens lek beskriver förskollärarna hur de både 

kan stötta och inspirera barnen i leken samt att de själva får inblick i leken för att kunna 

skapa en verksamhet utifrån barnens intressen.  

 

Vi kan tolka förskollärarnas strävan efter att vara närvarande i leken som ett uttryck för 

att i sin pedagogiska roll stödja och hjälpa barnen i leken. Samtidigt som de beskriver 

att de använder närvarandet i leken för att kunna förstå barnens intressen och behov i 

skapande av verksamheten. Vidare kan förskollärarnas motiveringar till att vara 

närvarande i leken tolkas utifrån att de vill se så att leken går “rätt till”, genom att 

försöka undvika konflikter mellan barnen och för att stödja lekens utveckling. 

7.3 Jämförelse tyska och svenska förskolor 

Utifrån vårt syfte där vi behandlar pedagogers syn på bygg- och konstruktionsmaterialets 

utformning samt dess betydelse för barns delaktighet och inflytande följer ett avsnitt med 

jämförelser mellan de studerade tyska respektive svenska förskolorna. Här synliggörs likheter 

och skillnader utifrån analysen ovan där vi delat upp texten i våra två huvudteman, Bygg och 

konstruktionsmaterial samt Barns delaktighet och inflytande. Vi presenterar de svar som vi 

funnit på våra frågeställningar kring vilka likheter och skillnader som identifierades i vår 

studie. 

7.3.1 Bygg- och konstruktionsmaterial 

De främsta likheterna i de tyska och svenska förskolorna kring hur materialet är placerat på 

avdelningen är att det är av stor vikt att det är tillgängligt för barnen. Det bör vara placerat i 

en höjd där barnen själva kan bestämma när och vilket material de önskar leka med. 

Variationen av materialet tas upp som en viktig del av samtliga pedagoger medan det skiljer 

sig åt i den bemärkelsen att de tyska pedagogerna gör skillnad i vilken utsträckning de yngre 
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barnen behöver och mår bra av variation i materialet. De hänvisar till att yngre barn får för 

många intryck och kan skapa problem att fokusera på leken medan de svenska förskollärarna 

beskriver hur vissa barn, oavsett ålder, kan uppleva det negativt för trygghetens skull att byta 

ut och variera material för ofta.  

 

När pedagogerna beskriver hur lärandet ser ut kring bygg och konstruktionsmaterialet 

synliggörs skillnader mellan länderna. De svenska förskollärarna förklarar hur barns fantasi, 

kreativitet och att det ska vara roligt är det som står i fokus med materialet medan de tyska 

pedagogerna betonar vikten av att ett material har ett tydligare syfte. De tar upp lärande ur ett 

motoriskt perspektiv samt områdena matematik, fysik och teknik genom att räkna och lära sig 

om gravitation. De tyska pedagogerna ser ett syfte med bygg- och konstruktionsmaterial att 

barnen lär sig för framtiden och skapar en förmåga att skapa sin omvärld.  

 

Tydliga skillnader i tyska och svenska pedagogers möjligheter och begränsningar kring 

utformningen av bygg och konstruktionsmaterialet finns kring de ekonomiska 

förutsättningarna. Alla svenska förskollärare uttryckte att det är ekonomin som sätter gränser 

för vad som det finns möjlighet att köpa in till förskolan medan endast en pedagog i Tyskland 

nämnde ekonomin som en begränsning. I de tyska förskolorna skapas möjligheter att 

förhindra de ekonomiska bristerna genom vårdnadshavares donationer till förskolan. Alla 

pedagoger betonade att de pengar som vårdnadshavare skänker varje månad gör det möjligt 

för dem att köpa in det material som behövs i verksamheten. Två av de svenska 

förskollärarna beskriver olika lösningar på den ekonomiska situationen. Genom att planera 

inköp tillsammans på hela förskolan skapas möjlighet att köpa ett mer rejält och dyrare 

material. En förskollärare uttrycker att de kan be vårdnadshavare om hjälp att ta med 

återvinningsmaterial till förskolan som barnen kan använda i bygg och konstruktionsleken. 

7.3.2 Barns delaktighet och inflytande 

Gemensamt för de tyska och svenska förskolorna är att de i sitt arbetssätt kring 

utformandet av miljön utgår från barnens intressen. Hur de praktiskt går tillväga skiljer 

sig åt. I Sverige finns ett fokus på att vara medforskande och deltagande i barnens lekar 

och aktiviteter medan de tyska pedagogerna lyfter fram att observera barnens lek och på 

så vis inte vara lika delaktiga i leken. Tillvägagångssätten skiljer sig åt men har samma 

mål, att kunna skapa en verksamhet som är utifrån barnens intresse. 
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Ytterligare ett gemensamt tillvägagångssätt som pedagogerna använder sig av för att ta 

reda på vad barnen är intresserade av och vad de önskar ska finnas på förskolan är att de 

frågar barnen. En förskollärare i Sverige beskriver hur de intervjuar barnen ett och ett 

för att få veta vad varje barn tycker och tänker. De andra pedagogerna beskriver hur de 

spontant under dagarna frågar barnen vad de tycker och tänker kring saker som rör 

förskolan, vilket bygg- och konstruktionsmaterial de gillar och vad de skulle vilja 

införskaffa för något nytt. Två av de tyska förskolorna, som har förråd med material 

berättar att barnen tillsammans med pedagogerna får gå in och hämta material som de 

