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Abstract 

“Childs pedagogic material – A qualitative study of child’s use of pedagogic materials available 

at five nursery schools and about their teachers thoughts about the display of the pedagogic 

material” 

By: Marcela Duran, autumn term of 2014. Teacher Education, University College Södertörn. 

Supervisor: Karin Ehlén. 

In the nursery preschool the environment and the educational materials have always had a central 

place. That's why it has been chosen to study and observe five preschools and interview sex 

teachers, in an attempt to understand the teachers thought about the choice of material and the 

choices of material that the children used. The reason I do this is to see what the underlying idea 

about the materials the children use is, and why educators choose to make certain materials 

visible. The purpose of this study is to examine the educational materials that are used to 

stimulate children´s learning and examine what determines the choice of educational materials. 

In the assessment of the pedagogical scenario it has been used a socio-cultural perspective and a 

multimodal approach that allowed to conclude that children use most of the material with 

exception of what is often placed high up on shelves, locked in closets or a cabinets. Educational 

materials that children don't see are not commonly used by the children since they don’t of 

interest for them. When teachers display educational materials in the children’s level and make 

the material available for them, it results in awaking the children’s interest in using them. At the 

interviews all the teachers agreed that the educational material must be made available and that 

on the children's level.  The educational material has to be tempting and varying nature, 

furthermore, the material also has to be concrete and so designed that the children could make 

use of them without needs of supervising guidance of an adult that explaining everything to 

them. 

Keywords: Educational material, learning, mediating, cultural tools, learning resources, learning 

room. 

Nyckelord: Pedagogisk material, lärandets, mediering,  kulturella redskap, lärandets resurser, 

lärandets rum. 
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1. Inledning 

I denna studie fokuseras det på vilka pedagogiska material som används eller anses ska användas 

för att stimulera barns lärande. Det kommer även finnas en granskning på vad som styr 

placeringen av  pedagogisk material på några förskolor. Detta är ett forskningsämne som 

vanligtvis inte diskuteras,  men som har stor betydelse för barns fortsatta lärande. På nätet finns 

det mycket forskning kring den pedagogiska miljön, men lite fakta om vad som är det 

bakomliggande syfte till placeringen och användning av material. 

2. Bakgrund 

Inom pedagogiken har miljö och pedagogisk material alltid varit ett centralt ämne (Nordin-

Hultman, 2004:50ff). Enligt skolverket (2012) ska förskolan ligga till grund för lärande som 

sedan fortsätter hela livet. 

 

Förskolans verksamhet styrs av läroplanen och skollagen (Skolverket:2012). En summering av 

det den reviderade läroplanen (2010) står för är att: I förskolan finns det som mål att barn ska ha 

tillgång till miljöer som är utmanande, lockande och inspirerande till att utforska omvärlden. I 

läroplanen nämns det att vuxna ska vara medvetna om att ta vara på varje möjlighet som uppstår 

för att vägleda och stimulera barnen till att utveckla nya kunskaper och insikter. Det står att 

pedagoger ska på verksamheten se till att skapa miljöer som är öppna, innehållsrika och 

inbjudande. Förskoleverksamhetens miljö ska bidra till att skapa lust och nyfikenhet hos barnen 

till att vilja lära sig. I den reviderade läroplanen finns det som mål att pedagogerna ska bli 

medvetna om att i sitt arbete utgå ifrån barnens erfarenhet, åsikter, intresse och behov.  

 

I Sverige har alla barn rättigheten till att gå i förskolan. Denna tankesätt som ger alla barn rätt till 

att visas på en förskoleverksamhet oavsett kön, socialklass och etnicitet. De svenska förskolor 

har byggt utifrån den västerländska synsättet som har utvecklas med tiden där det utgåtts ifrån de 

normer, värderingar och uppfostrans ideal som finns i samhällskulturen (Skarre & Melhuus, 

2007:17). Många utav dagens förskolors utformning är inte anpassade till den nya läroplanen. De 

är anpassade till det gamla synsättet där förskolor utgick ifrån förmedlingspedagogiken. I många 
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av dagens förskolor finns det begränsningar i miljön därför att förskolorna är byggda utifrån det 

gamla synsättet. Utifrån det gamla synsättet fanns det mindre barngrupper i verksamheten i 

jämförelse med dagens barngrupper som är mycket större, därmed blir lokalerna trånga och det 

blir brist på utrymme (Björklid,2005:11ff).  

 

Björklid (2005)  framhåller att pedagogerna ska se förskolemiljön som en miljö för barn och att 

denna ska inspirera till olika aktiviteter. Hon menar att barn ska få vara deltaktiga i utformningen 

av den pedagogiska miljön. När barn deltar i  förskolans miljö utformningen kan pedagoger se 

vad barnen är intresserade av och vad de finner meningsfullhet i (Björklid, 2005:38ff). Nordin-

Hultman (2004) menar att det materialet som finns tillgängligt i avdelningar för att locka och 

bjuda in barn till aktiviteter finns det för lite av och används sällan (Nordin-Hultman, 2004:86).  

 

Nordin-Hultman (1998) påstår att pedagoger tar för givet iden om att miljön och utbudet av 

material ska vara på ett visst sätt (Nordin-Hultman,1998:37). På skolverkets (2012) hemsida 

framhålls att "en god lärande miljö är när förskolors lokaler och utrustning bidrar till 

barnsutveckling och lärande". De menar att förskolan för barnen ska vara en rolig, trygg och 

lärorik plats. 

 

Denna studie kommer att bestå av två perspektiv: Det sociokulturella perspektivet och det 

multimodala perspektivet. De två perspektiven kommer att finnas i underrubriken 

teoretiskanknytning (Kap.7). För att begripliggöra perspektiven inriktas det på utvalda begrepp 

som är relevanta för studien. I studien sociokulturella perspektivet ingår begreppen "mediering", 

"kulturella redskap" och "lärande". Där Roger Säljös, professor i pedagogisk psykologi böcker 

Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv (2000) och Lärande och kulturella redskap 

- om läroprocesser och det kollektiva minnet (2007), varit som underlag för att beskriva 

begreppen. Ur ett sociokulturellt perspektiv anses det att lärande sker konstant. Vygotskij som 

är grundare för detta perspektiv, menar att människan lär sig konstant för att de hela tiden 

integrerar med andra och befinner sig i sociala sammanhang. Enligt Vygotskij är de kulturella 

redskap det centrala för hur människan lär sig och vad människan lär sig. En kulturell redskap 

kan vara något språkligt eller något fysiskt. En språklig redskap får betydelse när en människa 

integrerar med en annan människan. Det språkliga redskapet används av människan för att denna  



Utbildningsvetenskap Avancerad nivå – 

 mot förskola, förskoleklass och grundskolan tidigare år 

Marcela Duran  

 

8 

 

ska förklara och kunna förstå sin omvärlden. I det kulturella redskap ingår även visa fysiska 

redskap som även kan vara artefakter. De fysiska redskap är resurser människan själv skapar 

används av de i sociala sammanhang för att agera och förstår omvärlden.  Exempel på en 

kulturell fysiskredskap kan vara en miniräknare. Mediering innebär att det sker en samverkan 

mellan människor och ett kulturell redskap. Med det menas att människor tar hjälp  av en 

kulturell redskap för att förmedla en kunskap eller information om något (Säljö, 2007:101). 

 

Det andra perspektivet som kommer att ligga i fokus i studien är det multimodala perspektivet 

där Staffan Selander och Gunther Kress reder ut tankar och skapar begrepp kring lärande i sin 

bok Design för lärandet (2010). Ur det multimodala perspektivet kommer två begrepp stå i 

fokus och begripliggöras: "Lärandets rum" och "lärandets resurser". Ur ett multimodalt 

perspektiv fokuserar personer på att se lärandet på ett nytt sätt och att finna ord för det som sker i 

dagens samhälle med hjälp av exempelvis digitala medier: begreppet lärandets rum är det 

fysiska rum där det finns läranderesurser som pedagogisk material (Selander & Kress, 

2010:12).  

3. Syfte 

Syftet är att undersöka vilka pedagogiska material informanterna använder, vilka de anser bör 

användas för att stimulera barns lärande och granska vad som styr placeringen av de pedagogiska 

material på några förskolors miljö. 

4. Frågeställningar 

För att kunna insamla ett relevant underlag som belyser studiens syfte användes följande frågor, 

med arbetande pedagoger på olika förskolor. 

 Vilka pedagogiska material anser informanterna ska användas för att stimulera barns 

lärande? 

 Vad är det som styr placeringen av det pedagogiska materialet som finns på några förskolors 

avdelningar?  

 Vilka pedagogiska material används på några förskolor? 
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5. Tidigare forskning 

Under detta avsnitt kommer det att ges en redogörelse för vad olika forskare anser kring det 

pedagogiska materialet och deras tankar kring placeringen i rummet. För barn är lärandet en resa 

för att förstå världen (Smidt, 2010). Ann-Katrin Svensson (1998) skriver i sin bok Barnet, 

språket och miljön, om miljöns betydelse för barns språkutveckling. Hon menar att pedagoger 

bör införa en medierad undervisning. Det innebär att vuxna utformar och organiserar miljön så 

att den främjar barns inlärning. Barnets miljö ska vara utformad med material och aktiviteter som 

ger gensvar på det som sker i barnets miljö. Författaren tycker dessutom i sin bok att vuxna bör 

tänka på att skapa miljöer som är anpassade för de flesta barnen och på bästa möjliga sätt försöka 

se till att varje individ kan få nytta av den miljön man skapat (1998:147).  Torkel Klingberg 

(2011) berättar i sin bok  Den lärande hjärnan - hur barnets minne och inlärning utvecklas, 

att nyckeln till barns utveckling finns i hur hjärnan formas därför hävdar han att det är 

betydelsefullt att vara medveten om att all sorts lärande inte passar alla barn, men med stöd av 

rätt resurser och verktyg kan den vuxna skapa goda förutsättningar för barnen. Dessutom hävdar 

författaren att miljön och människans handlingar påverkar hjärnans funktion därför är det bra att 

skapa stimulerande miljöer där individer får möjligheten att utforska (Klingeberg, 2011:174). 

