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ABSTRAKT 
 

Engelsk titel: Open-ended materials in preschool indoor environment: Preschool 

teachers’ opinions and experiences of open-ended materials’ consequence for children’s 

play and learning   
 

Syftet med examensarbetet är att ta del av förskollärares åsikter om och erfarenheter av 

materialets betydelse för barns lek och lärande, med fokus på ”smutsigt” material i 

innemiljön. ”Smutsigt” material är material som kan skapa oordning och kladda ner, 

t.ex. vatten, sand, lera, färg m.m. Följande forskningsfrågor behandlas: Vilka åsikter och 

erfarenheter har förskollärare om hur barn kan interagera med ”smutsigt” material? 

Vilka åsikter och erfarenheter har förskollärare om möjligheter och hinder med att 

använda ”smutsigt” material i förskolan? Vilka åsikter och erfarenheter har förskollärare 

om vilken lek och vilket lärande ”smutsigt” material kan stimulera? Arbetet bygger på 

kvalitativa intervjuer med förskollärare med lång yrkeserfarenhet.  

Resultatet visar att materialet, enligt de intervjuade, har en stor betydelse. Förskollärarna 

har erfarenhet av att ”smutsigt” material i innemiljön stimulerar barns lek och lärande. I 

resultatet framkommer att ”smutsigt” material har många interaktionserbjudanden till 

barnen. ”Smutsiga” material är, enligt förskollärarna, kommunikativa och sinnliga 

material. Förskollärarna beskriver ”smutsigt” material som öppet, ofärdigt material som 

kan bidra till att öka barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. I 

resultatet framkommer att de vuxnas inställning till ”smutsigt” material påverkar barnens 

tillgång till materialet.  

Nyckelord: förskola, inomhusmiljö, material, interaktionserbjudanden, barns 

subjektskapande, lek och lärande, smutsigt material 
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1 INTRODUKTION 
 

Vi är intresserade av den pedagogiska miljöns betydelse för barns lek och lärande. 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) innefattar den pedagogiska miljön 

pedagogens förhållningssätt, organisation av tid och rum samt det pedagogiska 

materialet. Studien utgår från en fenomenografisk forskningsansats. En 

fenomenografisk studie handlar om att undersöka människors olika uppfattningar om 

ett fenomen (Kihlström, 2007). Syftet med föreliggande studie är att ta del av 

förskollärares åsikter om och erfarenheter av materialets betydelse för barns lek och 

lärande, med fokus på ”smutsigt” material. Med ”smutsigt” material menas i denna 

studie t.ex. sand, vatten och lera. Varför är det relevant att studera detta? Nordin-

Hultman (2004) har i sin avhandling undersökt material i svenska och engelska 

förskolor. Författaren kom fram till att engelska förskolor har mer ”smutsigt” 

material inomhus än svenska förskolor. Författaren framhåller att ”smutsigt” material 

ofta har egenskaper som attraherar och engagerar barnen. Nordin-Hultman (ibid.) 

hävdar att svenska förskolor har relativt lite material inomhus som fångar barns 

uppmärksamhet och som är lätt att koncentrera sig på.  

Den pedagogiska miljöns betydelse för barns utveckling och lärande efterfrågas inom 

forskningen (Björklid, 2005). Enligt läroplanen för förskolan ska barnen få möjlighet 

att möta ”en öppen, innehållsrik och inbjudande miljö” (Skolverket, 2010, s. 9). 

Under våra praktikperioder och fältstudier har vi mött många olika pedagogiska 

miljöer. Vår erfarenhet är att det finns goda möjligheter att utveckla miljöerna. En 

del förskollärare som vi har samtalat med menar att det är svårt att hinna med att 

utveckla allt som den pedagogiska miljön innefattar. Vår förhoppning är att studien 

ska kunna inspirera när det gäller materialets betydelse för barns lek och lärande i 

förskolans inomhusmiljö.  
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Begreppsdefinitioner 

 

Agens – ”Inte bara människor utan också ickemänniskor, nonhumans, har agens, 

det vill säga kan få saker att hända, kan påverka och göra skillnad” (Hultman, 2011, 

s.31).  

Ickemänsklig materialitet – ”ett paraplybegrepp som samlar ihop ett potentiellt 

oändligt antal fenomen som kan betraktas som mycket olika. Linjaler, bakterier, 

ribbstolar, träd, paraplyer, atomer, stolar, lastbilar och suddgummin kan alla buntas 

ihop under detta begrepp. Det de kan sägas ha gemensamt är att de inte brukar 

räknas som människor” (Hultman, 2011, s.13). ”De är med och formar (om så bara 

för korta stunder) vårt sätt att tänka, handla och röra oss” (Hultman, 2011, s.14). 

Interaktionserbjudanden – handlar om vad som erbjuds i ett möte mellan människa 

och människa eller mellan människa och ting (Gunnarsson, 2008). 

 

Lek och lärande – Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver lek 

och lärande som integrerade. ”Om den pedagogiska verksamheten är lustfylld och 

barn tycker det är meningsfullt så flyter lek och lärande in i vartannat” (ibid., s.213). 

”I lek sker en omedveten inlärning, ett omedvetet klargörande, undersökande och 

experimenterande” (Knutsdotter Olofsson, 2009, s. 80). 

”Smutsigt” material kan t.ex. vara vatten, sand, lera, jord, stenar, pinnar, färg, 

klister, verktyg, pärlor, m.m. Det är material ”som kan skapa oordning och är svårt 

att hålla rent. Det är det som är vått, kladdigt eller smetigt, och som kan smutsa ner 

och lämna spår efter sig. Det kan också vara material som kan spridas ut på ett 

okontrollerat sätt” (Nordin-Hultman, 2004, s. 78). Materialet i sig är inte att betrakta 

som smutsigt i bemärkelsen ohygieniskt. Nordin-Hultman (ibid.) talar även om 

”rumsrent” material vilket kan vara spel, pussel, småbilar, dockor m.m. Författaren 

beskriver det ”rumsrena” materialet som lättstädat. 

2.2 Interaktion 
 

Enligt Hultman och Lenz Taguchi (2010) bedrivs forskning inom 

utbildningsvetenskap utifrån olika perspektiv. De flesta perspektiv inom forskningen 

utgår från människors sociala samspel och meningsskapande. Hultman och Lenz 

Taguchi (ibid.) hävdar att barn i stor utsträckning även samspelar med sin materiella 

omgivning och att detta är något som ofta förbises i forskningen. Det är 

problematiskt att miljöns betydelse för vad barn kan bli ofta inte blir belyst av 

forskningen (ibid.).  

Gunnarsson (2008, s. 69) förklarar interaktionserbjudanden som ”relationer mellan 

organismer och deras omgivning. När jag håller en penna i min hand kan den ge 

upphov till flera interaktionserbjudanden. Den erbjuder med andra ord flera sätt att 

handla eller interagera med den”. I möten med världen erbjuds individen många 

möjligheter till att interagera med både människor och ting (ibid.). 

Hultman (2011) har studerat barns interaktion med materiella ting. Författaren 

betonar att materiella aspekter har fått en underordnad betydelse inom forskningen 
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och framhåller att det är betydelsefullt att rikta uppmärksamhet mot barns samspel 

med ting. Hultman (ibid.) hävdar att ting kan ses som agentiska.  