önskar använda. En skillnad som uttrycks är att en tysk förskola, låter barnen “prov 

leka” med olika material för att sedan köpa in det material som barnen tyckte mest om 

medan de svenska förskolorna uttrycker att de köper in ett material och ifall barnen 

tycker om att leka med det så köps det in mer. En tysk pedagog beskriver sitt arbetssätt 

för att skapa delaktighet och inflytande för barnen under den dagliga verksamheten, 

vilket är att i deras grupp har alla barn en skylt med sitt namn på för att de ska kunna 

spara sina lekar och byggen under veckan. Genom detta får barnen möjlighet att lära sig 

ta ansvar för sina egna aktiviteter och byggen samtidigt som de lära sig att respektera 

andras.  

 

Samtliga pedagogerna framhåller vikten av att vara närvarande för att kunna stötta och 

hjälpa barnen i deras lek om barnen önskar det. En tysk pedagog uttrycker att de ska 

hålla sig i bakgrunden ifall barnen behöver dem, vilket inte de andra pedagogerna 

uttrycker lika tydligt. De andra pedagogerna lyfter fram vikten av att vara närvarande i 

leken för att få en inblick i leken som de kan ha nytta av i planeringen och 

struktureringen av verksamheten. Detta för att hålla fokus på vad barnen tycker om och 

är intresserade av.  
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8 Diskussion 

Följande diskussionsavsnitt är uppdelat i två delar. Den första delen är en resultatdiskussion, 

där vi utgår från studiens syfte, frågeställningar och den tidigare forskningen. Den andra 

delen är en metoddiskussion som avslutas med studiens relevans för den pedagogiska 

verksamheten på förskolan och förslag på möjliga ämnen till fortsatt forskning.  

8.1 Resultatdiskussion 

Resultatet från våra undersökningar har visat att pedagogers syn på bygg- och 

konstruktionsmaterialets har betydelse för barns inflytande och delaktighet. Genom våra 

forskningsfrågor kring ämnet har vi ringat in vårt problemområde och kunnat urskilja olika 

kategoriseringar där vi fått svar på hur pedagogerna arbetar med bygg- och 

konstruktionsmaterialet utifrån barns lärande, inflytande och delaktighet. Samtliga 

intervjuade var eniga om att det är viktigt att ge barnen ett reellt inflytande i valet av bygg- 

och konstruktionsmaterialet för att skapa möjligheter för barnen att påverka sin situation på 

förskolan.  

 

I vår studie har vi sett en tydlig koppling från förskolans historiska början som grundades av 

Fröbels tankar kring att materialet som barn får tillgång till har en viktig betydelse då barns 

lek har ett värde i sig och inte bara för att barnet bör förberedas för framtiden. I alla förskolor 

vi har besökt syns spår av Fröbels lekgåvor, som bestod av byggmaterial i olika former och 

storlekar med varierande svårighetsgrad för att anpassas till barnens åldrar. Materialet har 

förfinats med åren och kan numer bestå av magneter, skumklossar eller lego och flera 

material finns i färgglada färger för att inspirera barnen till att vidareutveckla materialet med 

diverse kombinationer. Grunden för Fröbels lekgåvor var att barnen skulle ges möjlighet till 

att undersöka och utmana materialet och det är tankar som i allra högsta grad är angelägna än 

idag.   

 

Genom jämförelsen mellan de tyska och svenska förskolorna framkommer tydliga likheter i 

viljan och ambitionen från pedagogerna att låta barnens röster bli hörda och deras behov och 

intressen få styra verksamheten. Samtidigt blir skillnader synliga i förutsättningarna att skapa 

en intressant och inspirerande miljö, med varierande material på förskolorna, på grund av den 

ekonomiska bristen som alla svenska förskolor framhöll. Bristen på ekonomiska resurser är 

en begränsning som skapar en frustration hos pedagogerna men som samtidigt visar på en 
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förmåga att hitta lösningar på problemet. Genom att be vårdnadshavare skänka 

återbruksmaterial som barnen kan bygga med reduceras kostnaderna för inköp av bygg- och 

konstruktionsmaterial och vårdnadshavarna får en chans att bli delaktiga i förskolans 

verksamhet. Att vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i verksamheten är positivt 

samtidigt som en annan aspekt kring detta blir problematisk. Då vårdnadshavare ger material 

till verksamheten blir de ekonomiska bristerna inte synliga för kommunerna. Vilket kan göra 

att de inte blir medvetna om verksamhetens ekonomiska brister utan kan anta att budgeten för 

verksamheten är tillräcklig. De tyska förskolorna uttryckte enhälligt att en förutsättning för 

att de ska kunna köpa in material till barnen är att vårdnadshavare donerar pengar varje 

månad till förskolan. Staten bidrar med pengar till lokaler och personal men lekmaterial till 

barnen är inte prioriterat utan det är upp till varje förskola att be vårdnadshavare skänka 

pengar. I Sverige finns en strävan mot att alla förskolor ska vara likvärdiga över hela landet 

vilket visar sig i samtliga förskolor vi besökt genom utbudet och variationen av materialet. 

