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Forskare (Granberg, 2003; Nelson & Svensson, 2005) anser att leksaker från hemmet är
viktiga och har betydelser för barn - bland annat att leksaker kan skapa trygghet. Jag valde att
undersöka det här området i och med att det har blivit populärt med att ta med leksaker till
förskolan och att egna erfarenheter har visat att förskollärare hade olika positioneringar kring
medhavda leksaker.

Syftet med studien var att ge er läsare en inblick i vad förskollärare hade för
föreställningar kring medhavda leksaker. Utifrån Bourdieus (1994/1995) teori om kulturellt
kapital ville jag undersöka och synliggöra förskollärarnas föreställningar kring medhavda
leksaker, även tolka och skapa förståelse kring varför förskollärare kunde äga de
föreställningar som de gjorde (Ödman, 2007). Jag ansåg att denna studie blev aktuell i och
med att leksaker hade ett stort värde i barnens vardag. Eftersom jag som förskollärare kunde
vara med att påverka verksamheten och de föreställningarna kring de medhavda leksakerna
ute i verksamheten. Vilket medföljde en problemformulering ”Kan förskollärares
föreställningar kring medhavda leksaker synliggöras och undersökas med Bourdieus teori om
kulturellt kapital, även tolkas och förstås med hjälp av hermeneutiken?”
Studien var kvalitativ och har använt sig av metoden intervju och
innehållsanalys. Intervjuerna utgjordes av sex förskollärare, en gruppintervju med tre
förskollärare och tre enskilda intervjuer med tre andra förskollärare. Den första intervjun
skrapade på ytan kring deras föreställningar, de andra tre gick mer djupgående in på området.
Gruppintervjun gjordes i grupp på grund av förskollärarnas brist på tid att kunna intervjuas
enskilt och de andra tre intervjuerna gjordes enskilt för att dessa lärare hade bristande tid till
att samlas för en gruppintervju. Resultatet från vad förskollärarna svarade valdes ut efter det
som hade det mest relevanta anknytningen till problemformulering och syftet för denna
studie. Temat blev de medhavda leksakerna. Resultatet visade hur förskollärare hade olika
föreställningar kring barns medhavda leksaker och hur de ”missade” sitt uppdrag. Fem av
förskollärarna såg barns medhavda leksaker som ett problem som skapade bråk och inte som
ett redskap som kunde vara till hjälp för dem i verksamheten. Förskollärarnas svar

analyserades utifrån Bourdieus teori om det kulturella kapitalet, diskuterades och tolkades
med koppling till tidigare forskning och med hjälp av hermeneutiken som skapade en
förståelse kring förskollärarnas föreställningar om de medhavda leksakerna, därefter
avslutades studien med en slutsats.
Slutsatsen av den här forskningen som handlade om förskollärares
föreställningar kring de medhavda leksakerna har kunnat synliggöras och undersökas utefter
Bourdieus (1994/1995) teori om kulturellt kapital, även tolkats och skapat förståelse kring
varför förskollärare kunde äga de föreställningar som de gjorde (Ödman, 2007).
Förskollärarnas svar belyste att de hade olika föreställningar kring de medhavda leksakerna.
Detta belystes med två underrubriker - Barns medhavda leksaker ska inte vara en del av
förskolan, och barns medhavda leksaker kan vara ett viktigt redskap. Enligt Bourdieus
(1994/1995) teori visade det sig att de kunde positionera sig utefter vilken grupp de ville
tillhöra (de som har stora tillgångar), och med det skapade förskollärarna tillsammans sina
föreställningar kring de medhavda leksakerna. Perspektivet att vi blir påverkade av varandra,
att vi positionerar oss därefter, kan ligga till grund för vilka föreställningar vi har eller
kommer till att få (Bourdieu, 1994/1995).

Nyckelord: Förskola, kontext, tolka, förståelse, hermeneutiken, redskap, förskollärare,
betydelse, positionering och föreställning.
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1. Inledning
Leksaker har stor betydelse för barn som trygghetsbärare (Granberg, 2003; Nelson &
Svensson, 2005). Barn utvecklar en slags personlig relation till sina leksaker och på så vis kan
leksakerna hjälpa barn att vistas på nya ställen - till exempel blir det tryggare att sova borta
eller vistas utan sina föräldrar en längre stund om barnets favoritleksak får tas med till
förskolan (Granberg, 2003). Förskollärarens riktlinjer är att barnen - ges goda förutsättningar
att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen och deras uppdrag är att
sträva för att barn ska utveckla sin förmåga att skapa via material och redskap (Skolverket,
2011) - därmed kan barns medhavda leksaker bli ett redskap i förskolans kontext. Förskolans
leksaker klassas in som pedagogiska som i sig själva bär på pedagogiska värden (Almqvist,
1991; Lindewald, 1998), och enligt Rasmussen (2002) så fokuserar förskollärarna oftast på
barnens samspel och inte på leksakerna. Almqvist (1991) anser att förskollärares val av
leksaker oftast beror på deras egna värderingar och enligt Nelson och Svensson (2005) är
förskollärare rädda för det nya och har föreställningar om leksakerna - som att Pokémon
tillhör den så kallade skräpkulturen, medan schack tillhör den så kallade finkulturen. Detta
stämmer då inte överens med förskolans traditionella syn på leksaker - till exempel leksaker
som har anknytning till vår dagliga vardag eller neutrala leksaker anser Almqvist (1991).
Enligt Almqvist (1991) är problematiken i den pedagogiska förskolan att förskollärarna agerar
utifrån sina egna värderingar gällande valet av leksaker, när de istället enligt sitt uppdrag ska
se till alla barns trygghet som till exempel barns medhavda leksaker kan skapa (Granberg,
2003). Där leksaken kan framställas på olika sätt och där de har olika kulturer som barnet
även känner trygghet gentemot (Nelson & Svensson, 2005). Med Nelson och Svenssons
(2005) perspektiv om leksaker kan vi i själva verket förstå leksaker utifrån ett kulturellt
kapital - (Bourdieu, 1994/1995). Där det i så fall innebär att barn har olika tillgångar till olika
typer av leksaker - som skräp - eller finkulturella leksaker, beroende på föräldrarnas kulturella
kapital (Nelson & Svensson, 2005). På så vis kan det även bero på vilket kulturellt kapital
som enskilda förskollärare äger, när det gäller perspektivet på medhavda leksaker för barn,
och på så vis kan det medfölja att vissa medhavda leksaker är accepterade att ta med och
andra inte. Genom att undersöka utifrån Bourdieus (1994/1995) teori om kulturellt kapital kan
då denna studie vara en kunskapskälla, där det kan tas del av förskollärarnas föreställningar
och skapa en djupare inblick i de föreställningar kring barns medhavda leksaker som finns. En
kunskapskälla där vi kan öppna upp våra sinnen för vidare diskussion kring våra
föreställningar vi har kring de medhavda leksakerna. På så vis kan vi tolka och skapa oss en
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förståelse kring varför förskollärare kan äga de föreställningar som de gör (Ödman, 2007).