Ellis och Strong-Wilson (2007) menar att miljön sänder budskap till barnen om vad 

som kan ske. Författarna vill uppmana lärare att reflektera kring vilka 

interaktionserbjudanen den pedagogiska miljön, till exempel materialet, kan erbjuda 

barnen och vilka konsekvenser det kan få. 

Relationen mellan barn och miljö är även något som Nordin-Hultman (2004) lägger 

stor vikt vid. Författaren beskriver barns subjektskapande som att ”barnen är inte på 

ett speciellt sätt, de blir på olika sätt i relation till de möjligheter och normer som de 

olika miljöerna och aktiviteterna utgör” (ibid., s. 168). Nordin-Hultman (ibid.) har i 

sin avhandling jämfört förskolemiljöer i svenska och engelska förskolor. Författarens 

avhandling visar att barn i svenska förskolor omgavs av “rumsrena” material medan 

barn i England hade större tillgång till “smutsigt” material. Svenska förskolor hade 

ofta ett begränsat utbud av material och det fanns lite material med förmågan att 

fånga barns uppmärksamhet och koncentration. Material för experimenterande och 

utforskande förekom men inte i så stor utsträckning (ibid.). 

Nedovic och Morrissey (2013) har kommit fram till att en organisk utemiljö kan ha 

många stimulerande effekter på barns lek och lärande. Författarna framhåller att 

barnens fantasilek blev rikare och barnen blev lugnare och mer fokuserade och det 

sociala samspelet påverkades på ett gynnsamt sätt (ibid.). Enligt Nedovic och 

Morrissey (ibid.) föredrar barn ofta naturliga element, till exempel löst organiskt 

material. När barnen i författarnas studie fick tillgång till en utemiljö med växter och 

olika typer av naturmaterial så förändrades barnens interaktioner med omgivningen 

på ett mycket positivt sätt (ibid.). 

Hannaford (1997) skriver att barn lär med hela kroppen och att sinnena förmedlar 

intryck från omgivningen till hjärnan. Hannaford (ibid.) menar att en miljö som 

erbjuder sensorisk stimulans som tilltalar många sinnen är en grundläggande 

förutsättning för lärande. Enligt Hunter (2008) använder barn sina sinnen för att 

utforska sin omgivning, t.ex. nya material. Barnen undersöker materialet med hjälp 

av sina sinnen och jämför nya erfarenheter med vad de tidigare upplevt (ibid.). 

 

2.3 Möjligheter och hinder 

 

Eriksson Bergström (2013) beskriver relationen mellan barn, rum och pedagoger och 

de möjligheter respektive hinder som eventuellt kan uppstå i miljön. Enligt Eriksson 

Bergström (ibid.) ökar barns förhandlade när de interagerar med naturmaterial, till 

exempel pinnar och stenar, barn förhandlar om vad stenarna och pinnarna ska 

föreställa och hur leken ska utvecklas. Författaren poängterar att dessa aktiviteter blir 

mer kollektiva.  Aktiviteter styrda av förskollärare minskar ofta barns möjligheter att 

diskutera och förhandla med varandra. Miljöer kan vara mer eller mindre 

stimulerande bland annat beroende på vilket material som erbjuds (ibid.).  

Miljöer som ger barn möjlighet att på egen hand utforska, vara kreativa och utveckla 

sociala relationer är enligt Ellis och Strong-Wilson (2007) miljöer som barn ofta 

själva väljer. Även Eriksson Bergström (2013) framhåller att barn föredrar miljöer 

där de har större frihet att själva påverka sina lekar. Författaren hävdar att ett hinder 

kan vara att förskollärarna sätter alltför snäva regler och ramar (ibid.). Detta kan 

jämföras med Johansson (2011) som påtalar att förskollärares syn på barn i stor 
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utsträckning påverkar barns möjligheter till lek och lärande. Enligt Johansson (ibid.) 

kan förskollärares barnsyn utgöra ett hinder. ”Med barnsyn menas hur vuxna 

uppfattar, bemöter och förhåller sig till barn som personer” (ibid., s. 58). Författaren 

nämner tre olika syn på barn: barn som medmänniskor, vuxna vet bättre och barn är 

irrationella. En barnsyn som utgår från att barn är medmänniskor innebär att barn ses 

som personer att räkna med, de har egna åsikter och förmågor som vuxna 

värdesätter. En annan syn på barn baseras på att vuxna vet bättre. De vuxna utgår 

från vad de själva anser är bäst för barnen.  Barnen får välja från vuxnas förslag. Vad 

barnen tycker och tänker tillmäts mindre betydelse. En tredje barnsyn handlar om att 

betrakta barn som irrationella. Den vuxne uppfattar ibland barns handlingar som 

planlösa och ogenomtänkta. Detta får ofta till följd att vuxna agerar för att hindra och 

begränsa barns handlingar. Vuxna lägger ingen större vikt vid att försöka närma sig 

barnens perspektiv (ibid.). 

Enligt Nordin-Hultman (2004) har den pedagogiska miljön en avgörande betydelse 

för barns möjligheter att utvecklas och bli till på olika sätt. Författaren skriver att 

”smutsigt” material erbjuder barn rika möjligheter att utforska, experimentera och 

laborera. Nordin-Hultman (ibid.) hävdar att materialet signalerar till barnen vad de 

kan göra. Författaren menar att det är av stor vikt att det finns signalstarkt material. 

Nordin-Hultman (ibid, s. 76) definierar signalstarkt material som material ”som 

pockar på, uppmärksamhet, som lockar och suger till sig barn och utmanar till 

handling”.  

I sin avhandling diskuterar Emilson (2008)  barns möjligheter till delaktighet och 

inflytande i förskolan. Författaren menar att delaktighet dels innebär att barnen själva 

vill delta samt att det finns förutsättningar i den pedagogiska miljön som gör att 

barnen får inflytande. Emilson (ibid.) påtalar att barns inflytande är att betrakta som 

en mänsklig rättighet och att det även ingår i förskolans demokratiuppdrag att arbeta 

med detta på olika sätt. Författaren hävdar att det finns ett starkt samband mellan 

barns delaktighet och lärande. Det är en mänsklig rättighet att få ha inflytande över 

sin egen situation. Skolan ska fostra barn till demokratiska medborgare. Därför är det 

viktigt att barnen får inflytande och möjligheter att delta och påverka verksamheten 

(ibid.).  

Johansson (2009) påtalar vikten av att barn får samtala om och reflektera kring 

hållbar utveckling. Detta ger barnen möjligheter att vara med och påverka sin miljö 

och situation. Johansson (ibid.) framhåller att även om medvetenheten om vikten av 

att arbeta med hållbar utveckling i olika utbildningssammanhang har ökat, så menar 

författaren att detta inte uppmärksammats tillräckligt inom förskolan. Författaren 

efterfrågar mer reflektioner i vardagen tillsammans med barnen kring hållbar 

utveckling. Hållbar utveckling handlar om allas rättigheter och ansvar att ta hand om 

människorna och världen. Författaren betonar att förskolan ska bidra till att barnen 

kan skapa sig kunskaper om hållbar utveckling redan när de går i förskolan (ibid.).       

        

2.4 Lek och lärande 

 

Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) är leken en arena för 

barns lärande.  