Förskolorna är uppbyggda på liknande sätt vilket visar på att det finns statliga bestämmelser 

över hur en förskola bör se ut medan i Tyskland finns det inga statliga styrdokument eller 

riktlinjer för hur en förskola bör vara utformad vilket gör att det kan de skilja sig åt ur flera 

aspekter. Genom att vårdnadshavare stöttar verksamheten genom att skänka material kan vi 

se en dold finansiering till förskolorna vilket kan skapa olika förutsättningar där den 

eftersträvda likvärdigheten riskerar att inte uppfyllas. Det kan eventuellt finnas olika 

möjligheter och förutsättningar för vårdnadshavare att bidra med material till förskolan vilket 

kan göra att skillnaderna mellan förskolorna ökar istället för att minskas.  

 

Vår studie visar på att tyska pedagoger har ett fokus på lärande för framtiden och framhåller 

vad barnen bör lära sig av ett material medan de svenska förskollärarna snarare framhåller 

vikten av att barnen har roligt på förskolan, vilket medför ett lärande, men inte uttalat vilket 

specifikt lärande som sker. Förskolorna i Tyskland nämnde Montessoripedagogiken och det 

blev tydligt för oss, när vi analyserade materialet, att delar av arbetssättet härstammar från 

den pedagogiken såsom att pedagogen bör hålla sig i bakgrunden och observera barnen i 

leken snarare än att delta eller att lära ut. I de svenska förskolorna syns tydligt att det finns en 

inspiration från Reggio Emilia-pedagogiken då förskollärarna uttrycker vikten av att vara 

närvarande i barnens lek som tillsammans med utformningen av miljön är en grundpelare i 

pedagogiken. Detta uttrycker förskollärarna är viktigt för att kunna stötta och inspirera barnen 

i leken, samt att få en förståelse för barnens intressen för att kunna utforma en verksamhet 

som är i enlighet med barns perspektiv. 
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Bygg och konstruktionsmaterialet 

Våra resultat visar på vikten av att materialet är tillgängligt och varierat för att gynna barnens 

lekar och aktiviteter under sin vistelse i verksamheten. I likhet med detta visar tidigare studier 

även på att variationen och tillgängligheten är viktig för barnen. Tillgängligheten skapar 

möjligheter för dem att skapa lekar utan att behöva fråga vuxna och på så vis utgå från sin 

fantasi och kreativitet samtidigt som de får ha inflytande och vara delaktiga över sin vistelse 

på förskolan (Engdahl, 2014; Hamerslag, 2013; Nordtømme, 2012). Det bygg- och 

konstruktionsmaterial som vi har kommit i kontakt med genom vår studie följer samma 

utbud, det är liknande utbud på samtliga förskolor Lego, Duplo, klossar, kaplastavar och 

magneter. Dessa material skapar möjlighet för varierande lekar då materialet inte har ett 

förutbestämt användningsområde, vilket tidigare studier beskriver är extra viktigt när det 

kommer till bygg- och konstruktionsmaterial, då ostrukturerat material gynnar barns fantasi 

och inspirerar till nya lekar (Nilsson, 2016; Trageton, 1996). Ostrukturerat material kan till 

exempel vara återbruksmaterial, något som vår studie visar på att pedagoger använder sig av 

för att hålla nere kostnaderna då ekonomin ofta är ett hinder vid inköp av material till 

verksamheten. Vår studie visar på att pedagogerna strävar efter att byta ut materialet för att 

barnen ska få nytt och spännande med jämna mellanrum, då det är viktigt för barnen med 

variation. Att byta ut materialet betyder inte alltid att köpa in nytt utan handlar oftast om att 

plocka fram från förråd. Valet av vilket material som ska plockas bort en stund styrs av fall 

barnen leker med materialet eller inte, är det ett material som inte används så flitigt plockas 

det bort. Detta kan kopplas till den problematik som Bergström (2013) beskriver kring att det 

är pedagogerna som strukturerar miljön för barnen, vilket leder till att miljön är i behov av 

fler regler än en miljö där barnen fått vara med och bestämma. Vår studie visar på 

pedagogernas strävan efter att skapa en verksamhet som följer barnens intressen, vilket kan 

leda till att problematiken som Bergström (2013) tar upp minskas, när barnens intressen är i 

fokus. 