 

5.1 Pedagogiskt material 

Författaren Pia Björklid beskriver i sin bok Lärande och fysisk miljö - en kunskapsöversikt 

om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskolan och skola, att syftet med hennes 

forskning var att dokumentera den fysiska betydelsen i läroprocesser. Birgitta Almqvist visade 

att i de flesta förskolornas verksamheter i Sverige användes i princip liknande pedagogiska 

skapande material som pärlor, pennor, kritor och lera. Hon kom fram till att barn har för lite 

material tillgängligt för skapande i förskoleverksamheter. I förskolan använder barn skapande 

material väldigt sällan för att det är placerat så att barnen inte har åtkomst till materialet som 

finns (i Björklid, 2005:42). I Elisabeth Nordin-Hultman bok Pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande, hävdar hon att miljön signalerar för barnen det material som finns på 

avdelningar (Nordin- Hultman, 2004:96). Nordin-Hultman (2004) menar att pedagoger i den 

svenska förskolan placerar det material som finns längre in i rummet, så att barnen inte kan se 
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eller få tillgång till det material som finns på förskolors avdelningar. I förskolan väljer pedagoger 

oftast att ställa i centrum ett visst utvalt material för att barn ska se det (Nordin-Hultman, 

2004:74). Något som  enligt Nordin- Hultman syns på svenska förskolor är pedagogers sätt att 

placera det material som finns på avdelningars hyllor. Pedagoger väljer oftast att placera ett 

specifikt material högt upp i hyllorna. Det material som används sällan och är otillgängligt kallas 

oftast för skapande, laborativa, experimenterande material och det placeras högt upp i hyllor, i 

förråd eller skåp. Det material som pedagoger vill att barnen ska ha tillgängligt placeras oftast 

långt ner i avdelningarnas hyllor (Nordin-Hultman, 2004:86). Författare visar på att barn i 

förskolan har för lite inflyttande och makt kring valet och användning av det material som finns 

tillgängligt i förskolans olika rum (Nordin-Hultman, 2004:190). Nordin-Hultman menar att det 

pedagogiska material som finns i rummen hålls isär och är starkt avgränsat från resten av miljön 

(Nordin-Hultman, 2004:96). Författarna Anna Åberg & Lenz Hillevi Taguchi (2005) belyser i 

Lyssnandets pedagogik -etik och demokrati pedagogisk arbete, konkreta vardagsarbete i 

förskolan med teoretisk tänk. I sin avhandling har de noterat att när barn kommer till förskolan 

får de anpassa sig till den miljön som de erbjuds. Barn har på förskolan väldigt liten möjlighet att 

styra vad de vill göra för att det mesta av det materialet som finns ligger undanstoppade i förråd. 

När pedagoger ska använda något pedagogiskt material blir de tvungna att ta fram materialet och 

sedan lägga undan det när de har lunch, vila, mellanmål och så vidare (Åberg & 

Taguchi,2005:27).  

 

5.2 Placering av det pedagogiska materialet  

Enligt Åberg  & Taguchi (2005) bör barnen inte anpassa sig till miljön. Miljöns utformning ska 

ändras efter den barngruppen som finns. Det är viktigt att lyssna på barnen och utgå från det de 

tycker är intressant och spännande (Åberg & Taguchi,2005:33). Ann-Katrin Svensson (1998) 

poängterar att utveckling av språk sker när barn integreras, kommuniceras och talar med någon 

äldre i ett socialt sammanhang. Vid interaktion får barnet erfarenhet om språksystemet. Barn 

stöter även på språkutveckling vid rutinsituationer då de vuxna hjälper barnet att sätta ord på 

sådant barnet inte känner igen. När den vuxne under upprepade gånger bekräftar för barnet 

språkets system, hjälper de vuxna barnen att behandla informationen (Svensson,1998:42). 
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Anette Sandberg (2008) som skriver Miljöer för lek, lärande och samspel, tycker att varje rum 

på en förskola har en lärande funktion. Hon menar att ett rums utformning stödjer eller begränsar 

det sociala livet som framgår. Rummet gestaltning skall ge förutsättningar och villkor för barns 

lärande, socialisation och upplevelse men istället knyts de material som finns i rummet till 

speciella regler som ska uppfyllas (Sandberg, 2008:39). Därför bör miljön enligt Åberg  & 

Taguchi (2005) uppmuntra till lärande. Miljön ska påminna om en kreativ verkstad som är fylld 

med material. Avsikten med miljöns utformning ska vara att utveckla förmågan till delaktighet 

och ansvar hos barn och pedagoger (Åberg  & Taguchi, 2005:27). Björklid (2005) framhåller att 

det fysiska rummet bör vara inrett med tydliga avgränsande hörn så att miljöerna ska inspirerar 

barn till olika typer av praktiker och handlingar. Pedagoger bör utforma barns miljöer med 

tydliga verkstadskaraktärer. På det viset tydliggörs det för barnen, vad som är tanken bakom 

verkstadskaraktären. De miljöer som skapas för barnen ska locka och inspirera i linje med 

läroplanens intentioner (Björklid, 2005:11,41). Enligt Björklid (2005) bör de vuxna göra 

förskolebarnen till en del av miljön genom att ge barnen ansvar och göra barnet till en del av de 

förändringar som görs i deras miljö. För pedagogerna krävs det att de lyssnar på barnens åsikter 

och att de placerar in barns kunskap i sammanhang (Björklid, 2005:30). Carina Petersson (2004) 

menar att det inte finns en bättre expert än en 5 åring. Petersson (2004) menar att när en vuxen 

gör ett val, ska den vuxna försöka se på saker och ting ur barnets synvinkel. Vuxna ska kunna 

identifiera sig med barnet och ta beslut utifrån det de tror barnet hade valt. När en vuxen vill se 

saker ur barnets perspektiv handlar det inte som vuxen att se till barnets bästa 

(Petersson,2004:21–24). Åberg  & Taguchi (2005) konstaterar att de behov och intressen som 

barnen själva har bör ligga som grund för utformning av miljön och planering av den 

pedagogiska verksamheten (Åberg  & Taguchi,2005:33).  

 

Anna Sparrman (2006) skriver i sin bok Barns visuella kulturer -  skolplanscher och 

idolbilder, hur barn använder det visuella för att ta sig fram i världen, förstå och skapa sig själv. 

Hon berätta i sin bok om hur barn förhåller sig till fenomen. Sparrman (2006) framhåller att 

nutidens människa lever i en visuell kultur där bilder hela tiden strömmar i deras vardag via 

reklam och tv. I förskolan används bilder hela tiden som en pedagogisk resurs. På väggarna 

sätter pedagoger exempelvis upp alfabetet där varje bokstav beskrivs i form av bild, de använder 

sig av affischer som gestaltar något, de visar filmer för barnen och så vidare. Sparrman (2006) 
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redogör för att i den nya kursplanen framgår det att ett redskap för utveckling och lärande är till 

för att använda sig av bilder för att visualisera kunskap. Hon anser även att om någon ska kunna 

delta i samhället är det viktigt redan för barnen att få kunskap om bilder. Barn behöver även lära 

sig att uttrycka sig kring bilder (Sparrman, 2006:35ff). Turid Skarre Aasebo & Cathrine Melhuus 

(2007) påpekar att människans identitet skapas genom de redskap och referenser som de erbjuds 

av i sin omgivning De mänskliga verksamheter vi ingår i är språk, rutiner, handlingsmönster och 

föreställningar (Aasebo & Melhuus, 2007:17). Svensson (1998) påstår att när barn har funnit 

intresse för språk och börja själva reflektera kring det skapar de  en personlig förhållningsätt till 

kommunikation. När detta sker är det viktigt att barnet får möjligheten till att samspela med barn, 

vuxna och objekt som böcker och skyltar (Svensson, 1998:105). Björklid (2005) anför att lärande 

på förskolan är informellt eftersom att lärandet pågår hela tiden i förskoleverksamheter (Björklid, 

2005:28). Därför menar Nordin-Hultman (2006) att pedagoger hela tiden ska inspireras till ett 

nytt tänkande och handlande i linje till läroplanens visioner.  

6. Metod  

I detta avsnitt beskrivs och redogörs de utvalda metoder som används för att besvara på 

forskningsfråga.  I metod delen ingår det beskrivning och redogörelse för de metoder som valts 

som senare kommer att användas i analysen. Dessutom kommer de etiska aspekter och val av 

undersökningsgrupp redovisas. 

 

6.1 Metodbeskrivning  

För att samla in empiriska material och för att besvara på syftet, som är att undersöka vilka 

pedagogiska material informanterna använder, vilka de anser bör användas för att stimulera 

barns lärande och granska vad som styr placeringen av de pedagogiska material på några 

förskolors miljö, har det tillämpats kvalitativa forskningsmetoder som bygger på etnografiska 

metoder.  

 

Dalen (2011) framhåller i Intervju som metod  att de kvalitativa forskningen kan ge forskaren en 

mer detaljerat bild av hur människor beter sig i olika livssituationer. Hon menar att när någon 
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använder sig av intervjuer och observationer för att samla in sin empiriska material tillämpar 

forskaren kvalitativa forskningsmetod (Dalen, 2011:9-11).   

 

Bryman (2008) redogör i sin bok  Samhällvetenskapliga metoder att det vanligaste sätt för att 

samla in empirisk material är genom att forskaren gör deltagande observationer och kvalitativa 

intervjuer. Den forskaren som använder sig av kvalitativa forsknings metoder har som mål att ta 

reda på hur de observerade eller intervjuade agerar i sin vardag. Författaren påstår att när en 

person gör deltagande observationer måste personen i vissa fall tillägga intervjuer för att få 

händelse som inte går att observera. Han framhåller även att kvalitativa metoder är mer flexibla 

och ger möjlighet för närhet, öppenhet samt tillgång till personens syn på världen 

(Bryman,2008:378). Bryman menar att när en forskare gör en kvalitativ undersökning är 

personen mer inrikta på ord än siffror. I denna studie används inte det kvantitativa metoden, pga. 

tidbrist. Det kvantitativa metoden är möjlig att tillämpa men under detta sammanhang valde jag 

att avstå. Om det hade funnits mer tid skulle de dock kunna tillföra mycket och värdefullare 

underlag om det tillämpats hundra eller flera intervjuer samt statistiken (Bryman, 2008:341 & 

439). På grund av den begränsade omfattning av underlaget är metoden inte användbar till 

studiens analys 

 

6.2 Observationer  

Repstad (2006) menar att avsikten med observationer är att få tillgång till första hands kunskap. 

Repstad (2006) menar att när forskaren gör en observation får forskaren tillträde till de sociala 

samspel och social processer som observeras (Repstad,2006:21). I denna studie har det under 

fem tillfälle genomförts deltagande observationerna på fyra förskoleverksamheter. Enligt 

Bryman (2008) är deltagande observationer en av de mest kända forskningsmetoderna. 

Deltagande observationer innebär att forskare deltar i en miljö genom att se hur individer i 

miljön agerar (Bryman, 2008:266). Bryman (2008) framhåller att den person som gör deltagande 

observationer oftast gör mycket mer än att bara iaktta. Forskaren som observerar kan under 

sammanhanget anteckna och delta (Bryman, 2008:378).  
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För de verksamheter som besöktes och studerades redogörs för iakttagelser och observationer 

utförda i enlighet med framlagd arbetsplan och i linje med syftet i forsknings frågorna. De 

deltagande observationer som har gjorts på förskolorna har pågått när barn och personal befunnit 

sig där. Observationerna genomfördes alltid mellan kl. 9.00–16.00. 

 

6.3 Intervjuer  

Det gjordes kvalitativa ostrukturerade intervjuer dock efter vist arbetsplan (se bilaga). Stúkat 

(2011) i Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap påstår att intervjuer är en av de 

vanligaste redskap inom utbildningsvetenskap. Författaren menar att den personer som använder 

sig av ostrukturerade intervjuer är medveten om sitt ämnesområde (Stúkat, 2011:42ff). Bryman 

(2008) menar att den person som gör ostrukturerade intervjuer bör, inför intervjun ha färdigställt 

en intervjuguide med frågor som kan ge svar på det intervjuaren vill få besvarat (se bilaga 1). 

Intervjuguiden ska fungera som stöd och intervjuaren behöver inte följa den strikt och kan fritt 

utforma sina svar. De frågor som färdigställts i intervjuguiden (se bilaga) ställdes inte 

nödvändigtvis  i samma ordning  och intervjuare fick frihet att strukturera sina svar. 

Formuleringen av intervjufrågorna ska kunna uppfattas av informanten på flera sätt 

(Bryman,2008:415). Stúkat (2011) anför att när någon använder sig av ostrukturerade intervjuer 

kan personen under intervjun ställa följdfrågor (Stúkat,2011:44ff).  