Med hermeneutikens perspektiv enligt Ödman (2007) på att tolka och skapa en förståelse för
hur människor upplever en situation, där man vill söka efter samband mellan dessa
människors olika föreställningar, kan då denna studie styrka Bourdieus teori om det kulturella
kapitalet där denna söker efter förskollärares föreställningar kring de medhavda leksakerna.
1.1 Syfte
Syftet med studien är att ge er läsare en inblick i vad förskollärare har för föreställningar kring
medhavda leksaker. Utifrån Bourdieus (1994/1995) teori om kulturellt kapital vill jag
undersöka och synliggöra förskollärarnas föreställningar kring medhavda leksaker. Den här
studien blir aktuell i och med att leksaker har ett stort värde i barnens vardag. Eftersom jag
som förskollärare kommer att vara med och påverka verksamheten och föreställningarna kring
de medhavda leksakerna.
1.2 Problemformulering
Kan förskollärares föreställningar kring medhavda leksaker synliggöras och undersökas med
Bourdieus teori om kulturellt kapital, även tolkas och förstås med hjälp av hermeneutiken?

2. Tidigare forskning
I detta kapitel kommer tidigare forskning om leksaker att tas upp.
2.1 Leksakernas föreställning och betydelse
Vem ska man bli och vad ska man göra i framtiden, dessa frågor kan leda till att barnets
öppenhet för livet blir otryggt gentemot sin omgivning (Nelson, 2006). Nelson och Nilsson
(2002) anser att när barnen leker lär de och när barnen lär leker de. Där leksakerna möjliggör
ett lärande där barnen kan få en föreställning av den verkliga världen via kommunikativa
handlingar, allt som barnen leker med är leksaker och dessa har betydelser som medierade
redskap, som möjliggör och begränsar olika meningsinnehåll i leken till exempel
identitetskonstruktion (Nelson & Nilsson, 2002; Engdahl, 1997; Lindewald, 1998; Smirnova,
2011; Berg & Nelson, 2006). De menas att en leksak kan inte bara beteckna föreställningar
kring handlingar utan också ett område där man genom att handla kan göra erfarenheter,
utveckla kunskap och kompetenser. Nelson och Svensson (2005) betraktar leksakers
potentialer på två olika sätt - att alla leksaker har både funktioner och betydelser. Å ena sidan
har leksaker funktioner som innebär att man kan göra något med dem - att gräva hålor, bygga
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slott i sanden med en spade, tävla mot sina vänner. Att leksaker har funktioner innebär att de
är redskap. Å andra sidan kan leksakerna ha betydelser som innebär att barnen kan mena
någonting med dem och att de kan användas som tecken. Tecken är också ett redskap, de kan
också vara en tanke och ett kommunikationsredskap. Man kan till exempel hävda sin
bestämda uppfattning om sig själv som flickaktig genom att vägra befatta sig med bilar (som
betraktas som pojkaktiga) som storebror föreslår att man kan leka med. På så vis har leksaker
potentiella betydelser på ett sätt som liknar vuxnas sätt att med redskaps symboliska värden
uttrycka vem man är eller vad man vill bli betraktad som (Francis, 2010; Martínez, Esther,
Nicolás, Ángel & Salas, Álvaro, 2013; Nelson & Svensson, 2005; Eidevald, 2009; Thurén,
2003). Nelson och Nilsson (2002, mfl) menar att leksaksvärlden medierar relationen mellan
barn och den vuxenvärld de är på väg att träda in i/skapa. Granberg (2003) och Nelson och
Svensson (2005) anser att de medhavda leksakerna är då en del av den världen och på så vis
har betydelser för barnen - bland annat att leksakerna kan skapa tryggheten för barnen, för att
träda fram till kommunikation med sin omgivning. Almqvist (1991) ser leksaker som
kulturföremål - där leksaker återspeglar den tidsepok och det samhälle där de existerar.
Leksaker visar tydligt vilken syn de vuxna i samhället har på sina barn - där leksaker ingår i
det kulturella mönster som präglar barndomen. Det finns olika tolkningar kring leksakerna
och även kan förskollärarna äga dessa olika tolkningar kring de medhavda leksakerna
(Ödman, 2007). Leksaker är en del av barndomens kulturbild anser Almqvist (1991). Barn
kan bli påverkade av leksaker och ha effekter till exempel barn som ger leksaker till andra
barn utvecklar ett prosocialt beteende, vilket följer detta barn upp i sen förskoleålder
(Ahlcrona, 2009; Berg & Nelson, 2006; McBride, 1981; Turner & Goldsmith, 1976).
Prosocialt beteende betyder att när man gör något för någon annan utan någon egen vinning
(Persson, 2004). Nelson och Nilsson (2002) menar att förskollärarna är de viktigaste
personerna gällande leksakerna - det är de som bestämmer vilka leksaker som ska finnas
tillgängliga för barnen anser Nelson och Svensson (2005). Därför borde leksaker inte
betraktas som leksaker, utan istället som läromedel, då ”leksaken” med stor sannolikhet är
producerad och införskaffad i ett syfte om lärande, där olika tolkningar görs av leksaker som
innehavs på en förskola (Nilsson, 2002; Ödman, 2007). Vilka föreställningar har då
förskollärarna kring de medhavda leksakerna?
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3. Den teoretiska utgångspunkten
I detta kapitel kommer studiens teoretiska utgångspunkt att redogöras.
Studien belyser ett av de centrala begreppen i Bourdieus samhällsteori - det kulturella
kapitalet och i genomgången av denna fram skrivs även de begrepp som har en central roll i
studiens analytiska process. Denna teoretiska utgångspunkt anser jag intar ett synsätt som kan
kopplas till läroplanen för förskolan, då föreställningar kan skapas i möten med andra och i
samspel med omgivningen.
3.1 Kulturella kapitalet
Bourdieu (1994/1995) anser att vi lever i ett mångdimensionellt socialt rum där han förklarar
reproduktionen av social över- och underordning. Detta sociala rum skapas av ett system av
relationer mellan positioner som innehas av individer och grupper av individer. Vilka
positioner dessa individer intar bestäms av kapitalet, de tillgångar som i det sociala rummet
fungerar som maktresurser - kläder, stil, kön, intressen, föreställningar. Dessa positioner kan
förändras genom tid beroende på rummets förändring av kapital. För att kunna fungera som
maktresurser krävs det att dessa tillgångar - kläder, stil, kön, intressen, föreställningar
igenkänns som värdefulla och tillkännas värde av andra individer och grupper (här blir det
relationella tänkandet påmint) där han talar om dem i termer som symboliskt kapital - sociala
förhållanden. Han menar att det kulturella kapitalet kan lagras i kroppen i form av långvariga
mentala och kroppsliga dispositioner, förvärvade genom upprepade kontakter med kulturen.