 

Delaktighet och inflytande 

Resultatet av vår studie visar att det är viktigt för pedagogerna att barnen ges möjlighet att få 

vara med och påverka sin vistelse i förskolan. Att vara närvarande och lyssna in barnens 

intressen, både genom att titta vad barnen gör och att fråga vad barnen tycker poängteras som 

viktigt för att skapa en verksamhet utifrån barnen. Något som även tidigare studier har 

konstaterat är viktiga aspekter för att skapa möjligheter för barn att vara delaktiga och få ha 
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inflytande över verksamheten. Genom att barnen ges möjlighet att uttrycka sina tankar och 

åsikter läggs grunden för barns demokratiska lärande (Bae, 2010; Lindahl, 2005; Westlund, 

2011). För att barn ska ges möjlighet att ha inflytande och vara delaktiga menar Westlund 

(2011) att det krävs att pedagogerna strävar efter att nå barns perspektiv, något som resultatet 

av vår studie visade på genom att de strävade efter att vara närvarande och försöka fånga 

barnens intressen både genom observation och genom att fråga barnen. Dock beskriver andra 

studier en problematik kring att vara närvarande i barnens lek då det påverkar leken. Genom 

att vuxna närvarar i barns lek påverkas inte bara leken utan den styrs då av att pedagogerna 

har en maktposition, vilket gör att det krävs en medvetenhet hos pedagoger kring hur deras 

närvaro påverkar men även att de genom att vara medvetna om sitt maktövertag kan de 

möjliggöra delaktighet för barnen (Tullgren, 2003). Både vår och tidigare studier framhåller 

hur det är pedagogerna som sätter ramarna för verksamheten och att det är inom dessa ramar 

som barnen ges möjlighet till delaktighet och inflytande (Arnér, 2006; Engdahl, 2014). 

Tidigare studier problematiserar vad delaktighet, inflytande och reellt inflytande innebär och 

var gränsen går mellan demokrati och skendemokrati. Utifrån detta konstateras att 

pedagogers förhållningssätt ligger till grund för barnens möjligheter till delaktighet och 

inflytande (Bae, 2009; Lindahl, 2005). Utifrån denna problematik kan även resultatet i vår 

studie problematiseras. Vi kan i vårt resultat se att pedagogerna strävar efter att skapa en 

verksamhet som är både konstruerad av barnen och för barnen, vilket visar på pedagogernas 

vilja att fånga barns perspektiv samtidigt som barnperspektivet också är framträdande. 

8.2 Resultatets relevans 

Studiens resultat är relevant ur flera aspekter. Pedagogers medvetenhet kring barns rättighet 

till delaktighet och inflytande över sin vistelse i förskolan tycks påverka hur och i vilken 

utsträckning som barnen ges dessa möjligheter. Att barnen ges möjlighet att påverka sin 

vistelse genom ett reellt inflytande redan i förskolan kan skapa förutsättningar att tidigt 

komma i kontakt med demokratiska värden (Skolverket, 2016a). Genom att materialet i 

förskolan är tillgängligt och varierat uppstår möjligheter för barnen att själva välja sina lekar 

och aktiviteter samt att det kan inspirera och utveckla barnens fantasi och kreativitet. Genom 

vår studie kan en bredare förståelse för betydelsen av vilket bygg- och konstruktionsmaterial 

som erbjuds barnen skapas då vi har genomfört studien i två olika nationer. Detta kan bidra 

med olika perspektiv på fenomenet vilket även kan bidra med en vidgad förståelse och en 

ökad kunskap kring vikten av bygg- och konstruktionsmaterial i förskolan. Då tidigare 
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forskning kring bygg- och konstruktionsmaterial till största del utförts i nordiska länder bidrar 

vår studie med en större bredd genom att studien delvis utfördes i Tyskland. 

8.3 Slutsats 

Resultatet i vår studie visar på att pedagoger har en strävan efter att möta barns intressen och 

behov kring valet och utformningen av bygg- och konstruktionsmaterial i förskolan i den 

utsträckning det är möjligt utefter verksamhetens förutsättningar. I studien framhävs den 

ekonomiska aspekten som en begränsning för verksamhetens möjligheter att införskaffa nytt 

material. Barnen görs delaktiga under sin vistelse genom att deras tankar och idéer blir 

synliga i verksamheten. Detta genom att pedagogerna är närvarande i barnens lekar och 

aktiviteter, för att på så vis fånga barnens intressen samt genom att barnen efter ålder ges 

tillfällen att uttrycka sina tankar och åsikter. Vilket går i linje med läroplanens strävansmål 

för förskolan. I jämförelsen med de tyska och svenska förskolorna blir många likheter synliga 

kring pedagogernas uppfattningar om hur barns inflytande och delaktighet bör få utrymme i 

utformning och val av material. De mest framträdande skillnaderna vi funnit är hur 

förskolorna finner lösningar på de olika ekonomiska aspekterna för att kunna erbjuda barnen 

den delaktigheten och inflytandet som pedagogerna eftersträvar. Vi har funnit att det i 

Tyskland sker en öppen finansiering från vårdnadshavare, i form av ekonomisk finansiering 

medan det i Sverige sker dolt genom att vårdnadshavare tillfrågas att ta med 

återbruksmaterial till förskolan. 