 

Intervjuerna har spelats in med en bandspelare. Bryman (2008:420) påpekar att de som gör 

kvalitativa forskningar oftast spelar in sina intervjuer. Stúkat (2011:44ff)  påstår även att när 

forskaren använder sig av ostrukturerade intervjuer är det vanligt att denne använder 

bandinspelare för att det kan uppstå nya frågor som forskaren i efterhand kan tillägga i 

intervjuguiden.  Bryman (2008:420)  anser att fördelen med bandinspelning är att kunna lyssna 

ordagrant på det informanten har sagt under intervjun. Bryman menar att genom att slippa 

anteckna det som sägs kan den som intervjuar fokusera bättre på det personen i frågan säger 

under intervjun. När forskaren endast antecknar kan det bli så att intervjuaren missar något av det 

som sägs under intervjun.  
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6.4 Forskningsetiska aspekter 

Under denna studie har de fyra forskningsetiska aspekter som Stúkat (2005) framhåller i Att 

skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap stått i centrum. Nedanstående kommer det att 

redovisas för de fyra forskningsetiska aspekterna (Stúkat,2005:130-132): 

 

Informationskravet: De personer som deltar i forskningen ska belysas om forskningsfrågans 

syfte. De bör även vara informerade om att deltagandet är friviligt och att de är fria till att 

avbryta medverkan när de vill.  

Samtyckes aspekter: Deltagaren ska ha rätt att bestämma över förutsättningar i deras medverkan. 

Eftersom att de sex som deltog är myndiga krävdes endast deras muntliga tillåtelse för att de 

skulle kunna delta i studien.  

Konfidentialitetskravet: Personerna som väljer att delta i studien ska inte kunna identifieras. Det 

har skriftligt informerats till deltagarna om att de kommer att vara anonyma i studien.   

Nyttjandekravet: All information som samlats in om enskilda personer får endast användas av 

intervjuernas utförare (Marcela Duran) i forskningssyfte. 

 

Kullberg (2004:73) påstår att om forskaren strävar efter att ha en etisk synvinkel bör forskaren 

tänka på att den information som samlats in och används i forskningen bör ha hög validitet och 

hög reliabilitet. När en information har hög validet innebär det att all information är väsentligt i 

undersökningen. Om den information som används skildras på ett korrekt sätt har den hög 

reliabilitet.  

 

6.5 Val av undersökningsgrupp  

Studien har utförts på totalt fem förskolor i olika städer i Stockholm. På dessa fem förskolors 

avdelningar gjordes fem observationer och sex intervjuer. De personer som valde att delta har 

tidigare blivit kontaktade via telefon samtal och e-postade. De har även fått ett följe brev där de 

blev informerade om studiens målsättning och av de etiska aspekterna (se bilaga). Av etiska skäl 

kommer de besökta förskolornas avdelningar få  fiktiva namn. Detta görs för att informanterna 

arbetsplats inte ska kunna avidentifieras.  
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6.6 Beskrivning av förskolor  

Endast minuter från stadens centrum finns en förskolan med fem avdelningar. Förskolan är 

omgiven av många lägenheter och har en stor fin gård där barnen kan leka. På denna förskola 

gavs möjlighet att besöka och göra observationer på två avdelningar samt intervjua två 

pedagoger. Dessa förskolors avdelningar kommer tilldelas det fiktiva namnet Apelsinen och 

Mandarinen.  

 

I Stockholm stad finns en stor förskola. Denna förskola ligger långt från centrum och är belägen i 

ett villa område. På denna förskola har de elva avdelningar och i förskolan har de två våningar. 

Där fanns möjligheten till att observera en av avdelningarna och till att göra en intervju med en 

av pedagogerna. Denna förskola avdelning kommer att få det fiktiva namnet Jordgubben. På 

samma kommun nära stadens centrum, vid ett lägenhetsområde fanns möjligheten till att besöka 

en liten förskola som är Reggio Emilia inspirerad. Denna förskola avdelning och pedagog 

kommer att tilldelas det fiktiva namnet Äpplet. På samma kommun fanns möjligheten att besöka 

en stor förskola som bestod av två byggnader och sju avdelningar. Denna förskola hade två 

våningar, men avdelningen som besöktes var väldigt liten. Denna förskolans avdelning kommer 

få det fingerade namnet Körsbäret. På samma förskola fanns även möjligheten att intervjua en 

pedagog,  dennes avdelning får det fiktiva namnet Lingonet. 

 

6.7 Metod för analys 

I analysen har följande begrepp använts från teoriavsnittet: lärande, mediering, kulturella 

redskap, lärandets rum och lärandets resurser. Dessa begrepp kommer att behandlas för att 

analysera intervjuer och observationer.  

 

 

 

7. Teorianknytning 
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I detta avsnitt kommer det sociokulturella perspektivet och det multimodalt perspektivet stå i 

fokus. Det sociokulturella perspektivet och det multimodala  perspektivet kommer  i resultat och 

analys delen att ligga i grund för analysen av det empiriska materialet. 

 

7.1 Sociokulturella perspektiv 

Ur ett sociokulturellt perspektiv anses det att människan lär sig hela tiden i sociala sammanhang. 

De som använder sig av ett sociokulturellt perspektiv menar att när personer använder sig av 

språkliga och fysiska kulturella redskap i sin omgivning sker lärande i en social process. Säljö 

(2007) menar att de språkliga kulturella redskap som människan använder sig dagligen av är 

människans viktigaste egenskap, för att genom språk kan människan uttrycka sig och göra sig 

förstådd för allmänheten. De fysiska kulturella redskap människan använder sig av fungerar 

istället som ett stöd för att göra sig förstådd eller kunna agera via det fysiska redskapet. Tack 

vare de kulturella redskap som människan skapat och använt genom åren, har det bidragit till att 

de nya generationer kan utveckla erfarenheter och förståelse för de redskap som medierar 

kunskap. Mediering innebär de samverkan som sker mellan personer och de kulturella redskap 

som sker för att göra sig förstådda (Säljö, 2007:12). Barn lär sig tidigt att behärska de kulturella 

reskap som existerar i deras omgivning eftersom att de dagligen använder kulturella redskap i de 

sociala sammanhang barn ingår i, som när barn leker, handlar och äter (Säljö, 2007:84ff).     

7.1.1 Lärande  

Det sociokulturella perspektivet på lärande innebär att lärande förekommer när människor 

interagerar med varandra. Lärandet inträffar genom att personer delar med sig av information 

och erfarenheter som finns i det kollektiva minnet. Säljö (2007) menar att de kollektiva minnet är 

ett minne som delas med andra och har en struktur, rytm, form och ord. När människor till 

exempel samspelar med varandra använder de sig av tidigare minnen som kulturella redskap 

eller tolkningssammanhang för att kunna göra sig förstådda. Ur det sociokulturella perspektivet 

på lärande är språk det viktigaste kulturella redskapet som människan har. Via språk kan 

människan muntligt och skriftligt uttrycka sig, kommunicera och göra sig förstådd. När individer 

använder språk utvecklar individen kunskaper och färdigheter. Språk ger möjligheten till att 

skapa nya former av samspel. Det finns olika former av språkliga samspel som exempelvis när 

personer delar sina erfarenheter och kunskaper till varandra (Säljö, 2007:66ff). 



Utbildningsvetenskap Avancerad nivå – 

 mot förskola, förskoleklass och grundskolan tidigare år 

Marcela Duran  

 

18 

 

 

Från lärandesynpunkt är skrift en viktig beståndsdel i lärandet. När inlärning av skrift sker vid 

undervisning använder sig läraren oftast av kulturella redskap som medierar kunskap. I 

undervisningen har pedagoger börjat introducera digitala tekniker för barn. Digitala tekniker som 

dataspel har blivit betydelsefulla i lärandet. De används i lärandet för att utveckla kunskap 

genom sammanhang som barn upplever positiva. De digitala tekniker har blivit en ny form av 

kulturell redskap som medierar kunskap till barn (Säljö, 2007:119). Säljö (2007) refererar i sin 

bok till Jobring och konstaterar att när de digitala teknikerna används skapar pedagoger 

möjligheten för att använda resurser på annorlunda sätt (Säljö, 2007:185).  

 

7.1.2 Mediering  

Ett centralt begrepp ur ett sociokulturellt perspektiv är mediering. Begreppet förklarar 

människans tänkesätt och föreställningar om världen som vuxit fram ur den kultur personen 

befinner sig i. Det är den samverkan som finns mellan människor och de kulturella redskap alltså 

språkliga och fysiska som människan behöver använda för att förstå och göra sig förstådd i 

sociala sammanhang. Mediering är exempel på sådant som människan får information av 

(Säljö,2007:21). Kulturella redskap medierar information om perspektiv på omvärlden i form av 

inskriptioner som bilder och tabeller. När en person får en kunskap medierad i ett socialt 

sammanhang, får personen möjlighet att strukturera och förstå det den andra personen 

exempelvis ser, hör samt upplever (Säljö, 2007:100). Vygotskij var den som ledde fram idén om 

mediering genom kulturella redskap. Han menar att lärande består av mer än respons. När 

lärande sker behöver personer stimuleras och få respons för det de gör. Mediering är när 

människan i en handling samspelar med ett kulturellt redskap. De kulturella redskap skapas av 

människan med ett specifikt syfte. Mediering används av människor för att minnas, förstå, 

resonera, läsa och lösa olika problem. För att utveckla strategier och att använda en kulturell 

redskap behöver en person värdera och bedöma redskapets syfte (Säljö,2007: 189). En form av 

mediering är när en person istället för att få fram ett svar på ett matematik tal genom 

huvudräkning använder sig personen av en miniräknare. Miniräknaren har skapats av människan 

för att via ett fysisk redskap underlätta och uttrycka svaret på ett matematiktal (Säljö, 2007:229).  
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Mediering handlar även om att överföra information via skrift och bilder. När personer använder 

visuella tecken parallellt med det talade språket är det lättare att göra sig förstådd. För de 

människor som inte talar samma språk kan personer via det fysiska redskapet som i detta fall är 

det visuella tecken samverkar med varandra. De visuella tecken som finns är oberoende av 

talspråk, därför underlättar de visuella tecken kommunikationen mellan människor som inte talar 

samma språk (Säljö, 2007:111ff).     

7.1.3 Kulturella redskap  

Enligt Säljö (2007) är kulturella redskap ett nyckelbegrepp för att förstå lärande. De kulturella 

redskap är det samverkan som människan har när de interagerar med varandra. Det kan vara 

genom språkliga och fysiska redskap. I de kulturella fysiska redskap ingår även artefakter som 

senare kommer att beskrivas mer djupgående. De kulturella redskap har formats för att 

människan ska kunna arbeta, lösa problem skriva och utöva vardagliga aktiviteter. 

Användningen av kulturella redskap kan se olika ut. Människor har exempelvis gemensam 

kännedom om hur man ritar ett diagram, men utförandet av aktiviteten kan skilja sig åt. Många 

av de kulturella redskap som utvecklats av människan har skapats för att neutralisera människans 

bristande förmågor när de interagerar med andra. Det människor inte kan undgå är att med hjälp 

av kulturella redskap som medierar kunskap skapas erfarenhet (Säljö,2007:12ff). 