”Miljön, resurserna och den vuxnes deltagande blir avgörande för hur så väl lek som 

lärande utvecklas i en barngrupp – eller hur båda dessa dimensioner kan utgöra en 

integrerad helhet i förskolans lärandesammanhang” (ibid, s. 220).  
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Pramling Samulesson och Sheridan (1999) framhåller att miljön i förskolan speglar 

utformningen av den pedagogiska verksamheten. Författarna lägger stor vikt vid att 

miljön ska stimulera och utmana barns lärprocesser på ett varierande sätt. Även Ellis 

och Strong-Wilson (2007) hävdar att miljön har en stor betydelse för barns lärande 

och att detta är något som inte uppmärksammas tillräckligt mycket av lärare. 

Författarna anser att förskollärare kontinuerligt bör reflektera över vad det finns för 

åsikter med materialet och hur miljön kan bidra till barns lärprocesser (ibid.).  

 

Nedovics och Morrisseys (2013) forskning visar på vikten av att barn får tillgång till 

väl genomtänkta naturliga och organiska lärandemiljöer. Författarna påtalar att det är 

en fördel om det finns mycket naturligt och organiskt material eftersom det kan 

användas på ett variationsrikt sätt. Naturmaterial kan plockas, samlas, bäras och 

delas och i fantasilekar kan materialet transformeras och fylla olika funktioner 

(ibid.). Författarna anser att naturligt material och naturliga fenomen, såsom t.ex. 

vatten, kan ge barn rika, varierade och lugnande sinnesupplevelser och dessa kan 

väcka barns intresse för naturvetenskap (ibid.).  

Hunter (2008) har undersökt vad som händer när barn leker vid ett sinnesbord. 

Författaren har kommit fram till att när barn leker vid sinnesbord, t.ex. med vatten 

eller sand, övar de sin kognitiva, fysiska, sociala och känslomässiga förmåga (ibid.).  

Författaren har observerat tre olika stadier av lek vid sinnesborden, funktionell lek, 

konstruktionslek och rollek. I den funktionella leken utforskar barnet materialet med 

sina sinnen. I konstruktionsleken ställer barnen frågor, som de försöker besvara i 

leken. Rollekar kring sinnesborden förkom oftare ibland de äldre barnen (ibid.).    

Även Hachey och Butler (2009) skriver att det är av stor betydelse att barn ges 

möjlighet att interagera med naturmaterial såväl inne som utomhus. Författarna 

hävdar att det finns många fördelar med att ta in naturmaterial och låta barnen 

använda det i t.ex. ett så kallat sensory table, sinnesbord. Hachey och Butler (ibid.) 

framhåller att mängd och variation av material samt redskap påverkar barnens 

möjligheter till utforskande (ibid.).  

Rogers och Steffan (2009) har observerat barns lek med lera. Författarna har funnit 

att barns lek och kommunikation stimuleras på ett positivt sätt. De beskriver leran 

som ett kommunikativt material. Med hjälp av leran kan barnen uttrycka sina åsikter 

och erfarenheter på olika sätt. Författarna observerade att barnen interagerade både 

med leran och med varandra. Rogers och Steffan (ibid.) menar att lera är ett material 

som främjar barns sociala kompetens och kreativitet.                                                                   

2.5 Läroplanen 

 

Att ordna en inspirerande miljön som bjuder in till olika typer av handling, lek och 

utforskande är enligt Björklid (2005) nödvändigt för att verksamheten i förskolan ska 

kunna bedrivas i enlighet med läroplanens mål. Björklid (ibid.) menar att miljön i 

förskolans ”skapar såväl förutsättningar som hinder för lek och lärande” (ibid., s. 

169).   

”Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att 

lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” (Skolverket, 2010, s. 9).  



8 

 

2.6 Teorianknytning 
 

Studiens teoretiska perspektiv är valt med tanke på det övergripande syftet med 

examensarbetet som är att ta del av förskollärares åsikter om och erfarenheter av 

materialets betydelse för barns lek och lärande, med fokus på ”smutsigt” material i 

innemiljön. Föreliggande studie utgår från ett posthumanistiskt perspektiv. Enligt 

Hultman (2011) kan posthumanismen som teori användas för att belysa den 

ickemänskliga materialitetens betydelse. 

”ett av de mest kontroversiella antagande som posthumanismen gör är att inte bara 

människor, utan också ickemänsklig materialitet, kan betraktas som agentisk. Det medger 

inte bara en förståelse där tingen kan ses som förlängningar av människor, som verktyg som 

hjälper oss, som ökar människors förmågor och kapaciteter, utan också en förståelse där 

människor kan förstås som förlängningar av tingen. Den ickemänskliga materialiteten kan 

förvisso fungera som ödmjuka tjänare. Men den kan även sägas fungera som en mer eller 

mindre hjälpsam och sträng koreograf” (Hultman, 2011, s. 9). 

I denna studie används aktör-nätverksteorin som ett verktyg för analysera och 

förklara de intervjuades åsikter om och erfarenheter av vilken betydelse ”smutsigt” 

material i förskolans innemiljö kan ha för barnen i verksamheten. 

Hultman (2011) beskriver aktör-nätverksteorin, ANT-teorin, som ett spår inom 

posthumanismen. Enligt Hultman (ibid.) kan världen utifrån ANT-teorin ses som en 

konstruktion där många aktörer aktivt är med och skapar olika nätverk. Författaren 

förklarar att ANT-teorin kan användas för att beskriva verkligheten och hur 

människor och icke-människor påverkar varandra i olika sammanhang. ”Saker, 

precis som människor, skapar vissa möjligheter och förhindrar andra. Om något 

påverkar något annat är det en aktör” (ibid., s.32).  

.  
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3 SYFTE 
 

Syftet med examensarbetet är att ta del av förskollärares åsikter om och erfarenheter 

av materialets betydelse för barns lek och lärande, med fokus på ”smutsigt” material 

i innemiljön. 

 

Forskningsfrågor: 

 

 Vilka åsikter och erfarenheter har förskollärare om hur barn kan interagera 

med ”smutsigt” material? 

 

 Vilka åsikter och erfarenheter har förskollärare om möjligheter och hinder 

med att använda ”smutsigt” material i förskolan?  
 

 Vilka åsikter och erfarenheter har förskollärare om vilken lek och vilket 

lärande ”smutsigt” material kan stimulera till? 
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4 METOD 

4.1 Metodansats 

 

Examensarbetet har en fenomenografisk ansats. En fenomenografisk metod innebär 

att studera olika individers åsikter och idéer om ett fenomen (Björkdahl Ordell & 

Dimenäs, 2007).  Föreliggande examensarbete utgör en kvalitativ studie och analys.  

4.2 Undersökningsmetod 
 

Eftersom syftet var att ta del av förskollärares åsikter och erfarenheter har 

semistrukturerade intervjuer använts som undersökningsmetod. Metoden valdes 

eftersom den är lämpad för att samla in data för att kunna besvara examensarbetets 

frågeställningar.  Fördelarna med intervju som metod är att den kan användas för att 

samla in data om respondenternas erfarenheter och åsikter (Denscombe, 2009). Vid 

en intervjusituation ges respondenten möjlighet att mer ingående delge sina 

synpunkter och lyfta betydelsefulla aspekter i frågan. Metoden är flexibel eftersom 

det finns möjlighet för alla inblandade parter att ställa frågor och även få chansen att 

förtydliga vad som menas. En nackdel med intervju som metod kan vara att det 

ibland är svårt att hitta intervjupersoner. En fördel kan vara att intervju som metod 

har en hög valididet då intervjuaren har en direkt kontakt med respondenten. 