8.4 Metoddiskussion 

Valet av semi-strukturerade intervjuer gjorde vi för att vi ville skapa ett intervju klimat som 

var mer likt ett vanligt samtal där informanten gavs möjlighet att fritt berätta utifrån 

intervjufrågorna. Genom informanternas berättande svar kunde vi ställa relevanta följdfrågor 

för att utveckla och förtydliga innehållet och dess kontext. Något som kan påverka 

trovärdigheten i detta val är att det finns en risk att informanten svarar det som de förväntar 

sig att vi som intervjuare vill höra. Vi är medvetna om att detta i viss mån kan påverka 

resultatet vilket är viktigt att ta hänsyn till när studiens trovärdighet värderas. Vi upplevde att 

informanterna hade lätt att svara på intervjufrågorna vilket kan visa på att de var formulerade 

på ett begripligt och lättillgängligt sätt. Vi kan se i vår intervjuguide att informanterna ibland 

upprepade sina svar eftersom frågorna liknade varandra. Även att de i svaret på en fråga 

utvecklades till svar på kommande frågor. Vi kan se detta både som en styrka och en svaghet. 
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Styrkan kan vara att följdfrågorna är relevanta för intervjun medan en svaghet kan vara att 

frågorna liknar varandra i för stor utsträckning vilket kan leda till upprepning av svaren. 

Detta gjorde oss än en gång medvetna om hur svårt det är att formulera bra 

intervjufrågor.  För att styrka studiens trovärdighet ytterligare kan vi se en fördel med att 

intervjuerna kombineras med observationer, där vi kan se hur pedagogerna arbetar och inte 

bara utgå från hur de säger att de arbetar. 

 

Då vi i vår studie har intervjuat pedagoger på sex stycken olika förskolor, tre i Sverige och tre 

i Tyskland anser vi att vår studie har fått en bredd som skapar möjligheter till en högre grad 

av variation i resultaten än om vi enbart hade varit på en eller två förskolor. Ytterligare en 

aspekt som ökar variationen i resultatet är att förskolorna i studien är belägna i olika delar av 

medelstora städer.  

 

Vi är medvetna om att då delar av studien genomförts på engelska, som varken är vårt eller 

informanternas första språk kan påverka studiens resultat vid eventuella missförstånd. För att 

undvika missförstånd har vi medvetet valt att använda ett enklare språk, utan fackuttryck och 

svåra meningar samt att vi har översatt intervjufrågorna till tyska för att underlätta för de 

tyska informanterna.  

 

Den tidigare forskning vi utgått från i vår studie har i huvudsak handlat om barns inflytande 

och delaktighet samt material och miljöers påverkan på barns lek. Vi fick ringa in vårt 

problemområde med dessa eftersom det var svårt att hitta forskning som behandlade vårt 

specifika område. Den tidigare forskning vi tagit del av har till störst del observation som 

angreppssätt vilket har gjort att vi ansåg att intervjuer skulle kunna bidra med en annan 

infallsvinkel på området med pedagogernas tankar kring ämnet i fokus. 

8.5 Fortsatt forskning 

I vår studie kring bygg- och konstruktionsmaterial och barns inflytande kring val av material 

har det framkommit i våra intervjuer att det finns en genusaspekt som kan vara spännande att 

undersöka vidare i fortsatta studier. Förskollärarna i Sverige betonade i slutet på våra 

intervjuer att bygg- och konstruktionsmaterialet och det rum det är placerat i till största delen 

används av pojkar. Flickorna visar lite eller inget intresse för att bygga med materialet i 

byggrummet av okänd anledning. Förskollärarna ställde sig ofta frågan kring vad det kunde 
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bero på att flickorna hellre valde andra platser med andra material. Vi anser därför att en 

fortsatt studie i ämnet med ett genusperspektiv som utgångspunkt samt observation 

kombinerat med intervju som insamlingsmetod skulle kunna genomföras på förskolor för att 

få en bild av vad som påverkar flickorna till att välja bort byggrum och byggmaterialet.     
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9.1 Bilaga 1 

 

Inbjudan till intervju 

 

Hej! 

 

Vi heter Julia Berger och Sofie Åkerstrand och vi studerar förskollärarprogrammet på Örebro 

Universitet, Sverige. Vi skriver just nu vårt examensarbete som handlar om pedagogiska 

miljöer och material på förskolan där vårt fokus ligger på bygg och konstruktionsmaterialet. 

Vi utgår i våra intervjuer från fyra teman: 

·     Miljöns utformning 

·     Bygg- och konstruktionslekmaterial 

·     Barns lek och lärande 

·     Barns delaktighet 

Deltagandet i vår intervju är naturligtvis helt frivilligt och kan avbrytas vid vilken tidpunkt 

som helst. Intervjun tar ca 30 min. Intervjun kommer spelas in och transkriberas för att 

underlätta analysarbetet samt kodas för undvika att utsagor ska kunna härledas till enskilda 

personer i den kommande uppsatsen. Allt upptaget ljud kommer att raderas när uppsatsen är 

examinerad och klar. Uppsatsen kommer sedan publiceras i databasen Diva http://www.diva-

portal.org/smash/search.jsf?dswid=-5222 

 

Vi önskar även få tillåtelse att innan intervjun få möjlighet att se hur miljöerna är utformade 

på Er förskola. 