Detta menar han att kulturellt kapital i dess förkroppsligade tillstånd ingriper socialt med sina
kunskaper, färdigheter, sociala erfarenheter, sätt att tala och föra sig - allt det hos en person
som fungerar som tecken på smak och bildning anses som stor tillgång. Detta kulturella
kapital är mer attraktivt för individer att visa sin tillhörighet till än till ett kapital med mindre
attraktiva tillgångar. Detta betyder att det är svårt att fastställa vilka tillgångar som fungerar
som kapital i det sociala rummet. Även fast det är svårt att fastställa dessa tillgångar ska
denna studie undersöka och synliggöra förskollärares föreställningar om de medhavda
leksakerna, studien ska även tolka med hjälp av hermeneutiken och skapa förståelse kring
varför förskollärare kan äga dessa föreställningar.

4. Metod
I följande kapitel redogöras kvalitativ innehållsanalys, val av metod, analysprocess, urval,
forskningsetiska övervägande, datainsamling, tillförlitlighet och kritiska reflektioner.
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Undersökningsmetod är en kvalitativ studie och metoden utgörs i intervjuer.
4.1 Kvalitativ innehållsanalys
Elo och Kyngäs (2008) belyser att kvalitativ innehållsanalys passar bra som analysmetod då
enligt de det inte finns någon snarlik forskning, eller om forskningen är fragmenterad. Utifrån
mina efterforskningar har det förekommit en del forskning gällande förskollärares
föreställningar kring medhavda leksaker. Dock inte där det i samma studie undersöks hur
förskollärarna har fått sina föreställningar kring de medhavda leksaker. Någon forskning som
undersöker den här infallsvinkeln har inte hittats. Kvalitativ innehållsanalys kan vara ett sätt
att analysera muntlig, skriftlig och visuell information. Genom mina intervjuer fick jag den
audiella och muntliga informationen och transkriberingen gav mig den skriftliga
informationen som behövdes för att komma fram till den huvudrubrik som reducerades fram
från empirin (Elo & Kyngäs, 2008). Innehållsanalys reducerar innehållet och i mitt fall de
transkriberade intervjuerna, som blev till huvudrubrik (Elo & Kyngäs, 2008).
För en ökning av validiteten förespråkar Elo och Kyngäs (2008), att forskaren behöver visa
läsaren en länk mellan resultatet och den insamlade empirin. Andra sätt att ytterligare öka
validiteten är att beskriva analysprocessen så tydligt som möjligt, så att en annan forskare ska
kunna utföra samma studie. Citeringar är också en del av att öka validiteten då de ger tyngd
till studiens trovärdighet. I en innehållsanalys ska mängden citeringar inte vara mer än
analysen av tolkningsprocessen (Ödman, 2007).
4.2 Metodval
Med denna examensstudie söktes kunskap inom området för att mina erfarenheter jag fått var,
att förskollärare hade olika föreställningar kring de medhavda leksakerna.
Då jag utgick från Bourdieus (1994/1995) teori, där han anser att vi lever i ett
mångdimensionellt socialt rum där reproduktionen av social över- och underordning skapas. I
detta sociala rum skapar vi ett system av relationer mellan positioner som innehas av individer
och grupper av individer, ville jag använda ett analysverktyg som passade till att analysera
den transkriberande texten. Jag valde därför att använda mig av innehållsanalys, då detta
analysverktyg arbetade med tematisering på ett sätt som jag ansåg var passande för denna
studie och kunde synliggöra problemformuleringen (Elo & Kyngäs, 2008). Med denna
problemformulering gjordes en gruppintervju med tre förskollärare och tre enskilda intervjuer
med tre andra förskollärare. Den första intervjun skrapade på ytan kring deras föreställningar
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och därefter valdes resultatet ut från vad förskollärare svarade. Den mest relevanta
anknytningen till problemformulering och syftet för denna studie blev temat - de medhavda
leksakerna. Medan de tre andra intervjuerna gick då mer in på djupet med fokus på temat från
den första intervjun med nya frågeställningar kring de medhavda leksakerna. Att arbeta efter
innehållsanalys gav mig analysverktyget som jag behövde för att reducera min empiri. Jag
anser att en innehållsanalys var relevant för studien då det analysverktyget inte hade
begränsningar i vilken insamlingsmetod som användes, vilket jag reflekterade över att
tolkningsutrymmet kunde göra studien mer flexibelt om jag skulle behöva ändra tankarna
angående intervju som insamlingsmetod (Elo & Kyngäs, 2008; Ödman, 2007).
Här nedan belyses hur det har gått tillväga med att transkribera, sortera, tematisera och
reducera empirin som är insamlad från metoden, intervju (Bryman, 2011; Ahrne & Svensson,
2013; Björndal, 2002)

4.2.1 Analysprocess
Intervjuerna spelades in via ljudinspelning, all insamlad empiri blev mindre tidskrävande att
transkribera (Ahrne & Svensson, 2013). När de verbala yttrandena överfördes från
ljudinspelningen till text i ett Word dokument innebar det att de transkriberades (Björndal,
2002). En innehållsanalys användes och var en metod där man använde sig av texter som var
utskrivna i pappers form där förskollärarnas svar synliggjordes. En kodning där
kodningsschema och kodningsmanual ingick borde göras då detta var ett viktigt steg i en
innehållsanalys. Kodningsschemat utgjorde sig av att man förde in all information angående
ett fall, till exempel om frågor 1,2 och 3 handlade om samma sak, därefter kodade man det till
en kod. Till exempel frågeställningarna, vad är en leksak, vad har leksakerna för inverkan i
barnets lek, kan leksakerna förmedla något i barnets lek, kan leksakerna inverka i barnets lek,
kan barnet påverka leksakerna i leken. Dessa frågeställningar blev enligt kodningsschemat en
kod alltså ett tema, till exempel tema leksak. Kodningsmanualen kodade svarsalternativen
med siffror till exempel fråga 1 vad är en leksak, förskollärarna svarade olika och dessa
kodades med en kod till exempel förskollärares1 svar kodades med 1 och förskollärares 2 svar
kodades med 2 osv. Innehållsanalys var ett sökande efter bakomliggande teman i empirin
(Bryman, 2011).