5.3  Urval 
 

Åtta yrkesverksamma förskollärare i en mellanstor svensk kommun har intervjuats. 

För att få variation av perspektiv intervjuades förskollärare från olika delar av 

kommunen. Urvalet är subjektivt eftersom respondenterna är valda med tanke på att 

de har arbetat länge inom förskolan. Ett subjektivt urval innebär att respondenterna 

handplockas (Denscombe, 2009). Urval av respondenter har gjorts med tanke på att 

personerna kan förväntas ge betydelsefull information till studien. 

 

4.4 Genomförande 
     

Respondenterna tillfrågades via mail och telefon om de ville delta i studien. 

Intervjuerna har genomförts på respektive förskollärares arbetsplats eller hemma hos 

någon av deltagarna. Vid varje intervju visades en bricka med olika exempel på 

”smutsigt” material. På brickan fanns lera, vatten, färg, lim, pärlor, 

återvinningsmaterial och naturmaterial. För att få en bra inspelningskvalitet valdes 

platser där intervjuerna kunde ske ostört. Ljudinspelningarna har gjorts med hjälp av 

två mobiltelefoner vid samtliga tillfällen. Detta har gjorts som en säkerhetsåtgärd 

utifall en inspelning eventuellt skulle misslyckas. Säkerhetskopior på insamlad data 

har gjorts. Data har transkriberats och bearbetningen har bestått av repeterande 

inläsning för att få ökad kännedom om insamlad data. Samtliga svar färgkodades i 

datorn. Svaren sorterades in under respektive fråga. Respondenternas svar jämfördes 

och analyserades för att kunna urskilja centrala teman i relation till studiens 
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forskningsfrågor. Datamaterialet har analyserats och redovisats tematiskt med 

beskrivande ord.  

4.5 Metodkritik 

 

Intervju som metod är tidskrävande. Det kan ta lång tid att transkribera och analysera 

insamlad data. Intervjufrågorna är ofta av öppen karaktär vilket medför att svaren 

blir unika vilket i sin tur kan försvåra kodningen. Nackdelen med att spela in 

intervjuerna kan vara att respondenten upplever inspelningssituationen som störande, 

vilket kan upplevas stressade. Intervjuareffekten kan påverka insamlingen av data. 

Intervjuareffekten innebär att respondenternas svar kan färgas av intervjuarens 

personlighet (Denscombe, 2009). Svaren som framkommer under en intervju 

behöver inte nödvändigtvis stämma överens med verkliga förhållanden. Resultatet av 

studien är relaterat till kontexten och personerna som medverkat i intervjuerna.  

4.6 Validitet 
 

Begreppet valid kan definieras som något som är allmänt giltigt (Allwood & 

Eriksson, 2010). Det innebär att en studie med hög validitet har en hög trovärdighet 

och att resultatet är tillförlitligt (ibid).  För att öka validiteten och kunna ta del av 

flera olika perspektiv har vi valt att intervjua åtta förskollärare. Ett mindre antal än 

åtta förskollärare hade inte gett ett lika stort underlag. Respondenternas svar har 

jämförts för att kunna finna gemensamma teman. Vi har båda två aktivt deltagit vid 

genomförandet av samtliga intervjuer, transkribering och analys av data. 

4.7 Etiska aspekter 

 

I studien har hänsyn tagits till Forskningsetiskaprinciper inom humanistisk-

samhällsvetenskapligforskning (Vetenskapsrådet, 2002) informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga intervjuade 

förskollärare som deltagit i studien har fått information om syftet med vårt 

examensarbete. Samtyckeskravet innebär i denna studie att förskollärarna själva har 

fått avgöra om de vill vara med eller inte. De har under hela processens gång haft 

möjlighet att avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att vi som 

genomfört examensarbetet ansvarar för att personuppgifter och information om de 

som deltar presenteras på ett anonymt sätt och hanteras så att obehöriga inte får 

tillgång till uppgifterna. Nyttjandekravet, innebär i föreliggande examensarbete att 

förskollärarna fått information om att de uppgifter som samlas in endast kommer att 

användas i denna studie.  Det är av stor vikt att respondenterna får information både 

muntligt och skriftligt (Hermerén, 2011).  Detta har tagits hänsyn till, då 

förskollärarna fått både ett brev innan intervjun samt muntlig information vid 

intervjutillfället. 
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5 RESULTAT  
 

5.1 Interaktionserbjudanden 

5.1.1 Kommunikation  
 

Samtliga intervjuade förskollärare uttryckte att val och organisation av material har 

betydelse för barns lek och lärande. En majoritet av de intervjuade menade att 

materialet har en mycket stor betydelse medan en av de intervjuade ansåg att 

materialet bara har en viss betydelse. En av de intervjuade betonade att ”vad vi 

pedagoger väljer för material signalerar till barnen vilken verksamhet som gäller 

här”. De intervjuade förskollärarna poängterade att olika faktorer så som, placering, 

mängd, variation och kombination och tillgänglighet till material spelar en stor roll. 

De talade om att estetiken är viktig, miljön ska vara tydlig och inbjudande.  

 

I resultatet framkommer att flera av de intervjuade förskollärarna hade erfarenhet av 

att ”smutsigt” material kan främja kommunikationen mellan barnen.  

 
”Det kan ju bli spännande möten, det kan bli diskussion på ett annat sätt, de kan bolla med 

varandra. De kan utmana varandra mera just genom att den ena säger att det är på det ena 

sättet och den andra att det är på det andra sättet, det ger möjligheter till att börja 

förhandlingar.” 

 

Flertalet av de intervjuade framhöll att det är viktigt att ha en variation av material 

för att barnen ska kunna uttrycka sig på fler olika sätt. Ett material som flera av de 

intervjuade förskollärarna beskrev som kommunikativt var lera. En av de intervjuade 

gav exempel på hur människor kan kommunicera med hjälp av ”smutsigt” material. 

Hen förklarade att barn som inte har svenska som modersmål. 

 
”Ja då har man ju en väldig ingång med det här materialet, barnet gör en sol, jaha en sol 

och barnen säger vad sol heter på deras hemspråk. Så helt plötsligt så har man ju en 

kommunikation! Så man kan mötas där i.”  

 

De intervjuade hade erfarenhet av att ”smutsigt” material kan stimulera barn till att 

agera på olika sätt. En av de intervjuade förskollärarna uttryckte att ”smutsigt” 

material ”signalerar att jag ska göra något. Kreativitet. Att det ska hända något med 

det här materialet.” Flera av de intervjuade gav exempel på vad ”smutsigt” material 

kan kommunicera till barnen”prova mig, kasta, häll, blanda”, ”peta och pröva”, 

”doppa mig i färgen.”  

 

5.1.2 Barns subjektskapande  
 

En av de intervjuade var noga med att understryka ”att man inte är utan att man blir 

i mötet tillsammans, i mötet med varandra och miljön. Man är inte alltid likadan.” 