 

Har Ni några frågor kring vår undersökning är Ni välkomna att höra av er till oss! 

Vi ser fram emot att få träffa er. 

 

Vänliga hälsningar Julia Berger och Sofie Åkerstrand 

Julia Berger 07X-XXXXXXX  

Sofie Åkerstrand 07X-XXXXXXX  

Om behov uppstår går det bra att kontakta vår handledare vid Örebro universitet, Lisbeth 

Stedt via e-post,  

 

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-5222
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-5222
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Einladung zum Interview 

  

Hallo! 

 

Wir heiβen Julia Berger und Sofie Åkerstrand und absolvieren die Vorschullehrerausbildung 

(Erzieherausbildung) an der Universität in Örebro, Schweden. Wir haben ein Stipendium der 

Vereinigung Lehrergewerkschaft erhalten, um die empirische Erfassung der Kindergärten in 

Deutschland zu finanzieren. Wir schreiben zur Zeit unsere Examensarbeit, die sich mit 

pädagogischen Miljös und Materialien in Kindergärten beschäftigt. Unser Fokus ist auf Bau- 

und Konstruktionsmaterial gerichtet. Wir gehen in unserem Interview von 4 Themen aus: 

·        Die Ausrichtung des Miljös 

·        Bau- und Konstruktionsmaterial 

·        Das Spielen und Lernen der Kinder 

·        Die Teilnahme der Kinder 

Die Teilnahme an unserem Interview ist völlig freiwillig und kann jederzeit abgebrochen 

werden. Das Interview wird etwa 30 min dauern. Das Interview wird aufgezeichnet, um die 

Analyse zu erleichtern, und kodiert, um zu vermeiden das Aussagen im kommenden Aufsatz 

auf Einzelpersonen zurückgeführt werden können. Jegliche Aufzeichnung wird gelöscht, 

wenn die Examensarbeit abgeschlossen ist. Wir bitten auch um die Erlaubnis, uns anschauen 

zu können, wie das Miljö in ihrem Kindergarten gestaltet ist. 

  

Haben sie Fragen zu unserer Untersuchung, können Sie uns gerne kontaktieren! 

Wir freuen uns auf Sie. 

  

Mit freundlichen Grüβen, Julia Berger und Sofie Åkerstrand 

Julia Berger  

Sofie Åkerstrand  

Bei Bedarf, zögern sie nicht, unsere Betreuerin an der Universität Örebro, Lisbeth Stedt per 

E-Mail zu kontaktieren,  
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9.2 Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

1.    Var hittar ni (pedagoger) inspiration till den fysiska inomhusmiljön? 

- Var hittar ni inspiration till bygg och konstruktionsmaterialet? 

1. Wo finden Sie (Erzieher/in) Inspiration für das physische Gruppenraummiljö? 

- Wo finden Sie Inspiration für Bau- und Konstruktionsmaterial? 

  

2. Vilket bygg och konstruktionsmaterial erbjuder ni barnen att leka med? 

- I vilken utsträckning ges barnen möjlighet att vara delaktiga i valet av material? 

2. Welches Bau- und Konstruktionsmaterial bieten Sie den Kindern zum Spielen an? 

- In welchem Ausmaβ ist den Kindern die Möglichkeit gegeben, an der Auswahl  des 

Materials beteiligt zu sein? 

  

3. Vad leker barnen med bygg och konstruktionsmaterialet? 

- Finns det något material som barnen väljer att inte leka med? 

- Om ja, vad tror ni det beror på? 

3. Was spielen die Kinder mit Bau- und Konstruktionsmaterial? 

            - Gibt es ein Material, mit dem die Kinder nicht spielen wollen? 

            - Wenn ja, was denken sie, woran das liegt? 

  

4. Varför har ni valt dessa material? 

- Vad vill ni att barnen lär sig med det materialet? 

4. Warum haben sie diese Materialien gewählt? 

            - Was sollen die Kinder mit Hilfe dieses Materials lernen? 

  

5. Vem avgör vilket material som ska finnas på förskolan? 

- Vad avgör vilket material som finns? 

- Finns det något som begränsar möjligheterna, i så fall vad? 

5. Wer entscheidet, welches Material im Kindergarten eingesetzt wird? 

            - Was entscheidet, welches Material zur Verfügung steht? 

- Gibt es irgendetwas, das die Möglichkeit begrenzt, Material zu besorgen/einzusetzen? Was 

kann das sein? 