 

Det finns två typer av kulturella redskap, de språkliga redskapen och de fysiska redskapen. 

Språklig redskap kan finnas som stöd för att minnas som exempelvis ramsor. Vygotskij anser att 

språk är redskapens redskap. Fysisk redskap finns till för att omforma en arbetsprocess, med det 

menas att det fysiska redskapet ska fungera som ett stöd för att på ett annat sätt uppnå sitt syfte, 

det kan innebära att göra sig förstådd i ett sammanhang. När en person till exempel räknar med 

en miniräknare, räknar personen inte på samma sätt som vid huvudräkning. De kulturella redskap 

används i vardagen för att lösa problem eller för att upprätthålla olika aktiviteter (Säljö, 

2007:28). En form av redskap som finns är artefakt; vilket är ett fysiskt redskap som har 

språkliga distinktioner (Säljö, 2007:35).  

 

Det finns tre typer av artefakter: Primära artefakter, sekundära artefakter och tertiära artefakter. 

De primära artefakterna finns i sociala praktiker där människor ingår i. En primär artefakt kan 
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vara en kniv, bil och dator.  De primära artefakter indikerar oftast hur något ska användas. För att 

ha tillgång till de primära artefakterna måste de ses och förstås i de sammanhang någon deltar i. 

De sekundära artefakterna är redskap som ska ge instruktioner om hur något ska användas. 

Exempel på en sekundär artefakt är en bok eller en karta. Denna ska finnas som stöd för att 

återskapa begrepp, genom att den beskriver eller besvarar kunskaper och färdigheter. De finns 

till för att ge förståelse för hur en person ska tänka och handla. De sekundära artefakter är 

kopplade till de primära artefakter därför att de instruerar för hur den primära artefakten ska 

användas. De tertiära artefakterna är en förlängning av de sekundära artefakterna. Den tertiära 

artefakten har en indirekt koppling till den primära artefakten därför att den vill framställa, förstå 

och analysera världen. Ett exempel kan vara om en pedagog inför en ny undervisningssätt för 

sina elever i form av att elever använder sig av datorspel vid inlärning. Då blir datorspel en 

tertiära artefakten (Säljö, 2007:97ff).   

 

Ur en pedagogs synpunkt är det centrala för  lärande de sekundära och tertiära artefakter därför 

att som nämnt tidigare signalerar de sekundära artefakter information till elever genom att den 

ger instruktioner om hur något används och den tertiära bidrar till förståelse vid undervisning 

(Säljö,  2007:100). Artefakterna fungerar som stöd för människan eftersom den kan underlättar 

förmedlingen av information vid praktiska uppgifter. Användning av kulturella fysiska redskap i 

form av artefakter kan även användas som stöd vid kommunikation mellan människor. När en 

person tar stöd av en artefakten för att till exempel förklara något som inte går att förklara via 

ord,  kan personen istället för att prata använda sig av hjälpmedel (Säljö, 2000:30).   

 

7.2 Ett multimodalt perspektiv 

Selander & Kress (2010) menar att ett multimodalt perspektiv används som stöd för att se 

lärandet på ett nytt sätt och med nya ögon. Perspektivet används för att urskilja olika företeelser, 

se mönster och bilda sammanhängande förståelse. I förskolevärlden är lärande villkor och 

förutsättningar föränderliga. För en pedagog anses det vara angelägget att konstant hänga med i 

förskolevärldens utveckling.  
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De individen som har ett multimodalt perspektiv försöker att: förstå sin läroroll och utvecklas i 

sitt lärande. De försöker även att: tolka och agera på bästa sätt i olika situationer. I ett läranderum 

spelar många faktorer roll. Faktorer som finns i lärandets rum såsom lärandets resurser kan 

påverka en pedagogs arbete och tolkning av information. I ett lärandets rum kan personen med 

stöd av de förutsättningar som finns i  rummet bearbeta hur information ska användas och vad 

som kan användas vid utlärning. I lärandesammanhang använder pedagoger främst 

ämnesspecifika läromedel. När pedagoger har ämnesspecifika ämnen ser de till att använda 

läromedel som går att koppla till läroplanen och kursplanen. Avsikten med användningen av 

läromedel är att med stöd av barns tidigare erfarenheter och kunskaper ska de kunna utveckla 

samt underlätta sitt lärande. Ur ett multimodalt perspektiv anses det betydelsefullt att en pedagog 

förstår o sitt material och hur materialet bäst kan använder som läromedel. Det anses även viktigt 

att pedagogen är medveten om att det läromedel som används i det lärandets rum ska bidra till 

reflektion och deltagande bland barnen. 

7.2.1 Lärandets rum  

Lärandets rum är det fysiska rummet där material och möbler ingår. I det lärandets sociala rum 

kan det finnas sociala förväntningar hos elever om roller och positioner. I en miljö finns även det 

virtuella rummet som handlar om en plats som inte är fysisk. I lärandets rum kan  det virtuella 

rummet existera. Där kan människor kommunicera, spela spel, få information och skapa 

information. Det virtuella rummet kan vara en dator, då människan upplever informationsflöde 

som temporärt. Det lärande rummet kan även bestå av det ideologiska rummet som är de 

intressen, förväntningar och förståelse som deltagare har av rummet (Selander & Kress, 

2010:47). 

 

Ett lärandets rum är en plats där personer utför aktiviteter. De aktiviteter som sker bidrar till att 

forma rummets betydelse. Ett lärandets rum genomgår oftast förändringar, även om aktiviteter 

påminner om varandra. Ur ett multimodalt perspektiv kan personer som deltar i det lärandet 

rummet notera hur aktiviteter och samspel sker med stöd av handlingar, gester, blickar och 

rumsliga placering (Heikkilä i Selander & Kress, 2010:55). I en förskola sker lärandet i 

informella miljöer, med det menar Selander & Kress (2010) att lärandet sker hela tiden även om 

pedagoger inte tänker på det (Selander & Kress, 2010:65).  
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7.2.2 Lärandets resurser  

Ett lärande rum innehåller lärandets resurser såsom redskap, material, tecken och symboler som 

används i olika sammanhang. Det lärandets resurser som finns i ett rum eller som någon väljer 

att använda redogör inte alltid för dess syfte. Människan har förmågan att tidigt i åldrarna tolka 

vilken betydelse och vilket ändamål som finns hos resurser. Oftast är valet av resurser kopplat till 

de sociala förväntningar och föreställningar som finns hos en individ. Ur ett multimodalt 

perspektiv har läraren som syfte att det lärandets resurser som används i ett lärandet rum ska vara 

inbjudande och lockande för barngruppen. De resurser som pedagoger väljer att använda är oftast 

impregnerade med sociala normer eller innebörder. När en pedagog nyttjar det multimodal 

perspektiv försöker personen att betrakta de intresse som finns i den kulturella omgivningen 

personen befinner sig i (Selander & Kress, 2010:50ff). 

 

Lärandets resurser innebörd kan ändras med tiden och passar inte alla barn! Somliga resurser 

som erbjuds kan underlätta lärandet för vissa barn under aktiviteter, men de kan även försvåra för 

andra (Bezemer & Kress, Selander & Kjellbred, Selander, i Selander & Kress, 2010:51). Den 

digitala utvecklingen som skett i samhället har lett till att barn idag inte endast är konsumenter, 

de är även producenter av information. Selander & Kress (2010:60) påpekar att det finns studier 

som påstår att det inte går att undvika de digitala läromiljöerna. När pedagoger använder sig av 

digitala resurser i lärandet, kan personen skapa möjligheten för att kommunicera och hämta 

information på andra sätt än tidigare. Som att med stöd av digitala resurser kan pedagoger lägga 

upp kursplan, kurslitteratur och pedagogiska spel. I skolvärlden är det väldigt nytt att använda 

spel i pedagogiska sammanhang och många pedagoger har inte tillräckligt med kunskap kring 

det (Selander & Kress, 2010:62ff). Ur ett multimodalt perspektiv anses det att om en pedagog 

vill ge barn möjligheten till att variera sin inhämtning av inlärning, bör pedagogen tänka på att 

variera det material som gestaltas för barnen (Säljö, i Selander & Kress, 2010:99). 

 

7.3 Teorisammanfattning 

Roger Säljö använder sig av det sociokulturella perspektivet i sina böcker där han har Vygotskijs 

teorier som utgångspunkt. I två av Säljös böcker som har haft stort betydelse för arbetet, 
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Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv (2000) och Lärande och kulturella 

redskap - om läroprocesser och det kollektiva minnet (2007), lägger han grunden för sin teori.  

Ur Säljös sociokulturella perspektiv sker lärande och barns utveckling i sociala sammanhang då 

människan får tillfället att integrera med andra. Säljö menar att när en person och ett kulturellt 

redskap samverkar sker en form av mediering.  Människor använder sig av mediering för att på 

något vis få information och förstå varandra. Mediering är ett av huvudbegrepp i Säljös böcker. 

Säljö använder även sig av  begreppet kulturella redskap där språkliga och fysiska ingår, då han 

menar att det fysiska redskapet och det språkliga redskapet är nyckeln för lärandet. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv anses det att barn lär sig att behärska kulturella redskap såsom de 

fysiska och språkliga tidigt i åldrarna i de sociala sammanhang som barnen deltar i. De språkliga 

och fysiska kulturella redskap som medierar kunskap i barns sociala sammanhang är 

betydelsefulla för barns utveckling. De är viktiga eftersom människan behöver använda sig av 

kulturella redskap när de möter andra  människor för att tolka, göra sig förstådd, minnas och 

förstå sin omvärld. Säljö redogör även i sin teori att artefakter ingår i det kulturella fysiska 

redskapet.  

 

Ur ett multimodalt perspektiv anses det att valet och användning av det pedagogiska materialet 

ska ses med nya perspektiv. Selander och Kress anser att lärande ska anpassas till de  behov som 

finns i samhället idag.  I Selander och Kress (2010) bok Design för lärande - ett multimodalt 

perspektiv,  presenterar de ett nytt sätt att se lärande på, nämligen genom att de vägleder 

personer om hur de kan se lärande med nya ögon och hur de ska kunna utveckla lärande genom 

att variera användningen av material. Selander och Kress vill ge förståelse för lärande och 

användandet av lärandets rum samt lärandets resurser. De påstår att pedagogen är den som 

designar miljön som finns i det lärandets rum och att det är pedagogen som förfogar över de 

lärarresurser som används i avdelningen. Selander och Kress menar att miljön i lärandets rum 

kan variera, men kan även skapa förväntningar hos personalen.  

 

Det huvudsakliga avsikten med att använda det sociokulturella begrepp och multimodala 

begrepp i denna studie är för att kunna använda perspektiven i analysen och kunna svara på 

syftet. Utifrån det sociokulturella perspektivet och ur det multimodala perspektivet har 
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begreppen lärande, mediering, kulturella redskap, lärandets rum samt lärandets resurser använts. 

Dessa begrepp har valts för att kunna analysera intervjuerna och observationerna. 