7

4.3 Urval
Avdelningen som valdes ut till att delta till första intervjun var en av fyra som tillhörde en
verksamhet som var belägen i Hallands län, där både personalen och forskaren var kända för
varandra sedan tidigare. Detta blev ett så kallat bekvämlighetsurval som innebar val av
personer som fanns tillgängliga för forskaren (Bryman, 2011). Ett bekvämlighetsurval kan
inte generaliseras i studien, då urvalet som jag utgått ifrån gav ett skevt urval. Skevt urval
innebär att de svar som blev synliga via intervjuerna inte kunde anses vara representativa för
yrkesgruppen i fråga (Bryman, 2011). Utifrån detta kunde jag utgå ifrån att det skeva urvalet
var en felmarginal i studie, men då studien var begränsad i omfattning var det en felmarginal
jag fick arbeta utifrån i min studie. Även om jag inte kunde generalisera all resultat av
intervjuerna, gjorde jag tolkningar om vad förskollärarna hade för föreställningar kring de
medhavda leksakerna, sett utifrån Bourdieus (1994/1995) teori om kulturellt kapital, som jag
sedan styrkte med tidigare forskning och på så vis synliggjordes förståelsen kring varför
förskollärarna kunde äga dessa föreställningar kring medhavda leksaker (Ödman, 2007).
Ödman (2007) belyser att hermeneutiken är ett vetenskapligt perspektiv på att tolka och skapa
förståelse kring handlingar. Där man vill söka samband mellan människors olika
föreställningar, hermeneutiken hjälpte Bourdieus teori om det kulturella kapitalet med att
tolka och skapa förståelse kring förskollärares föreställningar. Till första intervjun valdes tre
förskollärare, som var i åldrarna 37-40 år. Intervjun tog plats i förskolans konferensrum, vid
ett tillfälle och tog sammanlagt cirka en timme. När det gällde de tre ytterligare intervjuerna
som gjordes, så precis som den första valdes personer ut som var kända sedan tidigare för mig
som forskare - bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Men däremot gjordes dessa var för sig
hemma hos personerna som blev intervjuade, för att de skulle få en sådan trygg och säker
miljö som möjligt inför frågeställningarna. Vid alla intervjuerna så placerade jag som forskare
mig mitt emot de som blev intervjuade, ljudinspelningsredskapet placerades mitt på bordet för
att möjliggöra att få med så tydliga ljud som möjligt under intervjuerna.
4.4 Forskningsetiska övervägande
De berörda förskollärarna fick information om att jag som forskare följer de fyra kraven av
vetenskapliga rådet och fick informationskravet muntligt och därmed valde de själva att delta
och gav således sitt medgivande via muntlig dialog. Jag framförde att deras svar kunde
användas i examensstudien och på det här sättet kan det bli offentligt. Jag följde även
konfidentialitetskravet, genom att de som deltog i studien var anonyma och att den insamlade
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empirin förvarades på ett betryggande sätt. Det menades med att det inte gick att identifiera
enskilda personer eller verksamheter, alla namn var fingerade. Därmed hade jag informerat
dem om nyttjandekravet som innebar att uppgifter om enskilda personer som samlades in till
studien inte fick användas till andra ändamål om de inte hade blivit informerade om annat.
Samtyckeskravet innebar att forskaren endast bedrev forskning med personer som
uttryckligen hade samtyckt till att delta i studien (Johansson & Karlsson, 2013).
4.5 Datainsamling
Empiriinsamling blev relativt omfattande från första intervjun, den mest relevanta delen
valdes ut till de tre andra intervjuerna, vilka synliggjorts där det valdes enbart ett tema att
fördjupas i - de medhavda leksakerna. Jag stöder mig här på Bryman (2011) som menar att en
allt för omfattande presentation av intervjusvar kan påverka studien negativt, då läsaren kan
tappa fokus för studiens väsentliga resultat. I intervjuerna fanns det både öppna och slutna
frågor. De slutna frågorna var lättare att förstå och följa, än de öppna frågorna som krävde
mer av respondenterna, respondenterna är de personer som blev intervjuade. Slutna frågor
gick även snabbare att svara på och var tidsbesparande än öppna frågor som hade ett större
tolkningsutrymme, men gav mer empiri (Bryman, 2011; Ahrne & Svensson, 2013). Det fanns
nackdelar med ett kvalitativt arbete, då den av många anses bli allt för subjektiv. Via att jag
som forskare tolkar förskollärarnas yttrande kan resultatet påverkas av att jag som forskare
hade egna tankar, känslor och erfarenheter (Ödman, 2007). Via den här tolkningen som
gjordes skapades en ny förståelse kring förskollärarnas föreställningar som sedan
analyserades och enligt Bryman (2011) och Ödman (2007) så spelade forskarens
”förförstålser” stor roll vid tolkningen av resultatet. Ahrne och Svensson (2013) anser att
metoden intervju är en metod som bör kompletteras med dokumentationer, observationer och
skuggningar av aktörerna för att få ett starkare material att arbete med. Intervjuns svagheter är
enligt de att intervjuns samtal vid en viss plats och tillfälle kan ha andra syften än vad
intervjuaren hade tänkt sig eller förstår och med det tolkat yttrandena för ett annat syfte än det
syfte som var tänkt (Ahrne & Svensson, 2013; Ödman, 2007). Dessutom kan de låga antalet
undersökningar som görs vid kvalitativ forskning ofta begränsa möjligheter till generalisering
(Bryman, 2011).
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4.6 Tillförlitlighet
Då studiens undersökningsområde gällde förskollärares föreställningar kring medhavda
leksaker har det försökts att granska alla tänkbara gömmen, där det ställdes frågor kring
området både ytliga och djupgående. Gruppintervjun gjordes i grupp på grund av
förskollärarnas brist på tid att kunna intervjuas enskilt och de kompletterande tre intervjuerna
gjordes enskilt för att dessa lärare hade bristande tid till att samlas för en gruppintervju. Med
tanke på min noggrannhet vid alla intervjuerna, måste det påstås att det registrerades de som
verkade trovärdigaste. Med noggrannhet menas att när intervjuerna gjordes ställde det många
följdfrågor för att ”gräva djupare” i förskollärarnas tankegångar. Bryman (2011) belyser att
respondenterna kan blivit påverkade av varandra när de svarar för att de inte ville blotta sitt
inre. Fördelarna med intervjumetoden är trots flera än enkätmetoden när det gäller att kunna
värdera deras yttranden. Textens tillförlitlighet för studien anses därför vara god.
Föreställningar kan förändras beroende på vem som intervjuas på förskolan och grupperingen
av förskollärarna är väsentlig för vad som kommer sägas, men även så klart var man blir
intervjuad. Däremot skulle kanske förmodligen en annan intervjuare få andra svar gällande
om man gjort en stor intervju med alla samtidigt, men i det stora hela så tror jag att en
eventuell annan forskare hade fått ett slutresultat liknande denna studie.