  

6. Vilken roll upplever ni att ni som pedagoger har i barnens lek? 

6. Welche Rolle nehmen sie als Pädagoge im Spiel der Kinder ein? 

  

7. Hur tänker ni kring materialets placering på avdelningen? 

- Upplever ni att materialet har betydelse för barnens lek? 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Upplever ni att materialets placering har betydelse för barnens lek? 

- Om ja, på vilket sätt? 

7. Wie denken sie über die Platzierung des Materials im Gruppenraum? 

            - Glauben sie, dass das Material relevant ist für das Spiel der Kinder? 

            - Wenn ja, wie? 

- Glauben sie, dass die Platzierung das Materials Bedeutung hat für das Spiel der Kinder? 
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- Wenn ja, wie? 

  

8. Upplever ni att det är variation på materialet? 

- Är variation på materialet viktigt? 

- Om ja, varför? 

- Upplever ni att barnen tycker variation på materialet är viktigt? 

 8. Haben sie das Gefühl, dass es eine Variation an Material gibt? 

            - Ist die Variation von Material wichtig? 

- Wenn ja, warum? 

- Haben sie das Gefühl, dass die Kinder die Variation des Materials für wichtig halten? 

 

9. Är det något ni vill tillägga? 

9. Gibt es etwas, das Sie hinzufügen möchten? 
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9.3 Bilaga 3 

Bygg och konstruktionsmaterial 

Betydelsen av materialets placering  

It's (the boxes) in the children's heights and we have signs on the boxes for the materials 

which comes in it. (Heidi) 

De (boxarna) är i barnens höjd och på boxarna har vi bilder med vilket material som är i den. 

(Heidi) 

 

We try to put everything on the focus of the kids, really really down in the room [...] and 

we think it's relevant for our kids because they can try what they want and they don’t 

have to ask us. (Claudia) 

Vi försöker placera allt med fokus på barnen, riktigt långt ner i rummet [...] och vi tänker att 

det är relevant för våra barn för att de kan försöka göra vad de vill utan att behöva fråga oss. 

(Claudia) 

 

In every group we have different corners. There’s a corner for play at the table, there’s 

a corner to do construction things and there is a corner to create things. (Erika) 

I varje grupp har vi olika hörn, ett hörn för lek på bordet, ett hörn för att konstruera saker och 

ett hörn för att göra kreativa saker. (Erika) 

 

Vikten av variation på materialet 

Sometimes we have the same construction materials (as for the smaller children) [...] for 

the bigger ones and they have really other ideas with it, it's nice to see that. The older 

they get they can do other things with it. The same material but we put it away for two 

years or something. (Heidi) 

Ibland har vi samma konstruktionsmaterial /som till de yngre barnen/ […] till de äldre barnen 

och de har verkligen andra idéer vad de ska göra med det, det är kul att se det. Ju äldre de blir 

kan de göra andra saker med det. Samma material men vi stoppade undan det för två år eller 

något. (Heidi) 

 

We have a lot of variation, in the areas of our rooms. We think it's important so we can 

have the opportunity and focus on the kids. (Claudia) 

Vi har mycket variation i våra rum. Vi tror det är viktigt så att vi får möjlighet att fokusera på 

våra barn. (Claudia) 

 

I think it´s important because the kids needs new input. (Erika) 

Jag tycker att det är viktigt för att barnen behöver ny inspiration. (Erika) 

 

How older the kids are the more they can make a difference about the things so it's not 

a problem to take to many or get overload. (Erika) 

Ju äldre barnen är desto mer kan de göra skillnad mellan saker så det är inte problem att det 

blir för mycket intryck. (Erika)  
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The areas we have on for the small ones we have smaller variation (Claudia) 

I de yngre barnens rum har vi mindre variation (än hos de äldre). (Claudia) 

 

Lärande utifrån materialet 

We think it's important (with variation) because they can take different learning effect 

of the different materials. (Claudia) 

Vi tänker att det viktigt (med variation) för att de kan ta olika lärande effekter från olika 

material. (Claudia) 

 

Everything is for the motoric, [...] as older the children get the things are very much 

smaller [...] it's hard to grip something and later to take a pencil to do (visar med 

handrörelse hur man skriver). (Heidi) 

Allting är för det motoriska, [...] när barnen blir äldre blir sakerna är väldigt mycket mindre 

[...] det är svårt att greppa något och senare att ta en penna att göra /handrörelse visar hur 

man skriver/. (Heidi) 

 

We want them to construct the world around them. (Claudia) 

Vi vill att de ska konstruera världen runt omkring dem. (Claudia) 

 

The kaplastones are for construction, to think about the gravity [...] To count the stones 

(kapla) and we have pictures of buildings if they wanna build this building they have to 

count the stones to learn the numbers. Lego is a creative thing,you can do what you 

want with it. (Erika) 

Kaplastavarna är för konstruktion, att tänka på gravitationen [...] Att räkna kaplastavarna och 

vi har bilder av byggnader, om de vill bygga den här byggnaden måste de räkna 

kaplastavarna för att lära sig numren. Lego är ett kreativt material, du kan göra vad du vill 

med det. (Erika) 

 