 

8. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer en redogörelse av observationer och intervjuer där frågeställningarna 

och syftet står i centrum. De fem avdelningar som besöktes har liknande utformning och 

utseende därför kommer det att göras en gemensam beskrivning av miljöns utformning och val 

av pedagogisk material. Sedan kommer en kort sammanfattning för vad som utmärker varje 

avdelning. Det insamlade materialet från de sex intervjuerna har strukturerats under rubriker som 

består av studiens frågeställningar. För att undvika förvrängningar av det som framförts under 

intervjuerna och för att uppnå hög reliabilitet samt hög validitet har respondenterna bidrag 

formulerats exakt som de uttalat. I slutet av varje avsnitt finns en teoretiskdiskussion av det som 

har observerats eller yttrats på intervjuerna. Under teoretiskdiskussion finns även koppling till 

begreppen lärande, mediering, kulturella redskap, lärandets rum och lärandets resurser. För att 

följa de etiska aspekter som nämnts på metoddelen är namnen på de intervjuade och 

avdelningarna fingerade.  

8.1 Observationer  

På de fem förskolor som besökts observerades att avdelningarna bestod av stora lokaler med 

ljusa väggar i färgerna vit eller beige. Den enda avdelningen som skiljde sig från de andra 

avdelningarna var Jordgubben eftersom fondväggen föreställde havet. Samtliga avdelningarna 

bestod av tre rum. Det första rummet var vanligast, men inte alltid det största rummet som var 

oftast avsett för att äta, pyssla, leka, samt ha samling i. Det andra rummet användes oftast som 

vilorum, lekrum eller som byggrum. Det tredje rummet som fanns på avdelningarna användes 

oftast som dockvrå. I endast en av de platser som besöktes använde pedagogerna det tredje 

rummet som ett bokrum och det var på Apelsinen. På de besökta avdelningar hade pedagoger det 

material som de inte ville skulle vara tillgängligt för barnen högt upp på hyllor eller inlåsta i 

något skåp. På varje avdelning var pedagogerna väldigt måna om att synliggöra bilder för 

barnen, bilderna kunde bestå av bokstäver, dokumentation, siffror, tunnelbana/pendeltågs linje 

och så vidare. Det pedagogiska materialet som fanns tillgängligt och som var i barnens nivå på 
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alla avdelningar var pussel, pennor, spel, saxar och böcker. När barnen ville använda de 

pedagogisk material som pedagogerna bevarade i något skåp eller hade högt uppe på hyllorna 

blev barnen tvungna att be om lov för att använda det. I Jordgubbens och Äpplets avdelningar 

fanns väldigt mycket pedagogisk material lätt tillgängligt, där hade pedagogerna skapat olika 

stationer.  

 

I alla de avdelningar som besöktes var miljön inrett med bilder och texter som satt uppe på 

väggarna. På väggarna fanns det exempelvis uppsatta bilder med sånger inskrivna. Pedagogerna 

arbetade mycket med att ha samtal parallellt med bilder. På avdelningarna Mandarinen och 

Apelsinen uppmärksammades bilder som fanns uppsatta på väggen av barnen. Barnen samtalade 

kring det de iakttog på bilderna med sina kamrater eller pedagoger. Under observationerna 

använde pedagogerna bilder när de läste tillsammans med barnen. Bilderna använde pedagogerna 

för att efter läsning samtala kring karaktärerna och handlingen. Det pedagogiska material som 

inte låg på barnens höjd hade de flesta barnen ingen intresse av.  

 

8.1.1 Mandarinen 

På avdelningen Mandarinen observerades att barnen använde surfplatta som pedagogisk 

material. Under förmiddagen fick barnen använda surfplatta under tio minuter var. Det  

pedagogiska spelet som barnen hade tillgång till fanns redan inlagd i surfplattan. I surfplattan 

fick barnen även möjligheten att titta på en video som pedagogerna gjort. Barnen som deltog i 

spelet samtalade och hjälpte varandra att lösa spelet. På denna avdelning hade barnen väldigt lite 

tillgång till pedagogisk material, om de ville måla, göra en pärlplatta eller något annat liknande 

fick de be pedagogerna om tillstånd. Barnen på Mandarinen hade mycket pedagogisk material 

som visualiserat för de. På väggarna fanns bilder och texter som pedagogerna satt upp. Ett 

exempel på en visualisering av bilder var under en samlingen då barnen skulle få reda på vad de 

skulle göra under dagen och vilken grupp de skulle tillhöra med stöd av bilder. Under detta 

sammanhang ville pedagogerna vara extra tydliga med att förklara för barnen som har det lite 

svårare att förstå svenska vad de skulle göra under dagen. För att underlätta för barnen använde 

pedagogerna sig av en tavla som de skapat där de placerade en bild på ett barn bredvid den 

aktivitets rutan barnet skulle delta i. Det pedagogiska material som användes under samlingen 
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låg uppe på hyllorna. Surfplattan var också ett pedagogisk material som barnen fick be 

pedagogen om tillstånd för att använda. 

 

8.1.2 Jordgubben  

I denna avdelning ställde pedagogerna fram pedagogisk material på tre olika bord som bland 

annat pennor, pyssel och böcker. När barnen bestämt sig för vilket bord de ville befinna sig vid 

fick barnen tala om för pedagogen vad han/hon ville göra för något och vilket pedagogisk 

material de ville använda. När barnen börjat med sin sysselsättning satt pedagogen på en ljudbok 

som barnen fick lyssna på. Det pedagogiska materialet som fanns synligt och till hands på 

Jordgubben var pärlor, papper, pennor, lera och färg. Barnen hade tillgång till liknande 

pedagogisk material hela tiden och kunde själva plocka fram det. Då det pedagogiska materialet 

fanns placerade i hyllor som var på barnens höjd. På Jordgubben sysslade barnen med havstemat. 

På avdelningens olika rum fanns det placerat på väggar och hyllor det pedagogiska materialet 

som barnen själva skapat.  

 

8.1.3 Äpplet  

På Äpplet sysslade barnen med temat mönster. När samlingen tog slut fick barnen välja vilken 

station de ville syssla med. På Äpplet fick barnen skapa och uttrycka sig kring mönster på tre 

olika sätt genom att använda lera, rita eller genom att skapa mönster via pedagogisk material som 

barnen hittat utomhus. Under detta sammanhang hade pedagogerna på Äpplet plockat fram 

pedagogisk material och ställt fram de på avdelningens olika rum. Om barnen hade velat 

använda lera, papper, knappar skulle barnen ha tillgång till det vilken tid som helst då det mesta 

av de pedagogiska materialet låg på barnens höjd. Denna avdelning bestod av många rum och 

barnen hade på de flesta rummen olika teman samt pedagogisk material. Det pedagogiska 

materialet som fanns på Äpplet hade barnen själva skapat eller hittat. Det pedagogiska material 

som barnen varit med och tillfört var det som barnen hade tillgång till hela tiden. Annat 

pedagogiskt material som färg, pärlor och tråd placerades högt upp i hyllor. Mycket av det 

pedagogiska material som fanns på Äpplet hade barnen hittat utomhus, tagit med sig hemifrån 

eller själva skapat.  
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8.1.4 Apelsinen 

På Apelsinen var barnen väldigt intresserade av att skriva och samtala kring det som visualiserats 

på avdelningen. Pedagogerna på avdelningen uppmuntrade barnen till att fortsätta att skriva, 

genom att pedagogerna hade satt upp lappar som betecknade allt som fanns i rummet som hylla, 

tak, knapp, dörr och golv. På Apelsinen hade pedagogerna i ett av rummen skapat en bokhörna 

där pedagogen ställt fram en soffa, dämpat ljuset och ställt fram böcker. På avdelningens olika 

rum hade barnen bilder på texter och kartor. Barnen hade även tillgång till böcker och 

pedagogisk material. Det pedagogiska materialet som fanns användes mestadels för att skriva 

som exempelvis anteckningsböcker och papper. På Apelsinens väggar fanns pedagogisk material 

såsom bilder och texter. Det material som var högt uppe på hyllorna var pedagogens pärmar. Det 

barnen inte hade tillgång till frekvent var pedagogisk material som lera, målarfärg och vatten. 

Sådant pedagogisk material höll pedagogerna inom räckhåll. 

 

8.1.5 Körsbäret  

På Körsbäret observerades att barnen fick arbeta självständigt. När barnen valt en uppgift, 

samtalade barnen med pedagogen om vad de skulle göra och hur de skulle genomföra det. På 

denna avdelning samtalade pedagogerna med barnen och uppmuntrade barnen till att samtala 

med varandra. Barnen hade inte tillgång till mycket pedagogisk material, men pedagogerna 

använde sig av flanosagor och sångkort. Det pedagogiska material som var tillgängligt var lera, 

saxar, pennor, papper och böcker. På Körsbäret använde pedagogerna sig av en surfplatta. Under 

besöket kopplade pedagogerna surfplattan till en projektor. Barnen kunde under detta tillfälle 

titta samt lyssna på sagan via projektorn. Mycket av det pedagogiska materialet som fanns på 

Körsbär var ej synligt för barnen. Det pedagogiska materialet som barnen inte hade tillgång till 

hela tiden var målarfärg, pärlor, tråd, vissa böcker, surfplatta och lera.  

 

8.2 Teoretisk diskussion av observationer 

8.2.1 Pedagogiskt material som används  

Utformningen av förskolornas avdelningar påminde mycket om varandra. På samtliga 

avdelningar var det vanligaste att pedagogerna synliggjorde pedagogisk material såsom pennor, 
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målarfärg och böcker åt barnen. På avdelningarna placerades vissa pedagogiska material på 

barnens nivå, det var sådant barnen arbetade med dagligen. Det pedagogiska materialet som 

barnen inte hade tillgång till var sådant som surfplattor, målarfärg, pärlor och lera. Pedagogerna 

gjorde skillnad på vilken pedagogisk material barnen kunde använda och vilken pedagogisk 

material som barnen hade tillgång till. Pedagogerna valde exempelvis att använda avdelningarnas 

rum på olika sätt. Pedagogen på Apelsinen valde att skapa ett bokrum av rummet medans andra 

pedagoger valde att dekorera avdelningarnas olika rum med bilder och texter som pedagogerna 

satt upp på väggarna. Under observationer skiljde sig användningen av pedagogisk material. 

Pedagogerna på Körsbäret och Mandarinen använde sig av surfplatta som pedagogisk material, 

medans pedagogen på Apelsinen såg till att sätta upp bilder åt sina barn. Pedagogerna på Äpplet 

och Jordgubben såg till att placera pedagogisk material på olika bord för att tydliggöra åt barnen 

vad de ska syssla med. Pedagogerna på Äpplet och Jordgubben valde även att göra det mesta av 

det pedagogiska materialet som fanns tillgängligt åt barnen genom att placera det pedagogiska 

materialet på hyllor som var på barnens nivå. Som det framgått på observationerna kan 

användningen av pedagogisk material och valet kring placeringen av det pedagogiska materialet 

kopplas till det sociokulturell perspektiv. Säljö (2007) anser att människor samspelar via 

tolkningspraktiker och redskap. Säljö (2007)  hävdar att människor i vardagslivet använder sig av 

olika typer av pedagogisk material för att samspela med de i vår omgivning. På Körsbäret och 

Mandarinen använde sig pedagogerna av en surfplatta som pedagogisk material det är en ny 

trend och form i förskolevärlden. Ur det sociokulturella perspektivet använder sig människan av 

kulturella redskap som medierar en kunskap. I detta fall använder sig pedagogerna av en tertiär 

artefakt för att förmedla och ge barn kunskap om något. Genom att använda sig av en surfplatta 

skapar pedagogerna även en nya form av lärande. Selander & Kress  poängterar att pedagoger 

ska hålla sig uppdaterade och använda nya digitala tekniker som barnen finner tilltalande.  Detta 

leder även till variation av lärandet.  