Flera av de intervjuade menade att ”smutsigt” material kan bidra till att barn blir 

nyfikna och fascinerade och vill utforska. Samtidigt uttryckte även några av de 

intervjuade att de hade erfarenhet av att barn kunde bli avvaktande och iakttagande 

och även visa obehagskänslor inför ”smutsigt” material. De intervjuade 
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förskollärarna berättade att barn som använde ”smutsigt” material ofta förhandlade 

och diskuterade, samarbetade och löste problem. En av de intervjuade sa att ”barnen 

blir kreativa och de får forma fritt och använda sin fantasi.” En annan av de 

intervjuade berättade att ”barn blir inte så styrda av ”smutsigt” material. Ett styrt 

material bestämmer ju vad du ska leka.” Några av de intervjuade förskollärarna 

nämnde att barnen ofta blev lugna och fokuserade när de interagerade med sensitiva 

”smutsiga” material t.ex. lera och sand. Medan en annan av de intervjuade uttryckte 

att det snarare var barnens personlighet och intresse som påverkade om barnen var 

lugna eller inte.  

 

5.1.3 Uppleva med alla sinnen, hela kroppen. 
 

Samtliga intervjuade förskollärare hade erfarenheter av att barn utforskar materialen 

med sina sinnen. Några av de intervjuade talade om att barn lär med hela kroppen, 

inte bara med huvudet. Flera förskollärare uttryckte att barn interagerar med 

materialet genom att känna, smaka och lukta på det.  En av de intervjuade hade 

uppfattningen att barn lär genom att de ”bygger erfarenheter genom kroppen och på 

så sätt stärker man sig själv. Man måste uppleva för att veta. Vet man saker blir man 

stärkt.”  

 

Flera av de intervjuade förskollärarna ansåg att det spelade en stor roll om materialet 

var sinnligt. En förskollärare beskrev att tingens egenskaper är viktiga. Många av de 

intervjuade hade erfarenhet av att barn attraheras av material som glänser, glittrar 

och blänker.  De intervjuade menade att genom att skapa oväntade kombinationer av 

material och genom att utmana och tänja på gränserna, t.ex. glitter i sanden, 

guldsprayade naturmaterial, karamellfärg i vattnet, så involveras flera sinnen vilket 

fångar barnens uppmärksamhet. ”Jag tror att glansen lockar, jag tror man dras till 

sådant som lyser och skiner, men vad är det här? kolla här!”. En förskollärare 

menade att ”kan man använda både sinnena och färg i ett då har man dragit 

vinstlotten.” Många förskollärare betonade vikten av att ge barnen tid att leka och 

uppleva material med sina sinnen, t.ex. syn, känsel, lukt och hörsel. 

 

5.2 Möjligheter och hinder med ”smutsigt” material. 

 

Resultatet visar att flera av de intervjuade ansåg att det är en möjlighet att ”smutsigt” 

material kan förändras och användas på många olika sätt. En av de intervjuade 

förskollärarna sa att ”smutsigt” material ”är ett ofärdigt material, du vet inte vad det 

ska vara, det kan ju bli vad som helst”. En möjlighet som många av de intervjuade 

förskollärarna nämnde är att ”smutsigt” material ofta går att nyanvända och 

återanvända. Flera av de intervjuade förskollärarna beskrev ”smutsigt” material som 

ett mångfasetterat, spännande, kreativt och fantasifullt material. En av de intervjuade 

uttryckte att ”det ger sådana möjligheter, t.ex. sand. Du kan bygga en hel värld i 

sand”. En annan förskollärare sa att ”det ”smutsiga” materialet är ett material som 

öppnar upp på ett sätt som inte ett låst material eller ett färdigt material gör. Det här 

materialet är väldigt öppet så det ligger verkligen i betraktarens ögon.” Vidare 

betonade hen att möjligheten med ”smutsigt” material är att det inte är bundet vid en 

färdig mall ”lägger du ett pussel kan du göra rätt eller fel, men om du ska skapa ditt 

eget av det här kan du inte göra rätt eller fel”. Ytterligare en av de intervjuade 
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förskollärarna menade att barn inte blir så styrda i sina lekar med ”smutsigt” 

material. ”För ett styrt material bestämmer ju vad du ska leka. En järnväg blir oftast 

bara en järnväg men har du en bräda istället som är lite mer ofärdig, så kan ju den 

bli allt, den har tusen möjligheter”. 

 

Flera av de intervjuade förskollärarna framhöll att en möjlighet med ”smutsigt” 

material är att det gynnar ett demokratiskt arbetssätt eftersom ”smutsigt” material 

kan öka barns delaktighet genom att barnen själva fritt kan påverka hur och vad 

materialet ska användas till. De intervjuade hade erfarenhet av att barn och föräldrars 

möjlighet till delaktighet ökade genom att föräldrar och barn kunde ta med 

naturmaterial och återvinningsmaterial, t.ex. pinnar och förpackningar, till förskolan. 

En av förskollärarna sa att ”om någon tar med sig en bil, jamen den är min, men 

detta material är mer allas material, när de kommer med det som dem själva har 

samlat ihop”. En annan förskollärare förklarade att:  

 
”alla kan gå ut i skogen och plocka sig en pinne och jobba med den pinnen i förskolan. Då 

har barnet en anknytning till den här pinnen för det har plockat den på sin promenad och då 

betyder den pinnen jättemycket för det här barnet.”  

 

En majoritet av de intervjuade poängterade att barn ofta blir fascinerade av det som 

är oväntat. Kontrasten att materialet finns på ett ställe där det ibland är nästan lite 

förbjudet väcker barnens intresse. Några av de intervjuade förskollärarna sa att det 

som barnen inte har eller gör hemma kan locka fram barnens kreativitet. ”Smutsigt” 

material kan väcka barns nyfikenhet och frågor. Barnen vill veta vad det är som 

händer och varför? Flera av de intervjuade hävdade att en fördel att ha ”smutsigt” 

material tillgängligt både inomhus och utomhus. Förskollärarna hade erfarenheter av 

att det kan uppstå nya möjligheter eftersom materialet ofta används på ett annat sätt 

inomhus jämfört med utomhus. En av de intervjuade sa att ”vattenlek, det gör du på 

ett sätt inne och ett sätt ute.” En annan förskollärare berättade om sin erfarenhet av 

att ha sand inne: 

 
”Det är ju en lite oväntad grej, att man får använda sand inne här. Det går inte att jämföra. 

Om du har en mjuk sand som aldrig blir blöt. Barnen älskade att sitta i sanden. Det är en 

helt annan känsla att få sitta inne och hälla sand på fötterna än att sitta ute i sandlådan med 

lite grynigare sand som ofta är blöt och fuktig och som är väldigt bra att baka i. Det blir två 

helt olika sätt att upptäcka och uppleva”. 
 

Samtliga förskollärare som deltagit i denna studie betonade att ett hinder med att 

använda ”smutsigt” material inomhus kan vara att det blir skräpigt. Det kan få till 

följd att personalen behöver lägga mycket tid och resurser på att hålla rent och detta 

kan i sin tur ta tid ifrån barnen. En av de intervjuade framhöll att ”smutsigt” material 

är mer personalkrävande och att förskollärarna behöver vara mer närvarande jämfört 

när barnen leker med ”rumsrent” material. Hälften av de intervjuade ansåg att det 

ofta kan vara de vuxnas inställning till ”smutsigt” material som hindrar barnen från 

att få tillgång till det. 

 

Några av intervjuade förskollärarna påpekade att utrymmesbrist kan vara ett hinder. 