Begränsningar i förskolan 

Maybe it's the place of the area sometimes, sometimes the educators, we are not enough 

educators sometimes in the day. (Claudia) 

Kanske är det platsen ibland, ibland lärarna, vi är inte tillräckligt många lärare vissa tider på 

dagen. (Claudia) 

 

The limit is the place to storage all the things. (Heidi) 

Begränsningen är platsen att förvara alla saker. (Heidi) 
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We have the problem with money. [...] The money is there for teachers and to make 

place to make the groups bigger but not for material. (Erika) 

Vi har problem med pengar. [...] Pengarna finns där för lärare och för att göra plats för större 

grupper men inte för material. (Erika) 

 

So now we have “förderverein” (german word) it's a group of parents, old parents 

where the kids are not in the kindergarten and parents where the kids are here in the 

kindergarten and they spend every month a little money for the kindergarten and that’s 

the money we can take for get new material [...], it's not from the city it's from the 

parents. (Erika) 

Så nu har vi ”förderverein” (tyskt ord) det är en grupp föräldrar, gamla föräldrar där barnen 

inte går i förskolan och föräldrar som har barnen här på förskolan och de spenderar varje 

månad lite pengar till förskolan och det är pengarna som vi i kan använda för att köpa nytt 

material [...], det är inte från staden det är från föräldrarna. (Erika) 

 

Barns delaktighet och inflytande 

Barns perspektiv 

We’re looking at the interest of our children and we try to put the right materials. 

(Claudia)  

Vi ser till intresset hos våra barn och försöker erbjuda rätt material. (Claudia) 

 

They can choose the material in the room, even see i and what they want to play with. in 

the rooms (Claudia) 

De (barnen) kan välja material i rummet, även se vad de vill leka med i rummen. (Claudia) 

 

As we build this part (den nya delen av förskolan) we all the colleges sat together and 

we were thinking what is a good material from the old part and was not so good so we 

decided together, what we buy. (Heidi) 

När vi byggde den här delen /syftar på en ny del av förskolan/ satt vi kollegor ner och 

funderade på vad som var ett bra material från den gamla delen och vad som inte var så bra, 

vi beslutade tillsammans vad vi skulle köpa. (Heidi) 
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Barnperspektiv 

We have a little storage that teacher can go with the children to put away and get 

another things. (Heidi) 

Vi har ett litet förråd där pedagoger kan gå med barnen för att plocka undan och hämta andra 

saker. (Heidi) 

 

As older the children get they bring more ideas to construct the day with all the things. 

(Heidi) 

Ju äldre barnen blir desto mer idéer har de för att konstruera dagen med alla saker. (Heidi) 

 

By different materials they can try it and if they're interested we buy it. (Claudia) 

Med olika material kan de prova och är de intresserade så köper vi det. (Claudia) 

 

The kids in the groups […] they have little names or pictures from animal [...] then they 

put it on the building or the lego and nobody can touch it. If other kids ask the other 

kids if its okey to play with it the it´s safe… It’s very important the older the kids are 

the more important it is. (Erika) 

Barnen i grupperna /med de äldre barnen/ [...] har små namn eller bilder på ett djur [...] som 

de sen placerar på en byggnad eller på legot /som de har byggt/ och ingen får röra det. Om 

andra barn frågar barnet om det är okej att leka med det så är det säkert… Ju äldre barnen är 

desto viktigare är det. (Erika) 

 

We talk with the older ones so we talk about it. -What shall we do with it? (Heidi) 

Vi pratar med de äldre barnen om det (materialet). Vad ska vi göra med det? (Heidi) 

 

Förskollärarens roll 

We are more in the background if they need us we are here but we aren't in the focus. 

(Claudia) 

Vi är mer i bakgrunden och om de behöver oss är vi här men vi är inte i fokus. (Claudia) 

 

We stay with the children and play together with them and take the ideas from the 

children and give our ideas and work together. (Heidi) 

Vi stannar med barnen och leker tillsammans med dem och tar idéer från barnen och ger våra 

idéer och arbetar tillsammans. (Heidi) 
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In our class we are all friends, we often say that we are the dinosaurs and we are all 

friends, we play together and we help each other. Everyone knows the rules, they can 

say to other kids “you know the rules” and they know we (teachers) are the people that 

are important for the safety. We are the bigger one, if we say you have to stop, they 

stop, but not like the “bad cop” we are more like the friendly one, the “good cop”. Were 

the “good cop” not the “bad cop”. (Erika) 

I vår klass är vi alla vänner, vi säger ofta att vi är dinosaurierna och vi är alla vänner, vi leker 

tillsammans och vi hjälper varandra. Alla vet reglerna, de kan säga till varandra "du känner 

till reglerna" och de vet att vi (lärare) är de som är viktiga för säkerheten. Vi är större, om vi 

säger att du måste sluta, slutar de, men inte som den "dåliga chefen" vi är mer som den 

vänliga, den "bra polisen". Vi är den "bra polisen" inte den "dåliga polisen". (Erika) 

 

 

 

 

 

 