4.7 Kritiska reflektioner
Reflektionerna kring studiens metoder är att om det fanns möjligheten till att kunna utöka
metoden, intervju, med ytterligare intervjuer hade det blivit mer data till analys. När det ses
tillbaka på studien inses det att intervjuer med flera förskollärare på flera avdelningar och fler
förskolor hade kunnat vinna en bredare och kanske mer nyanserad bild av förskollärarnas
föreställningar kring medhavda leksaker ute i samhället.

5. Resultat och Analys
Studien bidrar med kunskap i det förskolpedagogiska fältet kring barn och leksaker, genom att
undersöka vad förskollärare har för föreställningar kring barns medhavda leksaker. I denna
del av studien används den empiri från intervjuerna som har relevans för syftet och
problemformuleringen, resultatet från förskollärarnas yttranden analyseras utifrån Bourdieus
(1994/1995) teori om det kulturella kapitalet där empirin, med hjälp av hermeneutiken tolkas
och skapas det förståelse kring varför förskollärare kan äga de föreställningar som de gör
(Ödman, 2007). De rubriker som följer handlar om förskollärarnas föreställningar kring barns
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medhavda leksaker och utgörs av två teman - Barns medhavda leksaker ska inte vara en del av
förskolan och barns medhavda leksaker kan vara ett viktigt redskap.
5.1 Barns medhavda leksaker ska inte vara en del av förskolan
Robinson och Morris (1986, refererat i Nelson, 2006) anser att samhällets syn på konsumtion
gör att människans perspektiv på varandra blir att vi ska följa strömmen, men gör vi inte det
så blir vi en avvikare. Detta perspektiv kan påverka förskollärares svar enligt Bourdieu
(1994/1995) och Bryman (2011), med att de svarar på frågorna de tror att alla andra svarar
just för att de inte vill bli en avvikare från den så kallade strömmen, men även för att hålla
med dem som styr samtalet. Men med hjälp av hermeneutiken fick jag fram olika tolkningar
av förskollärarnas yttranden och således styrkte Bourdieus teori. Detta blir tydligast i
gruppintervjun (Ped1, Ped2 och Ped3) där det under hela intervjun var mestadels en av tre
som talar medan de andra två mest höll med. Där enligt Bourdieu (1994/1995) anser att de
positionerar sig efter den som har de mer attraktiva tillgångarna - värdefulla föreställningarna.
Han anser att de så kallade ”tysta” förskollärarna i studiens fall blir de som positionerar sig
gentemot den som håller talan hela tiden, för att just denna har de så kallade tecken på smak
och bildning som sin tillgång och får då störst utrymme för att belysa dessa i denna grupp. Via
alla intervjuer synliggörs det att fem av sex har ett perspektiv att barns medhavda leksaker
inte ska vara en del av förskolan. Förskollärarna fick svara på hur de ser på barns medhavda
leksaker och varför de har den synen.
Inga leksaker fås tas med, de tog med stora saker och ville inte dela med sig till
de andra barnen. Leksakerna skapade konflikter och bråk som tog dyrbar tid
från oss och föräldrarna. Barnen fick panik på morgonen vilken leksak de skulle
ta med sig och blev då ledsna och frustrerade, så nä det är bra att dem inte får
tas med. Sen har vi ju neutrala utforskande leksaker här på förskolan som
räcker gott å väl (Ped 1).
För dem kan gå sönder (Ped 2).
Mm det var stora bilar och föräldrarna är nog tacksamma att det bestämdes
(Ped 3).
Hmm jag anser att barnen inte ska ta med sina leksaker hemifrån. Förskolan är
så utrustad nu för tiden så det som finns där räcker för att barnen ska
sysselsätta sig. Jag tycker det blir så himla mycket saker då om alla skulle ta
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med sina leksaker till förskolan, plus att de kan gå sönder och man kanske inte
vill låna ut sina leksaker och då blir det bråk. Man slipper onödiga diskussioner
med föräldrarna om trasiga leksaker. Vilken medhavd leksak som helst kan ge
barnen trygghet, självklart ser barnen inte skillnad på en snuttefilt och en bil,
därför har vi bestämt att de inte ska tas med för att vi har så mycket leksaker
här på förskolan de kan leka med. Snuttefiltar får de ta med för det är ju en
mjuk sak de sover med och ingen leksak, medan en bil är hård och en leksak.
Jag tror faktiskt inte de medhavda leksakerna har någon större betydelse och att
det händer ingenting med barnen som inte får ta med sig, varför skulle det
hända något med? (Ped 4).
Förskollärarna anser att de leksaker som finns på förskolan räcker gott och väl, då de är
utrustade med neutrala och utforskande leksaker. Deras föreställningar kan ge barnen en
otrygghet gentemot sin omgivning på grund av sina föreställningar kring medhavda leksaker
och frågor, som vem ska jag bli och vad ska jag göra i framtiden kan uppkomma (Nelson,
2006)? Å ena sidan är förskollärarnas föreställningar kring barns medhavda leksaker inte
accepterade på grund av ett visst antal orsaker, till exempel att dessa orsaker uppkommer för
att förskollärarna har jobbat för länge med varandra, så de så kallade tillgångarna inte har
kunnat förändras. Å andra sidan kan dessa föreställningar ändras med tanke på att i det sociala
rummet är tillgångar i studiens fall förskollärares föreställningar kring barns medhavda
leksaker en resurs som kan skapas om via relationer med andra förskollärare som inte har
dessa föreställningar kring barns medhavda leksaker, men även via att dessa förskollärare
fortbildar sig och på så vis får nya tillgångar att tillge gruppen.
En förskollärares svar skiljer sig lite från de andra fyra hur hon ser på barns medhavda
leksaker.
Det anser jag inte är positivt att dem gör. För att det kan få sådana, det kan,
vad ska jag säga… Visa upp på klass skillnader. Jag menar att en del barn kan
inte ta med sig dyra fina saker som då andra barn då inte har en chans att
skriva upp på önskelistan. För att spektrat är så brett på familjers ekonomier.
De får inte ta med dem för att det ska vara mer könsneutralt på förskolan, inga
tjejleksaker eller pojkleksaker. En del barn tar med sig och då blir de bråk när
de inte vill dela med sig. De medhavda leksakerna har betydelse för barn och
om de inte får vara delaktiga i beslutet om leksakerna så kan de känna ilska och
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frustration. Vi godkänner dock gosedjur som de sover med, det är ju en trygghet
för dem i sig, men inte en bil då det är en leksak. Barnen ser ju skillnad på en
snuttefilt och en bil (Ped6).