En av förskollärarna sa att ”om du jobbar i en liten verksamhet och ska göra allting 

vid samma bord blir det jobbigt att torka flaskfärg om du en timme senare ska äta på 

det här bordet, det är sådana saker som skapar hinder”. En annan av de intervjuade 

talade om att det kan vara ett hinder att det saknas ställen där barnen kan få spara 
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material för att kunna fortsätta leka nästa dag. ”Det är det stora dilemmat, 

utrymmesmässigt, det behöver inte vara stora utrymmen, bara det går att spara.” 

5.3 Barns lek och lärande med ”smutsigt” material 

5.3.1 Materialets betydelse för att uppnå målen i 
läroplanen 

 

Många av de intervjuade förskollärarna framhöll att ”smutsigt” material kan vara en 

resurs i arbetet med att uppnå målen i förskolans läroplan. Några av de intervjuade 

förklarade att materialet ska signalera och lyfta innehållet i temat. En av de 

intervjuade berättade att arbetslaget reflekterade över vilka tekniker och material de 

behövde för att uppnå syftet med temat:  

 
”Vad har vi för syfte med vårt projektarbete? Vad är det vi vill uppnå? Vilka tekniker vill vi 

använda, vilka verktyg och material behöver vi för att uppnå vårt syfte? Lera är ett verktyg. 

För att vi ska kunna nå vissa delar som vi vill komma åt, en viss kunskap, en viss 

förtrogenhet så måste vi använda olika sorters material”.  
 

En annan av de intervjuade påtalade att val av material är mindre viktigt, och att en 

medveten förskollärare som ställer genomtänkta frågor kan få in de flesta målen ur 

läroplanen oavsett val av material.  

5.3.2 Lek och lärande 
 

Några av de intervjuade förskollärarna hade uppfattningen att barn lär sig genom att 

leka in kunskaper och att lek och lärande är integrerat. Flera av förskollärarna 

uttryckte att ”smutsigt material” kan vara en tillgång i olika kreativa lekar, till 

exempel i rollekar som leka affär och kalas, bygg- och konstruktionslek och olika 

former av skapandelek. De intervjuade beskrev hur barnen under lekens gång får fler 

och fler idéer och inspirerar varandra. ”Smutsigt” material kan användas i många 

lekar eftersom barnen själva kan forma fritt och använda sin fantasi. ”Det är inte 

jättefärdigt utan kan användas i många olika lekar”. En av de intervjuade berättade 

att barnen kan skapa bilder i ”smutsigt” material, till exempel i sand. ”Jag tror att 

det är berikande att man använder riktigt material så att barnen kan få konkretisera 

sina tankar med det man upplevt med sin kropp. ” 

 

En majoritet av de intervjuade hade uppfattningen att ”smutsigt” material kan 

möjliggöra ett lärande inom naturvetenskap. Samtliga intervjuade nämnde att 

materialet kan stimulera ett lärande inom matematik och teknik. Förskollärarna hade 

erfarenhet av att ”smutsigt” material ofta möjliggör för barnen att utforska och 

experimentera och att detta väcker frågor hos barnen. En förskollärare berättade att 

de hade jobbat mycket med olika experiment. De hade till exempel byggt raketer 

med hjälp av vatten, bakpulver, olika rör, glitter och lim. En annan förskollärare 

berättade att ”materialet kanske har laddats så att det är väldigt signalstarkt för att 

det bär på barnens frågor.” 

 

Ett flertal av de intervjuade framhöll att ”smutsigt” material kan bidra till att 

stimulera barns språkutveckling. En av förskollärarna sa att ”spännande material 

främjar språkandet. Det blir ett språkande mellan barnen i mötet med materialet. 

Barnet får uttrycka sig på ett annat vis. Att rita med fingret i sanden, kan ju vara en 
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jättekontrast, i stället för med pennor och sådant.” Samtliga av de intervjuade 

förskollärarna uttryckte att ”smutsigt” material kan bidra till att utveckla barns 

samspel eftersom materialet inbjuder till samarbete. De intervjuade hade erfarenhet 

av att barnen inspirerar och lär av varandra. En förskollärare förklarade att ”barnen 

tänker olika, så möts de där, det ger båda något, det breddar deras erfarenhetsvärld. 

De får del av varandras värld, det tycker jag är bra.” 

 

Några av de intervjuade förskollärarna talade om att förkroppsliga kunskap, det vill 

säga att lära med kroppen och inte bara huvudet. En av de intervjuade sa att ”det vi 

upplever på utsidan det fastnar på insidan. Det man har upplevt kan ingen ta ifrån 

en”. De ansåg att barnen får erfarenheter av hur saker och ting fungerar. Till exempel 

berättade en av de intervjuade förskollärarna att barnen kan ”få lärdom om 

någonting som man inte kan lära sig genom att någon berättar, man kan inte berätta 

om hur jord känns eller luktar. Man måste uppleva för att få veta. ”  
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6 DISKUSSION 
 

6.1.1 Interaktion 

  

Intervjusvaren visar att de flesta av de intervjuade förskollärarna ansåg att materialet 

har en stor betydelse för barns möjligheter till lek och lärande. Enligt Hultman och 

Lenz Taguchi (2010) har barns interaktion med material i många fall fått en 

underordnad betydelse inom forskningen. Vi reflekterar över att det finns en 

medvetenhet, om materialets betydelse, bland de yrkesverksamma förskollärarna 

som deltagit i intervjuerna.  

Flera av de intervjuade gav uttryck för att barn påverkas av miljön och materialet.  

Nordin-Hultman (2004) menar att barn blir på olika sätt beroende på vilken miljö de 

befinner sig i. Detta kan jämföras med Ellis och Strong-Wilson (2007) som hävdar 

att miljön signalerar till barnen vad de kan göra. Hultman (2011) beskriver ting, till 

exempel material, som agentiska, materialet stimulerar barnen att agera på olika sätt.   

Resultatet visar att många av de intervjuade förskollärarna hade positiva erfarenheter 

av att ta in naturmaterial och låta barnen utforska det inomhus.  De intervjuade 

berättade att barnen blev intresserade och kunde hålla på länge och att de ofta blev 

lugna när de interagerade med ”smutsiga” och sensitiva material som t.ex. lera och 

sand. Nedovic och Morrissey (2013) påtalar att barn som interagerar med 

naturmaterial kan få en rikare fantasilek, bli lugnare och mer fokuserade. Aktör- 

nätverksteorin kan i dessa exempel användas för att belysa den ickemänskliga 

materialitetens betydelse för hur barn kan bli och hur deras lek kan påverkas av 

”smutsigt” material. En slutsats som kan dras är att det är av stor vikt att 

förskollärare är medvetna om att materialet har agens och hela tiden påverkar barns 

möjligheter att bli på olika sätt. 

Flera av de intervjuade förskollärarna hade erfarenhet av att ”smutsigt” material ofta 

kan vara signalstarkt, t.ex. material som glittrar och glänser. Resultatet visar att 

förskollärarna på ett medvetet sätt erbjöd barnen material som både var ”smutsigt” 

och signalstarkt, t.ex. glitter, för att fånga barnens intresse. En slutsats blir att genom 

att använda ”smutsigt” material, kan förskollärare skapa en ”öppen, innehållsrik och 

inbjudande” (Skolverket, 2010, s. 9) miljö, i linje med målen i förskolans läroplan.  