 

Om vi utgår ifrån Säljös (2007) begrepp mediering påstår han att mediering sker parallellt med 

de kulturella redskap.  När en person använder sig av en kulturell redskap som medierar en 

kunskap gör människan det av olika anledningar. Det kan bidra till att förstå, minnas, resonera 

och lösa problem. På de förskolors avdelningar som observerades arbetade pedagogerna mycket 

med redskap som medierar kunskap. De använde sig av flanosagor, sångkort, surfplattor och 
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mycket annat. Genom att använda sig av dessa kulturella redskap underlättade pedagogerna 

mediering av den kunskap som de ville förmedla åt barnen som i detta fall var att utveckla 

barnens språkkunskaper. Med stöd av pedagogisk material som barn eller pedagogerna själva 

skapat kunde pedagogerna underlätta förståelse för det som sagts eller genomfördes i olika 

sammanhang. Gemsensamt för alla avdelningarna var det pedagogiska materialet som pussel, 

saxar, spel och böcker som även fanns synligt placerat och på barnens nivå. Bilder och texter var 

även något som visualiserades för barnen och som pedagoger använde flitigt. Under 

observationerna användes bilder och texter för att stimulera lärandet. Det kan kopplas till det 

Säljö (2007) menar om att sekundära och tertiära artefakt signalerar information. Enligt Säljö 

(2007) används de sekundära och tertiära artefakter oftast på förskolor för att de ger information 

om hur något ska används. Artefakter ger även instruktioner och beskriver hur något ska 

användas. Säljö påstår att pedagoger kopplar den primära artefakten till surfplattan som används 

på två av de besökta platserna. På de avdelningar som besökts kan en sekundär artefakt vara en 

bok och en tertiär artefakt vara ett datorspel. Säljö (2007) indikerar i sin bok att användning av 

kulturella redskap som medierar en kunskap kan se olika ut. På Mandarinen använde 

pedagogerna sig av exempelvis, en tavla för att tydligöra åt barnen vilken aktivitet de skulle 

tillhöra. Pedagogernas användning av tavlan blev ett kulturellt redskap som underlättade en 

handling.  

 

8.2.2 Det som styr placeringen av det pedagogiska materialet  

På de besökta platserna hade pedagoger det pedagogisk material som de inte ville att barn skulle 

ha tillgång till inlåst i skåp eller högt uppe på hyllor. Pedagogerna kunde under många 

sammanhang välja ut det pedagogiska material de ville att barnen skulle använda. På två av 

avdelningarna noterades att surfplattan var en artefakt som användes under många sammanhang 

för läsningen eller för något pedagogiskt spel. När barnen använde sig av de kulturella redskap 

som medierar en kunskap som exempelvis spel, böcker, pennor och papper, fick barnen på 

avdelningen Körsbäret lyssna på en ljudbok. De val pedagogerna gjort av det pedagogiska 

materialet, kan jämföras med vad Säljö (2007) framhåller om att digitala tekniker blivit mer 

betydelsefulla. Ur ett multimodalt perspektiv bör pedagoger tänka på att se lärande med nya 

ögon. Selander & Kress (2010) menar att lärandets resurser kan underlätta vissa aktiviteter. De 
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menar att när pedagoger använder sig av lärandets resurser som digitala tekniker kan pedagoger 

hämta och kommunicera information på nya varierande sätt. I detta fall använder pedagogerna 

sig av ljudbok som en lärandets resurs. På de besökta platserna använder pedagogerna sig av nya 

digitala tekniker för att överföra information med hjälp av nya medel.  

 

På de besökta avdelningarna använde pedagogerna sig av bild parallellt med text. En pedagog 

valde att sätta upp lappar som betecknade allt rummet innehöll, en annan hade bilder på kartor, 

tåglinjen och vissa hade sångkort. På något viss använde sig alla avdelningar av bilder parallellt 

med text. Under vissa omständigheter utnyttjade pedagogen mediering för att underlätta 

förståelse av det som sades via visuella tecken. Säljö (2009) framhåller att pedagoger använder 

sig av visuella tecken parallellt med språk som mediering. Detta kan leda till att visuella tecknen 

som är oberoende av språk underlättar förståelse. Mediering är när någon med stöd av ett 

kulturellt redskap försöker förklara eller tydliggöra något. 

  

På Jordgubben observerades att pedagogerna försökte underlätta tillgängligheten av pedagogisk 

material genom att skapa tydliga. Avdelningen Apelsinen använder sig pedagogerna mycket av 

bilder parallellt med texter. I avdelningen Körsbäret samtalade barnen mycket kring det 

pedagogiska material som användes. Pedagogerna använde sig även av en surfplatta och 

projektor. Barnen kunde med stöd av digital tekniker som surfplatta koppla den till projektor för 

att  sedan lyssna på en berättelse och samtal kring den. Ur ett multimodal perspektiv, handlar 

lärandets rum om att forma rummet genom att följa  utvecklingen och agera smidigaste i olika 

sammanhang. Då lärandets resurser är kopplade till den sociala omgivningen spelar barnens 

förväntningar och föreställningar betydelse (Selander & Kress,2010).  

 

Slutligen det som styr användningen av material och valet av placeringen av material  på de 

besökta avdelningar är barngruppen, barnens intresse och tillgänglighet av material.   

 

8.3 Intervjuer  

I detta avsnitt kommer en redovisning av de sammanställda resultaten från intervjuerna med 

pedagogerna att delges. Syftet med intervjuerna är att svara på frågeställningarna som används 
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på studien. Frågeställningar som valdes att använda till studien är: Vilka pedagogiska material 

anser informanterna ska användas för att stimulera barns lärande? Vad är det som styr 

placeringen av de pedagogiska materialet som finns på några förskolors avdelningar? Vilka 

pedagogiska material används på några förskolor? Som tidigare nämnts på metoddelen gjordes 

ostrukturerade intervjuer, där en intervju guide fanns som underlag för samtalen.  

 

8.3.1 Vilka pedagogiska material anser informanterna ska användas för att 

stimulera barns lärande? 

 

På de förskolorna som besöktes ansåg informanterna att det pedagogiska material som ska 

användas för att stimulera barns lärande var sådant som barn kunde ta hjälp av för att beskriva 

något eller konkreta saker som var lätta att använda. Samtliga pedagoger uppfattningar var 

sammanfallande likartade. Pedagogerna var överens om att konkret material såsom, böcker, 

språkpåsar och bilder skapade bra förutsättningar för att stimulera barns lärande.  

Pedagogen på körsbär berättade följande: 

"Det är material som flera kan använda samtidigt. Det är all material som kan 

visualisera barnets språk. Barn ska på något sätt kunna ta hjälp av bilder eller 

konkreta saker kring sådant som är väldigt abstract. Jag syftar på exempelvis 

flanosagor, där det finns väldigt mycket färdig material som man kan använda sig av 

typ som Bockarna Bruse, Guld lock" (Utdrag ur intervju, körsbäretey, 2013). 

 

En av pedagogerna som arbetade på Lingonet ansåg på intervjun att barn behöver ha tillgång till 

material som kan hjälpa barnet. Det pedagogen på Lingonet menade var att barn som inte gillar 

att tala inför andra eller har svårt att göra sig förstådda, ska via materialet kunna uttrycka sig.  

"Jag brukar använda mig av kort med bilder på som barnen  kan välja och sedan kan 

jag fråga varför valde du den. Jag har även ansikten på glada och ledsna gubbar 

som barnen kan använda sig av och uttrycka sig med stöd av dem. Då kan de visa 

eller berätta med hjälp av kortet vad de har för känsla. När vi använder oss av 

samlingskorten är det väldigt sällan barn vill berätta något på samlingen. Det gör 

att barn som annars kanske inte vågar tala vågar komma fram" (Utdrag ur intervju, 

Lingonet, 2013). 



Utbildningsvetenskap Avancerad nivå – 

 mot förskola, förskoleklass och grundskolan tidigare år 

Marcela Duran  

 

32 

 

 

Samtliga pedagoger var överens om att pedagogiska material som används på förskolorna ska ge 

barnen möjligheter till att stimulera lärande. De ansåg även att all material bör användas. Det 

behöver inte vara köpt. Det materialet som barnen använder sig av på förskolorna kan vara sådan 

som de har hittat eller själva skapat. Pedagogen på Äpplet poängterade att all material bör kunnas 

användas av barnen, men det viktigaste var att pedagogerna utgick från det barnen gillade.  

"Det kan vara spel, pussel, bilder och böcker. Sådant som man samtalar mycket om. 

Man kan även ha ett projekt där man samtalar kring nya ord. Det pedagogiska 

materialet ska ge möjligheten till att hitta ord som man annars aldrig skulle hitta" 

(Utdrag ur intervju, Apelsinen, 2013). 

 

 

8.3.2 Vad är det som styr placeringen av de pedagogiska material som finns på 

några förskolors avdelningar? 

 

En av pedagogerna berättade att det som styr placeringen av de pedagogiska materialet var att de 

på avdelningen Körsbäret vill ha en utvecklande miljö. Många av de intervjuade var medvetna 

om att ha i sin avdelning varierande miljöer som utmanade barnen till att använda nya ord och 

som  utmanande barnen till att använda sina språk kunskaper. De intervjuade var också överrens 

om att det material som fanns på avdelningen skulle vara tillgängligt för barnen. Det material 

som fanns på avdelningen ska enligt de finnas till hands och skapa förutsättningar för aktiviteter.  

"Vi försöker höja nivån lite så att barn får utmaning i miljön. Vi försöker även hitta 

en gemensam nivå. Det är viktigt att ha en föränderlig miljö, så att barn inte gör 

samma saker hela tiden. Märker man att barn har intresse för att utveckla språket 

måste man hela tiden utmana de och tänka framåt. Miljön är den tredje pedagogen. 

Barn ska kunna klara sig själva i den. Vi är där men vi ska inte behöva vara där för 

att ge barnen instruktioner" (Utdrag ur intervju, Lingonet, 2013). 

 

Pedagogen på Körsbäret påpekade att det är en självklarhet att det fanns sådant material på 

avdelningen som barnen inte behövde ha tillgång till som pärmar med utvecklingssamtal. 

Pedagogen på Körsbäret framhåller att det är viktigt att barnen på avdelningen ska veta att det 
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material som fanns på deras nivå är deras och de kan använda det när de vill. De intervjuade 

pedagogerna hade likartad uppfattning om att det i avdelningen ska finns tydliga stationer för att 

barnen ska kunna ha möjligheten att se i miljön det som erbjuds. Barnen ska även ha tillgång till 

det pedagogiska materialet som finns i miljön genom att det ska finnas i barnens nivå. Materialet 

ska vara åtkomlig för barnen, utmanande och intressant. De flesta intervjuade talar om att 

placeringen av material och valet av det pedagogiska materialet som finns på avdelningarna har 

skett utifrån barnens intresse.  

"Vi har en surfplatta t.ex. barnen ska inte behöva be oss om lov för att ta fram den. 

De ska veta att det är deras material hela tiden. Det ska finnas tydliga hörn hela 

tiden. Här rita vi, här spelar vi, där bygger vi. Man ska komma in i en avdelning och 

veta vad man ska göra, det ska vara tydligt hela tiden ett barn ska inte behöva vara 

beroende av en vuxen. Om det finns tydliga hörn behöver barn inte förvänta av oss 

om det de ska göra. Med tydliga hörnor behöver jag inte sitta med de och vägleda 

de. Jag kan vara i ett annat rum  utan  problem. Jag kan gå runt och assistera 

barnen men barnen kan vara självgående och  hojta till när de behöver hjälp. 