Hennes föreställningar kring barns medhavda leksaker utmärker sig då det bara är hon som tar
upp att leksaker bär på klass och därför inte bör tas med till förskolan, för på förskolan ska det
vara lite mer könsneutrala leksaker. Denna person kan äga ett kulturellt kapital som är lagrat
sen innan, det menas med att hon har tidigare erfarenheter kring att föräldrar har olika
ekonomiska tillgångar, därmed äger olika dyra leksaker, som hon belyser kan ge barnet
trygghet, men ställer till det när dessa tas med till förskolan om det inte är ett gosedjur.
Hennes kulturella kapital ingriper med sina sociala erfarenheter i ett förkroppsliga tillstånd,
och med den positioneringen enligt Bourdieu (1994/95) godkänner hon inte barns medhavda
leksaker.
5.2 Barns medhavda leksaker kan vara ett viktigt redskap
En av förskollärarna (Ped5) som intervjuas skiljer sig helt från de andra fem när det gäller
barns medhavda leksaker.
Jag anser att barnen ska få ta med sina leksaker för enligt forskning har
leksaker inverkan och påverkar barnen. Jag ser de som en tillgång för inte bara
barnet utan för alla andra också. Jag ser att vissa barn behöver sin leksak och
får då lättare att släppa taget och vara med oss andra. De ger dem styrka. Mitt
uppdrag är ju att sträva efter att barnens behov tillförses, och om det nu det
medhavda leksakerna kan hjälpa mig med det så anser jag att de är ett viktigt
redskap att ta tillvara på. Leksaken stärker dem i sitt självt. Jag menar att vi ser
att barnen är i behov av sin leksak och att de hjälper dem framåt och kan på så
vis komma med i gruppen lättare.
Barns medhavda leksaker har betydelser. Jag tror att det är barnet själv som
bestämmer vilken sak som ger dem trygghet. Jag tror att alla leksaker har nog
sin betydelse för olika personer. Man kan inte sätta fingret på vilken sak som
gör vad för barnet. Hos oss är alla leksaker accepterade. Stor, små, hårda eller
mjuka. En leksak hemifrån kan ge barnet trygghet för att öppna upp sig på
förskolan. Det finns forskning som anser att dem är viktiga och det håller jag
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med om. Om barnet inte får ta med sin leksak kan barnet få lägre självkänsla,
bli blygare och nedstämd (Ped5).
Hennes argument för detta är att enligt forskning har leksaker inverkan och påverkan på barn.
Hon ser barns medhavda leksaker som en tillgång inte bara för barnet utan för de andra också,
hon ser barnets behov av sin leksak. Hon talar även om att hennes uppdrag att sträva efter är
att se till barnets behov och därmed anser hon att barnets medhavda leksak kan vara ett viktigt
redskap. Ett redskap som ger barnet en trygghet och med denna trygghet får barnet högre
självkänsla, blir mer framåt och öppnare för omgivningen. Hennes föreställningar kring barns
medhavda leksaker kan ha enligt Bourdieu (1994/95) skapats i en annan kontext med andra
föreställningar. Till exempel där hon har ingått i en annan grupp med individer som har gjort
att hon blivit positionerad utefter deras maktresurser, deras föreställningar kring barns
medhavda leksaker - till exempel på en skola där hon gick och utbildade sig till förskollärare.
Alla förskollärarna kan positionera sig utefter sin grupp, till exempel för att de vill vara
samkörda med resten av förskoleverksamheten, men även att förskollärarna positionerar sig
utefter sin chef som kan ha maktresurser som de sedan positionerar sig efter. Alltså
förskollärarna ingår i en grupp i gruppen där chefen är deras mest attraktiva tillgång och på så
vis positionerar de sig efter vad den stora tillgången har att ge - chefens föreställningar kring
barns medhavda leksaker. Här kan det bli synligt att förskollärarna positionerar sig efter vad
som är accepterat eller inte gentemot vad deras stora tillgång anser vara aktuellt. Även fast
förskollärarna kan positionera sig utefter varandra kan det ändå vara deras stora tillgång,
chefen, den som säger sista ordet om barns medhavda leksaker (Bourdieu, 1994/1995).

6. Diskussion
Förskolans uppdrag enligt läroplanen (Skolverket, 2010) är att barnen ges goda
förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och att känna sig trygga i gruppen och deras
uppdrag är att sträva efter att barn ska utveckla sin förmåga att skapa via material och redskap
(Skolverket, 2011) - därmed kan barns medhavda leksaker bli ett redskap i förskolans kontext.
Resultatet visar hur förskollärare har olika föreställningar kring barns medhavda leksaker och
hur de ”missar” sitt uppdrag. Fem av förskollärarna ser barns medhavda leksaker som ett
problem som skapar bråk och inte som ett redskap som kan vara till hjälp för dem i
verksamheten. Utifrån detta ifrågasätts det hur förskollärare ska kunna skapa en positionering
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till barns medhavda leksaker gentemot läroplanens uppdrag, om de inte ifrågasätter sina
föreställningar eller andras när det gäller barns medhavda leksakers betydelse för barnet.
Studien fokuserar på vad förskollärare har för föreställningar kring barns medhavda leksaker
och genom att undersöka och synliggöra dessa utifrån Bourdieus (1994/1995) teori om
kulturellt kapital, även tolka med hjälp av hermeneutiken kan då denna studie vara en
kunskapskälla. Där det kan tas del av dessa föreställningar och skapa en djupare inblick i de
föreställningar kring barns medhavda leksaker som finns och på så vis skapa sig en förståelse
kring varför förskollärare kan äga de föreställningar som de gör (Ödman, 2007).
Utan diskussion kring barns medhavda leksaker och vad förskollärarna har för föreställningar
kring dessa, riskerar förskollärarna att skapa en felaktig (i relation till läroplanen)
positionering till barns medhavda leksakers betydelse. Nelson och Svensson (2005), Granberg
(2003) belyser hur barns medhavda leksaker är en del av barnets värld och är en trygghet för
barnet där leksakerna kan få barnet att träda fram till kommunikation med sin omgivning.
I en av intervjuerna finns det en förskollärare som anser att leksaker delas in i klasser, där
leksakerna bär på synliga tecken, tjejleksaker och pojkleksaker. Hon menar även att
leksakerna är olika dyra beroende på föräldrarnas ekonomiska tillstånd. Detta kan även ses
som att leksaken är ett kulturellt redskap, där den speglar en tidsepok och det samhälle den
befinner sig i just nu (Almgvist, 1991). Almqvist (1991) anser att leksaker visar tydligt vilken
syn de vuxna har på sina barn. Med hjälp av vad Ödman (2007) belyser kring hermeneutiken
kan det tolkas att denna förskollärare bär på egna värderingar och föreställningar kring hur
vida barnens föräldrars ekonomiska tillstånd är. Förståelsen av tolkningen blir att barnets
kulturella kapitals habitus ifrågasätt av förskolläraren när den medhavda leksaken synliggörs
på förskolan. Vem är det egentligen som bestämmer vilka leksaker som är dyra eller inte?