 

6.1.2 Möjligheter och hinder 
 

De intervjuade förskollärarna i studien hade erfarenhet av att det oftast är de vuxnas 

inställning till ”smutsigt” material som utgör hindret för att barnen ska få tillgång till 

materialet. Ett annat hinder som flera av de intervjuade påtalade var att ”smutsig” 

material kan ta mer tid och vara mer personalkrävande när det gäller att städa och 

hålla ordning jämfört med ”rumsrena” material. Även enligt Eriksson Bergström 

(2013) kan miljöer vara mer eller mindre öppna för barns möjligheter att påverka. 

Författaren skriver att det som skapar möjligheter och hinder ofta är förskollärarnas 

regler om vilket material barnen får använda och när (ibid.).  
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De intervjuade framhöll att ”smutsigt” material kan erbjuda många möjligheter 

eftersom det är ett ofärdigt material som saknar en färdig mall vilket innebär att 

barnen kan använda det på många olika sätt. En förskollärare talade om att 

”smutsigt” material, t.ex. en bräda, kan ha fler interaktionserbjudanden jämfört med 

en bit järnvägsräls. De intervjuade förskollärarna beskrev att eftersom ”smutsigt” 

material ofta är ofärdigt kan det bidra till att barnen börjar förhandla och diskutera 

med varandra om vad de ska använda materialet till. Enligt Eriksson Bergström 

(2013)  kan naturmaterial, t.ex. pinnar och stenar, främja förhandlingar mellan 

barnen samt mellan barn och material. En slutsats blir att organisationen av miljön, 

val av material och förskollärarens barnsyn spelar roll för om det uppstår möjligheter 

eller hinder. 

De intervjuade förskollärarna hade erfarenhet av att ”smutsigt” material inomhus 

fångar barns uppmärksamhet. Förskollärarna nämnde bland annat att barn ofta blir 

intresserade när ”smutsigt” material finns i oväntade sammanhang t.ex. vatten eller 

sand inomhus. Resultatet visar att material i oväntade sammanhang skapar 

nyfikenhet hos barnen eftersom de får uppleva materialet på ett nytt sätt i en ny 

miljö. Även Nordin-Hultman (2004) framhåller att ”smutsigt” material inomhus ofta 

fångar barnens uppmärksamhet.  Vi reflekterar över att barnens intresse kan bero på 

att de inte har någon tidigare erfarenhet av t.ex. sand inomhus. En slutsats som kan 

dras blir att genom att förskollärare tillför ”smutsigt” material i oväntade 

sammanhang kan de utmana barns lek och lärande. 

I resultatet framkommer att det finns flera fördelar med att använda ”smutsigt” 

material eftersom barnen kan påverka vad och hur materialet ska användas. De 

intervjuade förskollärarna beskrev ”smutsigt” material som kommunikativt. Det kan 

bidra till att barnen kan uttrycka sina åsikter och därmed öka deras delaktighet och 

inflytande. Emilson (2008) beskriver förskolans demokratiuppdrag och påtalar vikten 

av att ge barnen inflytande i verksamheten. En slutsats kan bli att ”smutsigt” material 

kan bidra till ett demokratiskt arbetssätt i förskolan. 

Vi tolkar resultatet som att de intervjuade förskollärarna är miljömedvetna eftersom 

de talar om att återanvända och nyanvända material men det framkommer inte om de 

intervjuade reflekterar tillsammans med barnen kring hållbar utveckling. Johansson 

(2009) menar att det finns en medvetenhet om hållbar utveckling i förskolan men att 

det behövs mer reflektion om hållbar utveckling tillsammans med barnen för att öka 

deras förståelse för hur miljön påverkas.  

6.1.3 Lek och lärande 
 

I vårt resultat framkommer att några av förskollärarna reflekterade över att miljön 

och materialet ska signalera och lyfta innehållet i temat.  De intervjuade talade om att 

barn lär sig genom att leka in kunskaper vilket kan jämföras med Hunter (2008) som 

nämner att barn lär sig genom lek. Författaren hävdar att ”smutsigt” material kan 

bidra till att barn utvecklar olika typer av lekar; funktionell-, konstruktions- och 

rollek. Även de intervjuade hade erfarenhet av att barns lek med ”smutsigt material” 

ofta blir rollekar och bygg och konstruktionslekar samt ett undersökande av material. 

Resultatet visar att de intervjuade ofta utgår från att det finns ett samband mellan 

material och barns lek och lärande. Även Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2003) framhåller att miljön och resurserna påverkar hur lek och lärande 

sker samt att lek och lärande är integrerat.  En slutsats blir att det är av stor vikt att 

förskollärare har ett medvetet förhållningssätt och kontinuerligt reflekterar över 
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sambandet mellan val av material och barns lek och lärande. När barn utforskar ett 

”smutsigt” material på ett lekfullt sätt, kan förskollärarna rikta barns uppmärksamhet 

mot ett visst lärandeinnehåll, då kan lek och lärande bli integrerat. Reflektionsarbetet 

kan hjälpa förskollärare att fånga upp det som barnen visar intresse för och utmana 

barnen på olika sätt t.ex. genom frågor och nya material.  

 

Resultatet kan förklaras med hjälp aktör-nätverksteorin som belyser olika aktörers 

påverkan på varandra. De intervjuade förskollärarnas intervjusvar visar att de har 

erfarenhet av att ”smutsiga” material kan vara aktörer som är med och påverkar vad 

barnen kan göra och bli. Vi tolkar det som att barnet är en aktör, förskolläraren är en 

aktör och det ”smutsiga” materialet, t.ex. leran, är en aktör. Utifrån ANT-teorin är 

dessa aktörer med och påverkar varandra, samspelar och bildar kedjor av nätverk. 

När barnet använder leran och t.ex. formar ett hus, påverkar barnet lerans struktur 

och leran är med och påverkar hur barnet kan bli, t.ex. kreativ, fokuserad eller 

avvaktande. 

 

En majoritet av de intervjuade förskollärarna var av uppfattningen att barn lär genom 

att leka. Många av de intervjuade förskollärarna menade att ”smutsigt” material kan 

främja barns samspel och språkutveckling. Rogers och Steffan (2009) har 

uppmärksammat att barns lek med lera kan ge barnen möjlighet att uttrycka sina 

åsikter och erfarenheter. Författarna konstaterar att lek med lera kan stimulera 

barnens kommunikation, sociala komptens samt kreativitet (ibid.). Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) betonar att lek och lärande är integrerat. 

Enligt Hachey och Butler (2009) kan barns lek, t.ex. med naturmaterial, bidra till ett 

lärande inom naturvetenskap. 

 

I resultatet framkommer att flera förskollärare var av den åsikten att barnen lär med 

hela kroppen och med hjälp av sina sinnen.  De intervjuade förskollärarna var av den 

åsikten att ”smutsigt” material ofta är sinnliga, genom att de påverkar barnens olika 

sinnen. Med hjälp av ANT-teorin kan detta förklaras med att ”smutsigt” material har 

agens och kan påverka barnen att agera på olika sätt.  Hannaford (1997) och Hunter 

(2008) beskriver att barn utforskar sin omvärld med sina sinnen. Enligt Hannaford 

(ibid.) är det en förutsättning för att lärande ska kunna ske.  