Materialet ska vara utmanande men de ska veta hur man hantera det" (Utdrag ur 

intervju, Körsbäret, 2013). 

 

De pedagogerna som inte hade lyckats ta ner det pedagogiska materialet till barnens nivå var 

medvetna om att placeringen av materialet var en viktig förutsättning för barns lärande.  

"Det material som finns har man som  mål att ta ner till barnens nivå. Vi vill att 

barnen ska veta att material som t.ex. pussel finns. För att om det inte synliggörs 

glömmer barn att det finns där. Barn måste se allt därför har man köpt hyllor som är 

på barnens nivå. Det ska vara tydligt. Den pedagogiska miljön ska vara enkelt och 

allt ska vara på barnens nivå. I faser tittar vi på vad de nya barnen är intresserad av 

och då utnyttjar vi barns intresse" (Utdrag ur intervju, Mandarinen, 2013). 

 

Det de intervjuade hade gemensant är att det pedagogiska materialet som fanns på avdelningarna 

skulle vara tillgängligt för barnen. De intervjuade tyckte även att barnen skulle vara med när 

ändringar av miljön skedde. De ansåg också att det som styrde placeringen av pedagogisk 
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material var målgruppen. Därför var det viktigt att miljön konstant var i förändring och anpassad 

efter barnens behov.  

"Vi utgår från styrdokument. Annars är det ganska fritt men vi håller oss alltid inom 

de pedagogiska områden när vi pratar om miljön och material. Vi ser till att material 

finns framme och är tillgängligt för barnen. Man använder det material som finns. 

Pedagoger är hela tiden  med och tittar samt följer barns utveckling. Det handlar om 

att se om det är något man behöver jobba med för att komma in på ett nytt spår så att 

man inte avstannar barnen. Det ska finnas saker i miljön som triggar igång språket. 

Saker man kan komma igång samtal och prata om" (Utdrag ur intervju, Apelsinen, 

2013). 

8.3.3 Vilka pedagogiska material används på några förskolor? 

När jag ställde frågan om vilka pedagogiska material som används på förskolan fick jag som 

svar att:  

"Man kan använda allt! Nya ord, begrepp, lämpligaste kottar och blad. Nu arbetar vi 

med mönster där vi arbetar med bladens olika former, mönster etcetera, där ska man 

vara med och benämna och utvidga det barnen pratar om till exempel en är 

hjärtformad. Vi använder ord hela tiden. Vi har jätte mycket ritstationer. Ateljé 

kulturen har vi i alla avdelningar i förskolan. Vi arbetar mycket med lera men vi 

synliggör stationer måleri, rit, lera och stafflier. Det jag menar är att när barn 

kommer in i avdelningen ska de kunna få syn på vad man håller på med. Stationerna 

ska finnas till som stöd för vad man gör. Därför sparar vi det de gör och har det" 

(Utdrag ur intervju, Äpplet, 2013). 

 

Pedagogen från Körsbäret ansåg att på förskolan bör det användas ett  mer varierat och 

utforskande material där allt inte är färdigt. Det kan vara sagor i olika form, som att göra om 

slutet, lyssna, återberättande sagan. Samtliga pedagoger anser att det viktiga är att inte begränsa 

sig och att använda det material som finns på avdelningen.  

"På min avdelning gillar barnen att sjunga, man sjunger mycket Astrid Lindgren 

sångerna. Man pratar om vad de sjunger, vad de menar. Så att barnen kan se att det 
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budskaps som ges i sångerna inte stämmer med bilderna" (Utdrag ur intervju, 

Körsbäret, 2013). 

 

De intervjuade pedagogerna hade likartade svar om att det material som användes på förskolan 

var sådant som synliggjorde för barnen och sådant som barngruppen fann intressant.  

 

"Vi har gjort om i avdelningen och tagit in material utifrån barnens intresse. Vi har 

sätt på avdelningen att barn är intresserade av roll lekar så vi har lagt mycket tid på 

dockvrån. Förra året kunde vi se att barn var intresserad av bygget då satsade vi 

mycket på det och tog in mer material så att de kunde skapa med klossar , lera samt 

olika slags materiella saker" (Utdrag ur intervju, Jordgubben, 2013). 

  

De intervjuade pedagogerna är medvetna om att när barn använder utforskande material som de 

finner intressesant kan det skapa förutsättningar för att använda nya begrepp. På det viset kan 

pedagogerna arbeta mer språkutvecklande.  

"Genom att använda ett mer utforskande material kan man använda nya begrepp och 

arbeta mer språkutvecklande. Muntlig berättande är bra för att man kan möta barn 

direkt och integrera med de på ett annat sätt. Det behöver inte vara en bok med sidor 

man kan använda sig av annat material som fingerdockor.  Man kan använda sig av 

Ipad istället för en bok. Vi brukar koppla Ipaden till projektorn. Då blir det en 

blandning av en saga och film som man kan stanna upp och diskutera kring. Vi 

brukar ha ljudbok och diskutera kring det som sägs. Så att barnen skulle lära sig 

lyssna och förstå det som sägs.  Man ger barn nya uttrycksätter barn kan uttrycka sig 

via musik eller andra uttrycks sätt. Man kan framföra sina tankar på olika sätt" 

(Utdrag ur intervju, Lingonet, 2013).   

 

Alla de intervjuade pedagoger hade olika åsikter om vad som används mest på förskolan, men 

det de var väldigt överens om var att det materialet som fanns på deras avdelning skulle vara 

intresseväckande och på barnens nivå.  Många av pedagogerna utgick ifrån barngrupp. Om 

barnen var väldigt intresserade av bokstäver arbetade pedagogen med det genom att exempelvis 

sätta upp namn på väggarna.  
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"På denna avdelning som jag jobbar på är barn väldigt intresserade av att arbeta 

med bokstäver så hos oss har vi mycket bokstäver , böcker och läshörna. Vi har till 

exempel gjort en ny läshörna då vi uppmuntra barn till att sitta och titta i böcker. Vi 

läser mycket, skriver mycket och har väldigt mycket material som de kan använda. Vi 

gör bokstäver i lera. De kan göra bokstäver, skriva bockstäver, låna datorer och 

skriva bokstäver där. Vi pratar mycket med barnen och de frågar mycket om hur man 

skriver. När vi hjälper barnen kan vi antigen peka på väggen där alfabetet sitter eller 

så skriver vi ner det med papper och penna. De gör allt för att härma och skriva" 

(Utdrag ur intervju, Apelsinen, 2013). 

 

8.4 Teoretisk diskussion av intervjuerna 

8.4.1 Pedagogiskt material som används för att stimulera barns lärande 

På de besökta avdelningar använde pedagogerna sig av pedagogisk material som sångkort, 

snäckor, bilder, bokstäver, böcker, papper, pennor, alfabetet, flanosagor, spel, surfplatta, 

språkpåsar, bönor, tidningar, återvinningsmaterial, pussel etcetera. Pedagogen på Äpplet sa på 

intervjun att det pedagogiska material som finns på förskolor behöver inte vara köpt material. På 

denna förskolan var pedagogerna väldigt kreativa och hade förmågan att ta vara på resurser 

genom att skapa material av det de hade. Det de flesta pedagogerna var överens om under 

intervjun var att de ansåg att barnets miljö skulle ha tydliga hörn som lockar barnen till 

användningen av det pedagogiska materialet. Barn ska även kunna med stöd av pedagogisk 

material som bilder och digitala medier kunna variera sina förutsättningar. Selander & Kress 

(2010) påstår att via variation av resurser kommer barnen kunna tolka och få kunskap på olika 

sätt. Selander & Kress (2010) menar att det är aktiviteterna som finns i ett rum som formar ett 

lärandes rums betydelse. Författarna menar att de pedagogisk material som finns i ett lärande 

rum inte alltid redogör för dess syfte. De påpekar att de lärande resurser som används ska vara 

lockande. Ur  ett multimodalt perspektiv kan det tolkas som att de pedagogiska material som 

finns i avdelningarna spelar roll för att barnen ska vilja använda det i olika sammanhang. På 

Körsbäret ansåg pedagoger att de inte ska behöva förklara för barnen hur något pedagogiskt 

material ska användas. Pedagogerna menar att det pedagogiska materialet som finns i det 

lärandes rum ska tala för sig själv och vara tillgänglig. De flesta pedagogerna nämnde på 
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intervjun att det pedagogiska materialet som finns på avdelningarna ska vara tydligt. Barnen ska 

veta hur det pedagogiska materialet används eftersom att det pedagogiska materialet ska vara 

konkret och utmana barnets tänk.  Pedagogen på Lingonet menar att barnen ska ha tillgång till 

utforskande av pedagogiskt material. Det pedagogen på Lingonet påstår är att  pedagoger kan 

använda sig av nya uttrycksätt som fingerdockor eller surfplatta istället för en bok. Enligt 

pedagogen på Lingonet ska det skapas utmaningar i miljön samt finna förutsättningar för barns 

fortsatta lärande. 

 

8.4.2 Det som styr placeringen av det pedagogiska materialet  

De pedagogerna som observerades menar att det som styr placeringen av pedagogisk material är 

att barn ska finna något intressant, därför varierar användningen av det pedagogiska materialet i 

barngrupper. Enligt ett multimodalt perspektiv är förutsättningarna för lärande föränderliga. Det 

handlar att som pedagog se till att tolka och förstå läromedel. De intervjuade pedagogerna menar 

att det pedagogiska materialet som används av barnen ska vara tillgängligt och barn ska kunna ha 

tillgång till det när som helst. Det pedagogiska materialet barn har i sin avdelning kan vara 

sådant som barnen skapat eller hittat ute. Tanken bakom det pedagogiska materialet barnet 

använder, är att det ska vara utforskande material och varierad material som barnen ska kunna 

använda för att utrycka sina behov, tankar och idéer i linje med läroplanen. Det pedagogiska 

materialet ska även utmana barns språkkunskaper och skapa förutsättningar till aktiviteter. 

Pedagogerna på Körsbäret ansåg under intervjun att pedagogiskt material som bilder kan 

användas för att visualisera barns språk. Personen menar att pedagoger kan använda sig av bilder 

och konkreta saker för att föra sitt eget berättande med hjälp av bilder. På Körsbärets avdelning 

gillade barn att sjunga mycket. Barnen på Körsbäret använde sig av sångkort från Astrid 

Lindgren som de samtalade om. På Mandarin nämnde pedagogen att de använde sig mycket av 

bilder på sin avdelningen. På avdelningen använder de sig av bilder som de tagits med barnen 

utifrån och i förskolan. Pedagogen på Lingonet berättade under intervjun att barn kan använda 

sig av samlingskort, när de ville prata med andra eller göra sig förstådda. På Äpplet sa 

pedagogen att miljön är den tredje pedagogen och att barn ska via miljön kunna uttrycka sig. 