Vilka leksaker som har betydelse för det enskilda barnet? I detta fall är det som Almgvist
(1991) antyder att det är de vuxna som med hjälp av Bourdieu teori positionerar sig efter sina
värderingar och sitt kulturella kapital, därmed styr vilken leksak som är lämplig till sitt barn.
Här kan vi även med Bourdieus teori om positioneringar gällande över - och underordningen
belysa att den vuxnes föreställningar kan betraktas med relation till maktresursens tillgångar
att bli den underordning gentemot till exempel vilken föräldrarnas gatas tillgångar har. Om till
exempel barnet bor på ett område som har hög standard i samhället och alla på denna ort äger
gemensamma föreställningar kring vilken sorts leksaker barnen skall inneha, kan vi med hjälp
hermeneutiken och Bourdieus teori tolka att dessa föräldrar positionerar sig utefter de som har
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den mer attraktiva resursen. När det gäller förskollärarens föreställningar kring de synliga
tecknen som leksaker bär, flick - och pojkleksaker så även här tolkar jag att hon bär på egna
värderingar om exakt vad det är som skiljer dessa åt. Vad är en pojkleksak/flickleksak? Med
de här förställningarna kring hur vida leksakerna har eller delas in i två olika fack kan jag
tolka att även här missar hon sitt uppdrag. För när hon nekar ett barns leksak kan frågan, vem
ska man bli och vad ska man göra i framtiden uppkomma och dessa frågor kan leda till att
barnets öppenhet för livet blir otryggt gentemot sin omgivning (Nelson, 2006). Nelson och
Nilsson (2002) anser att när barnen leker lär de och när barnen lär leker de. Här kan jag tolka
det som att denna förskollärare kan ha framfört sina egna värderingar högre än att se till
barnets bästa när det gäller att skapa en trygg miljö, men istället som hon anser mindre bråk
på grund av att leksaken enligt henne skapar detta. Det är även forskare som anser att leksaker
möjliggör ett lärande där barnen kan få en föreställning av den verkliga världen via
kommunikativa handlingar, allt som barnen leker med är leksaker och dessa har betydelser
som medierade redskap, som möjliggör och begränsar olika meningsinnehåll i leken till
exempel identitetskonstruktion (Nelson & Nilsson, 2002; Engdahl, 1997; Lindewald, 1998;
Smirnova, 2011; Berg & Nelson, 2006). De menas att en leksak kan inte bara beteckna
föreställningar kring handlingar utan också ett område där man genom att handla kan göra
erfarenheter, utveckla kunskap och kompetenser. Tolkningen och den förståelse som framgår
är att denna förskollärare bör införskaffa sig andra föreställningar kring medhavda leksaker
för att kunna möjliggöra olika meningsinnehåll för barn (Nelson & Nilsson, 2002; Engdahl,
1997; Lindewald, 1998; Smirnova, 2011; Berg & Nelson, 2006).
En av förskollärarna anser ena stunden att inga leksaker fås tas med hemifrån, medan sen i
nästa menar hon att en snuttefilt får tas med för den sover barnet med. Det frågades henne om
barnet ser någon skillnad på en snuttefilt och en bil och då svarar hon ja, medan hon själv
säger emot sig när hon gör skillnad på de olika materialen på leksaken som tas med. En
snuttefilt får tas med medan en bil inte får tas för det är en leksak. Här är det hon som
bestämmer vilken leksak som ska finnas tillgänglig för barnet (Nelson & Svensson, 2005) och
inte ser till barnets behov när det gäller dess trygghet som dennes leksak kan inneha
(Granberg, 2003). Barns medhavda leksaker påverkar och har funktioner, betydelser och
effekter för barnet (Nelson & Svensson, 2005; Ahlcrona, 2009; Berg & Nelson, 2006;
McBride, 1981; Turner & Goldsmith, 1976). De menar att just denna bil som då nekades att
tas med kan vara barnets redskap för att uttrycka sig och kommunicera sina tankar via, men
som denna förskollärare och även de andra fyra nekade för att tas med. Denna förskollärare
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anser även att medhavda leksaker klassas in och utgör sig som pojk- och flickleksaker, där
barnet kan hävda sin uppfattning via bilen att jag är pojkaktig för jag leker med en bil och
detta vill då denna förskollärare undvika, för att på förskolan ska det enbart finnas
könsneutrala leksaker. Det som den här förskolläraren stoppar är då att barnet kan inte visa
sina tankar, uppfattningar och kommunicerar med sin trygga medhavda leksak som har
betydelser och på så vis inte heller uttrycka vem jag är eller vad jag vill bli betraktad som
(Nelson & Svensson, 2005). En annan förskollärare svarar att hon har kunskap om att en
medhavd leksak kan ge barnet trygghet, men sedan svarar hon att det inte finns någon specifik
leksak som gör detta, så strider det mot vad Nelson och Svensson (2005), Granberg (2003),
Martínez, Esther, Nicolás, Ángel och Salas, Álvaro (2013), Francis (2010), Eidevald (2009),
Thurén (2003) menar. Denna förskollärare svarar även att barnet inte kan se någon skillnad på
en snuttefilt och en bil när de får ta med sig sina leksaker till förskolan - att det är därför de
har nekat barns medhavda leksaker för att det finns leksaker på förskolan att leka med. Barns
medhavda leksaker har inte någon större betydelse för barnet, anser hon. Hur kan denna
förskollärare neka ett barns trygghet och samtidigt göra sitt jobb - som just är att barnet ska
ges förutsättningen att kunna känna trygghet i gruppen och bygga upp varaktiga relationer
(Skolverket, 2011).
Fem av sex förskollärare svarar att leksaker skapar konflikter och ställer till bråk. De anser att
barns medhavda leksaker inte ska tas med till förskolan på grund av detta, men det säger även
att deras leksaker på förskolan är utforskande och könsneutrala. Enligt Almqvist (1991) och
Lindewald (1998) så klassas de leksaker som finns på förskolan in som pedagogiska och bär
på pedagogiska värden. Detta är en föreställning som dessa förskollärare kan äga, enligt
Bourdieu (1994/1995). Förskollärarna ses som viktiga personer när det gäller leksakerna på
förskolan (Nelson & Nilsson, 2002) och har då förskollärarna en syn där enbart deras leksaker
är pedagogiska, undkommer då som forskare anser barns trygga medhavda leksaker dem
(Nelson & Svensson; Granberg, 2003). Vad hade hänt om de hade tagit med dem och
förskollärarna hade haft ett helt annat perspektiv på barns medhavda leksaker? Att leksakerna
är en tillgång - en resurs till förskolan, där barnen är i behov av ”sin” egen leksak som en av
förskollärarna ser på barns medhavda leksaker. Denna förskollärare har ett perspektiv på
barns medhavda leksakers betydelser och funktioner som med enlighet med läroplanen och
forskare blir styrkt, där barnen ska ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer
och att känna sig trygga i gruppen och där deras uppdrag är att sträva efter att barn ska
utveckla sin förmåga att skapa via material och redskap (Skolverket, 2011) - där barns
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medhavda leksaker blir ett redskap i förskolans kontext (Nelson & Svensson, 2005; Granberg,
2003; Nelson & Nilsson, 2002; Engdahl, 1997; Lindewald, 1998; Smirnova, 2011; Berg &
Nelson, 2006). Hur ska vi kunna synliggöra de föreställningar kring medhavda leksaker som
har betydelser för barnen när de flesta förskollärare har ”missat” dessa betydelser?