 

Resultatet av studien hade kunnat se annorlunda ut om en annan metod hade använts, 

till exempel observationer av barns interaktion med ”smutsigt” material. Vi hade 

även kunnat arbeta med två eller flera metoder för att sedan kunna belysa olika sidor 

av frågeställningarna. Ett sätt hade kunnat vara att jämföra förskollärares intervjusvar 

med observationer av förskollärare och barn i verksamheten. Vi är medvetna om att 

våra intervjufrågor på olika sätt kan ha påverkat vad som framkommer i resultatet. 

Vid varje intervjutillfälle hade vi med oss en bricka med olika exempel på ”smutsigt” 

material och även detta kan ha påverkat de intervjuades svar.  

6.2 Slutsatser 

Under arbetets gång har vi tagit del av vad forskning tar upp samt vad 

yrkesverksamma förskollärare har för åsikter om och erfarenheter av ämnet. Det har 

ökat våra kunskaper och gett oss inspiration och nya perspektiv på ”smutsigt” 

materials betydelse för barns lek och lärande i förskolan. Vi kommer att ha nytta av 

dessa kunskaper i vår kommande profession som förskollärare. 
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Genom att analysera studiens resultat tolkar vi det som att ”smutsigt” material är 

med och påverkar hur barnen kan bli i miljön på förskolan. Studien har gett oss 

kunskaper om hur förskollärare ser på hur barn kan interagera med ”smutsigt” 

material, olika möjligheter och hinder med ”smutsigt” material samt vilken lek och 

vilket lärande ”smutsigt” material kan stimulera till. Vi finner att de intervjuade har 

erfarenhet av att ”smutsigt” material i förskolans innemiljö kan ge barnen rika och 

varierade interaktionserbjudanden. Resultatet visar att de intervjuade förskollärarna 

är av åsikten att barns lek och lärande kan stimuleras och utvecklas när de interagerar 

med varandra och med sinnliga ”smutsiga” material. En professionsrelevant 

konsekvens av att använda ”smutsigt” material i förskolans innemiljö kan bli att 

barnen får ökade möjligheter att leka och lära på ett variationsrikt sätt. Samtliga av 

de intervjuade förskollärarna är av åsikten att en miljö med ”smutsigt” material kan 

erbjuda barn många möjligheter till lärande inom olika ämnesområden.  

En konsekvens av att använda ”smutsigt” material i förskolans innemiljö kan bli att 

det bidrar till att öka barnens delaktighet och inflytande i förskolan. ”Smutsigt” 

material kan öppna upp för att barnens egna tankar och idéer ges ett större utrymme i 

förskolans verksamhet. En annan konsekvens, om förskollärare väljer att arbeta med 

”smutsigt” material i förskolan, kan bli att barnen får tidiga erfarenheter av att 

återbruka material. Det kan även ta tid att införskaffa, organisera och städa 

”smutsigt” material. Vilket i sin tur kan innebära att det tar personalresurser ifrån 

verksamheten. 

Vi anser att för att ”smutsigt” material ska kunna bli ett verktyg för barns lek och 

lärande så kan inte en förskollärare bara tillsätta ”smutsigt” material och lämna 

barnen helt fria att utforska och leka med det. Vi menar att barnens lek alltid bör 

följas upp av en närvarande förskollärare. Det är en ömsesidig påverkan mellan barn, 

material och förskollärare. De är alla aktörer som, på olika sätt, är med och påverkar 

vad som kan ske.  

6.3 Förslag till fortsatta studier 

 

Vi har i vårt examensarbete undersökt förskollärares åsikter om och erfarenheter av 

”smutsigt” material. Det skulle vara intressant att göra observationer ute på olika 

förskolor för att kunna titta på hur det ser ut i olika verksamheter. Hur ser den 

pedagogiska miljön ut när det gäller tillgänglighet, mängd och variation av 

”smutsigt” material? Hur interagerar barn med ”smutsigt” material? Vilka lekar och 

vilket lärande kan eventuellt observeras i barns möte med ”smutsigt” material? Vilka 

professionsrelevanta konsekvenser kan detta få för verksamheten? Det skulle även 

vara intressant att jämföra dessa observationer med förskollärares åsikter och 

erfarenheter.  
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8 BILAGOR 
 

8.1 Bilaga A – Brev till förskollärare 

        Kalmar 2014-09-12 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till förskollärare vid Linnéuniversitet i Kalmar, Sofie 

Händevik och Sara Ihrström. Denna termin ska vi skriva ett examensarbete ihop som 

kommer att handla om den pedagogiska inomhusmiljön betydelse för barns lek och 

lärande. Arbetet kommer att fokusera på material i förskolan. Vi är mycket 

intresserade av att få ta del av dina åsikter och erfarenheter kring detta ämnesområde. 

Vår fråga är om vi skulle kunna få göra en intervju med dig, under cirka 30 minuter. 

Intervjun kommer att spelas in för att underlätta bearbetningen av materialet. 

Ljudinspelningen är något som bara vi kommer att lyssna på. Vi kommer att ta 

hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket bland annat innebär att 

ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan avbryta om du vill. Ditt namn 

och dina svar kommer att vara anonyma.  

Vi skulle bli väldigt glada och tacksamma om du har tid och lust att ställa upp och 

låta dig intervjuas. Vi kommer att kontakta dig igen någon gång under nästa vecka, 

v. 38, för att förhoppningsvis boka tid för intervju. Vi planerar att genomföra 

intervjuerna under v. 39 och v.40. Hoppas vi ses!  

 

Vänliga hälsningar/ Sofie och Sara 

 

Hör gärna av dig om det är något som du undrar över: 

Sofie Händevik ***************************** 

Sara Ihrström ******************************* 

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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8.2 Bilaga B - Intervjuguide 

 

Hur länge har du arbetat förskolan? 

Hur många år har du arbetat på detta ställe? 

Vilka åldersgrupparbetar du med? 

 

Vilka åsikter och erfarenheter har förskollärare om materialets 
betydelse för barns lek och lärande?  

1. Berätta lite om vilka tankar du har när du väljer material till förskolan? 

2. Vilken betydelse har materialet för att stimulera barns lek och lärande? Ge 

gärna exempel?  

3. Vilka material fångar barns uppmärksamhet och får dem att koncentrera sig? 

Kan du ge något konkret exempel?  

4. Finns det material som har större attraktionskraft hos barnen än andra? 

5. Vad finns det för egenskaper hos materialet som lockar barnen? 

 

Vilka åsikter och erfarenheter har förskollärare om ”smutsigt” materials 
möjligheter och begränsningar att stimulera barns lek och lärande i en 
inomhusmiljö? 

1. Vad kan ske i mötet mellan barn och ”smutsigt” material?  

2. Hur kan barn bli i en miljö med ”smutsigt” material?  

3. Vilka möjligheter ser du med ”smutsigt” material inomhus? 

4. Vilka hinder upplever du att det finns med ”smutsigt” material inomhus? 

5. Vilken typ av lekar kan ”smutsigt” material stimulera till? 

6. Vilken typ av lärande kan ”smutsigt” material stimulera till? 

7. Hur kommunicerar ”smutsigt” material med barnet?  

8. Vad kan barnet uttrycka i ”smutsigt” material? 

9. Hur använder barnen ”smutsigt” material? 

10. Hur tänker du dig en idealisk inomhusmiljö (fokus på materialet) i förskolan? 

 

 

 

 