Pedagogen menade att barn kan uttrycka sig via en teckning, lerfigur eller tecken. Pedagogen på 

Körsbäret framhåller i intervjun att tanken kring valet av pedagogisk material är att allt ska vara 
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tillgängligt miljön ska vara tydlig hela tiden och barnen ska inte behöva vara beroende av en 

vuxen. Den vuxna ska finnas där men barnen ska på egen hand kunna genomför något. Personen 

menar att pedagoger inte ska begränsa sig själva eller det pedagogiska materialet. Det handlar 

om att använda fantasin och utmana. Pedagogen från Lingonet ansåg att miljön ska vara 

föränderlig, så att barnen inte ska behöva göra samma sak eller använda samma pedagogisk 

material hela tiden. Det pedagogen från Äpplet har gemensamt med Lingonet och Körsbäret är 

att miljön ska vara föränderlig och på barnets nivå. Pedagogen på Jordgubben tycker att de 

pedagogiska material som finns ska vara lätt att hitta genom att vara på barnens nivå. 

 

9. Slutsats 

Syftet med de här studien var att undersöka vilka pedagogiska material som används eller anses 

ska användas för att stimulera barns lärande och granska vad som styr placeringen av de 

pedagogiska material på några förskolors miljö. Det pedagogiska materialet på förskolan har 

alltid haft en central roll för barns lärande. Det pedagogiska materialet har fungerat som 

läromedel för pedagogerna. På de fem avdelningar som besökts hade de sex intervjuade 

pedagogerna liknande uppfattningar om vilket pedagogisk material barn använder. Pedagogerna 

hade även en gemensam uppfattning under intervjuerna om vilken pedagogisk material 

pedagogerna vill att barnen ska använda. De var även överens om att placering av det 

pedagogiska materialet gjordes utifrån ett visst syfte. Åtföljande ställd fråga är, om det som sägs 

stämmer med den verkligheten barnen är omgivna av varje dag? Utifrån det som framgick på 

intervjuerna var pedagogerna överens om hur verksamheten skulle se ut för att barnen skulle ha 

tillgång till pedagogiskt material, men det stämde inte alltid överens med det som sågs på 

observationerna. Vid jämförelse med det som framgick på intervjuerna berättade pedagogen på 

Äpplet att tanken bakom valet av pedagogiska material var att barnen ska få syn på det mesta i 

avdelningen. Därför anses det att pedagogerna på Äpplet var duktiga på att vara konsekventa 

med deras tankesätt för att de hade mycket material tillgängligt och nästan allt var på barnens 

höjd.  Den andra pedagogen som hade mycket pedagogisk material tillgängligt för barnen var 

pedagogen från Jordgubben. Under intervjun berättade pedagogen att mycket av det pedagogiska 

material som finns på avdelningen ska vara tillhands. Med hänsyn till observationerna kunde det 
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konstanters  att det pedagogen på Jordgubben berättade under intervjun stämde överrens med 

verkligheten. Pedagogerna på Körsbär, Lingonet, Apelsinen och Mandarinen hade pedagogisk 

material till hands, men mycket fanns även högt upp i hyllor eller var ej synligt för barnen. 

Under intervjun yttrade sig pedagogerna att det var viktigt att synliggöra pedagogiskt material 

för barnen. Alla pedagoger var även överens om att det pedagogiska material som finns på 

avdelningen och används av barnen skulle finnas på barnens nivå. Vid jämförelse av 

observationerna med det som uttalats på intervjuerna stämmer inte det som sagts fullständigt 

med det som observerades på avdelningarna. På en del förskolor var ett visst utvalt material inte 

synligt för barnen eller utom barnens räckhåll. Om barnen ville använda det icke synliga 

pedagogiska materialet blev barnen tvungna att be om hjälp för att använda det pedagogiska 

materialet eller fick be om lov om att använda det pedagogiska materialet. 

 Det som går att tolka är att barnen mestadels använder det pedagogiska materialet som var 

synligt för de eller det pedagogiska material pedagogen placerat i centrum av avdelningen. Något 

som  noterades var att  pedagogerna på avdelningarna förespråkade för att all pedagogiskt 

material skulle vara tillgängligt och befinna sig på barnens nivå, men det var något som 

pedagogerna inte hade åstadkommit. Under intervjuerna talades det mycket om användningen av 

bilder som pedagogisk material. Bilder användes som stöd för att förklara, tydliggöra något eller 

för att samtala kring.  De bilder som fanns på förskolorna var uppsatta på väggarna eller 

användes för något speciellt syfte som exempelvis när pedagogerna hade sagostund. På vissa 

avdelningar som på Apelsinen och Mandarinen använder barnen och pedagogerna bilder nästan 

hela tiden.  Under observationen noterades att bilderna hängde mestadels på avdelningarnas 

väggar. Det gav intryck om att pedagogerna hade makten över att bestämma när bilderna skulle 

användas. Ett exempel på en sådan uppfattning var när pedagogerna under samling skulle 

använda sig av sångkort. Sångkort var en pedagogisk material som bara fick användas när 

pedagogerna bestämt det.   

 

En sak som noterades på alla förskolor var att pedagogerna var måna om att skapa bilder med 

barnen, som på Äpplet när barnen fick skapa mönster. Det material som användes av barnen var 

sådant som var synligt, på deras nivå, lockande och konkret. Om det kopplas teorins 

sociokulturellt perspektiv, är det centrala i lärandet att pedagogerna använder sig av bilder, texter 

och kulturella redskap för att signalera information om perspektiv på världen för barnen (Säljö, 
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2007). De pedagogiska material som pedagoger väljer att använda sig av för att underlätta vissa 

praktiska uppgifter kan användas för att underlätta kommunikationen mellan pedagogen och 

barnen (Säljö, 2000).  Ur ett multimodalt perspektiv ska det lärande rummet bidra till 

att handlingar, blickar, gester, blickar och rumsliga placeringar fungera som stöd för barnen när 

de ska genomgå en aktivitet. För att ett barn ska engagera sig till att använda lärande resurser 

placerar pedagoger kulturella redskap, material och symboler i lärande rummet för att frambringa 

intresse och engagemang till att använda pedagogiska materialet. En viktig förutsättning ur ett 

multimodalt perspektiv är att uppmärksamma individers intresse i den befintliga kulturella 

omgivningen som finns (Selander & Kress, 2010). 

 

De resultat som finns av tidigare forskningar är att pedagogerna ska vara medvetna om att 

organisera miljön för att främja barns utveckling (Svensson,1998:147). Pedagoger ska se till att 

skapa förutsättningar som leder till att barnen använder rätt sorts pedagogiskt material 

(Klingberg, 2011:174). Björklid (2005) menar att på förskolor finns för lite pedagogisk material 

tillgängligt för barn. Det pedagogiska material som finns på förskolor används oftast inte av 

barnen just för att det inte är tillgängligt (Björklid,2005:42). Nordin-Hultman (2004:86) 

instämmer med det Björklid påstod och menar att det pedagogiska materialet oftast är placerat så 

att barnen inte kan se det. På de svenska förskolorna begränsar pedagoger användningen av 

pedagogisk material och väljer oftast med avsikt att placera ett visst pedagogisk material i 

centrum för barnen. När pedagoger gör valet av pedagogisk material menar Åberg & Taguchi 

(2005) att dessa bör se till att miljöns utformning ska ändras efter den barngruppen som finns. 

Den miljön som skapas för barnen ska var fyllt av pedagogisk material för att uppmuntra barn till 

lärande (Åberg & Taguchi, 2005:27). Pedagogerna ska enligt Björklid (2005) tänka på att i 

miljön ha tydliga stationer för att inspirera barn till aktiviteter i linje med läroplanens intentioner 

(Björklid,2005:11, 41).   

 

Slutligen kan jag poängtera att genomförd undersökning visar att den pedagogiska 

rumsutformningen och placering av pedagogisk material är betydande för barns användning och 

utveckling av språk. För att barn ska använda pedagogiskt material, ska det pedagogiska 

materialet som finns på förskolan vara synligt, konkret och intressant. Det pedagogiska material 
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som pedagoger väljer att placera på barnens nivå ska vara sådant som barnen anser är intressant, 

skapat själva eller varit delaktiga i.   

11. Vidare forskningar 

I framtiden skulle det vara intressant att forska om hur de nya digitala tekniker används som 

pedagogisk material på förskolorna och vad som styr valet av vilka tekniker pedagogerna 

använder. Det skulle vara intressant att se vad barnen får använda i förskolan och om 

pedagogerna skulle våga placera digitala tekniker på barnens nivå och ha det tillgängligt hela 

tiden för barnen. Det kommer att bli ytterst intressant att följa och dokumentera eventuellt 

introduktion och användandet av den digitala teknikerna inom förskolan, samt anpassning av den 

pedagogiska arbetet till dessa nya resurser. Kommer de i framtiden ha ett lärandet syfte som 

pedagogiska materialen som finns på förskolor idag? eller kommer de digitala teknikerna att ha 

ett annat syfte? 
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Otryckta källor 

Intervjuer  

Förskolelärare, Mandarin 15 min, 2013  

Förskolelärare, Apelsin 18 min, 2013  

Förskolelärare, Jordgubben 22 min, 2013  

Förskolelärare, Äpplet, 16 min, 2013  

Förskolelärare, Körsbär, 52 min, 2013 

Barnskötare, Lingon, 52 min, 2013 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Hej jag heter Marcela Duran läser min sista termin på Södertörns högskola i Flemingsberg, 

Stockholm. Utbildningen jag läser är ”Lärarutbildningen mot förskola, förskoleklass och 

grundskolans tidigare år”.   

I mitt examensarbete vill belysa och diskutera hur pedagogiska material arrangeras och vilka 

som används för att stimulera barns språkutveckling. För att kunna besvara på min 

forskningsfråga behöver jag samla in material genom intervjun. Intervjun beräknas ta cirka 45 

min och jag har för avsikt att i första hand spela in intervjun och i andra hand anteckna beroende 

på vad som är möjligt och önskvärt. Innan vi börjar med intervjun vill jag tala om att allt som 

sägs är konfidentiellt och jag kommer att avidentifiera intervjupersonerna i mitt examensarbete. 

Om du känner dig obekväm eller inte vill svara på något har du rätten att säga till, så kan vi 

avbryta eller fortsätta med nästa fråga. Det är friviligt att delta och jag vill tacka för din 

medverka för att din kunskap är oerhört värdefull för mitt examensarbete.  

 Berätta lite om dig? Vad heter du? Vad har du för roll på förskolan? 

 Vad tänker du på när du hör ordet språkutveckling via miljön? 

 Vilka är dina erfarenheter av att arbetar språkutvecklande via miljön?  

 Vilka pedagogiska material anser du ska användas för att stimulera barns 

språkutveckling? T.ex. sagoläsning, språklekar, lek och datorer. Varför tycker du så? 

 Finns det regler som styr valet av det pedagogiska materialet? 
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 Vilka pedagogiska material anser du att du kommer ha nytta av när du arbetar med barns 

språkutveckling? Vad grundar dessa tankar på?  

 Har du några synpunkter på hur man kan utveckla den pedagogiska miljön för att främja 

språkutvecklingen? 

 Hur kan pedagogerna med hjälp av de pedagogiska materialen stimulera barns 

språkutveckling?  

 Vilka pedagogiska material använder ni mest för barnen på din avdelning?  

 Betraktar ni barns intresse och erfarenheter vid valet av pedagogiskt material? På vilket 

sätt? 

 Hur arbetar ni utifrån läroplanen? Kan du ge några exempel? 

 Kan du beskriva hur ni tänkt kring avdelningen utformning? Hur har ni tänkt kring valet 

av material? 

 Finns det något mer du skulle vilja tillägga?  

 

 