De vuxna tolkar det barnet är i behov av och som allt annat kan det här tolkas på många olika
sätt - ett barns intresse, behov eller önskemål kan tolkas av den vuxnas och på så vis bli
missvisande när det gäller barns medhavda leksakers betydelse. De olika tolkningar som görs
får då en ny förståelse kring föreställningarna men som även här tolkas olika (Ödman, 2007).
Man kan fundera kring om varje barn alltid ska bestämma vad som ska tas med och vad detta
kan få för betydelser för barnet och dess omgivning. Förskollärarna i den här forskningen är
medvetna kring barns medhavda leksakers betydelse, men de får ändå inte tas med till
förskolan i fem av fallen. Vem är det som styr deras föreställningar och handlingar kring
barns medhavda leksaker egentligen? Är det de själva eller leksaksmarknaden i samhället?
När det gäller positioneringar kring barns medhavda leksaker, positionerar sig förskollärarna
utefter den som har mest smak och ses som en stor tillgång, till exempel en i gruppen som
sedan positionerar sig utefter chefen som i sin tur har störst maktresurs (Bourdieu,
1994/1995). Chefen har i sin tur ett uppdrag som denne måste positionera sig utefter och detta
uppdrag kan vara styrt av den massproducerande och mediala leksaksmarknaden, där chefens
föreställningar skapas av samhällets krav på dennes uppdrag. Tolkningen och förståelsen
kring min diskussion är att förskollärarna positionerade sig efter de föreställningar som hade
störst maktresurs (Bourdieus, 1994/1995; Ödman, 2007).

7. Slutsats
Den förförståelse som fanns inom studiens område bestod av tidigare erfarenheter från olika
verksamheter där det fanns tyckande kring barns medhavda leksaker hos förskollärare, där det
tolkades att de hade olika föreställningar kring dessa och inte alltid var överens dem emellan.
Detta gjorde att intresset skapades för att undersöka vidare vad de egentligen hade för
föreställningar och om dessa kunde undersökas och synliggöras utifrån Bourdieus
(1994/1995) teori om det kulturella kapitalet, även tolkas och skapa förståelse kring varför
förskollärare kunde äga de föreställningar som de gjorde (Ödman, 2007). Via metoden
intervju med förskollärarna kunde det undersökas vilka föreställningar förskollärare hade och
på så vis analysera det här. Inledningsvis så framhålls dilemmat med barns medhavda
leksaker - att leksaker har stor betydelse för barn som trygghetsbärare (Granberg, 2003;
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Nelson & Svensson, 2005). Barn utvecklar en slags personlig relation till sina leksaker och på
så vis kan leksakerna hjälpa barn att vistas på nya ställen - till exempel blir det tryggare att
sova borta eller vistas utan sina föräldrar en längre stund om barnets favoritleksak får tas med
till förskolan (Granberg, 2003). Problematiken i den pedagogiska förskolan, enligt Almqvist
(1991) är att förskollärarna agerar utifrån sina egna värderingar gällande valet av leksaker, när
de istället ska enligt deras uppdrag se till alla barns trygghet som till exempel barns medhavda
leksaker kan skapa (Granberg, 2003), där leksaken kan framställas på olika sätt och där de har
olika kulturer som barnet även känner trygghet gentemot (Nelson & Svensson, 2005). Studien
har inte löst att barns medhavda leksaker godkänns bland förskollärarna, utan framhåller
fortfarande att det finns olika föreställningarna bland förskollärarna. Syftet med studien var att
ge er läsare en inblick i vad förskollärare hade för föreställningar kring medhavda leksaker.
Utifrån Bourdieus (1994/1995) teori om kulturellt kapital ville jag undersöka och synliggöra
förskollärarnas föreställningar kring medhavda leksaker, även med hjälp av hermeneutiken
tolka och skapa förståelse kring varför förskollärare kunde äga de föreställningar som de
gjorde (Ödman, 2007). Den här studien blev på så vis aktuell i och med att leksaker har ett
stort värde i barnens vardag. Eftersom jag som förskollärare ska vara med och påverka
verksamheten och föreställningarna kring de medhavda leksakerna. Denna studie kan vara en
kunskapskälla, där det kan tas del av dessa föreställningar och skapa en djupare inblick i de
föreställningar kring barns medhavda leksaker som finns och på så vis skapa sig en förståelse
kring varför förskollärare kan äga de föreställningar som de gör.
Med hjälp av hermeneutiken så synliggjordes de tolkningar som behövdes för att skapa en
förståelse för vilka föreställningar föreskollärarna hade och via att studien använde sig av
Bourdieus teori om det kulturella kapitalet kunde jag därmed komma fram till en slutsats.
Slutsatsen av den här forskningen som handlar om förskollärares föreställningar kring de
medhavda leksakerna anser jag har kunnat synliggöras, undersökas, tolkats och förstås utefter
Bourdieus (1994/1995) teori om kulturellt kapital med hjälp av hermeneutiken.
Förskollärarnas svar belyser att de har olika föreställningar kring de medhavda leksakerna på
grund av enligt Bourdieu (1994/1995) att de kan positionerar sig utefter vilken grupp de vill
tillhöra (de som har stora tillgångar) och med det skapar de tillsammans sina föreställningar
kring de medhavda leksakerna.
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8. Förslag till vidare forskning
Det skulle vara intressant att göra en liknande studie som denna, men istället ha fokus kring
genus. I och med att en av förskollärarna tog upp pojk- och flickleksaker och olika klasser,
vore det här en intressant för vidare forskning. Hur ser leksaksutbudet ut på förskolor i
Hallands län i ett genusperspektiv? Hur tydligt är det med flickleksaker eller pojkleksaker?
Att under en längre tid göra en studie om leksaksutbuden på förskolor, för att se om eller hur
dessa förändras, återkommande intervjuer till förskollärare angående valen de gör och gå till
grunden med vilka faktorer som styr leksaksutbudet på förskolor i Hallands län.
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