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Abstract  

The main focus of this empirical study has been to examine how the physical environment is staged 

in two different pre-schools within the district of Stockholm, Sweden.  We have tried to interpret 

what ideas and discourses of children and learning that lay behind the environmental staging.    

And how the environmental staging preconditions pre-school children’s learning and how it enables 

them to act within the environment. We have investigated and documented all of the space, material 

and toys that the children have access to in each pre-school. The documentation constitutes of notes 

and photographs that have been organized in to categorical schemes to help us go through and 

analyzes the material.  For this study we have chosen a post- structuralism theory perspective and 

discourse analyzes. We argue that the environment can be read as text, that we can find different 

discourses of how children and learning are perceived in how the environment is staged. We have 

researched what rooms, what material and what documentation children in the pre-school 

environment have access to and do not have access to. We examined in what way the environment 

speaks of children’s agency and their influence. Key terms for this study are physical environment, 

material, subject, body, power, individual and collective. In the study we argue that different 

theoretical view points are needed to understand the wide dimension that is the physical 

environment and how it is perceived and organized. Throughout this study we refer to the 

theoretical stand points of post-structuralism and Michel Foucault´s concept of power and govern 

mentality, Karen Barad´s inter-active theory and Maurice Merleau-Ponty´s view of the body and the 

world.  After analyzing the material the result of this study shows that the environment in pre-

schools are stage through ideas and discourses of what children need to learn and what the they 

need to have access to. We found that the current Curriculum for the Swedish pre-school and its 

goals referring to “learning and development” that are closely linked with school subjects has had 

significant influences on how the environment is staged.  Our result shows that different “learning 

subjects” and play are separated from one and other and that the environment does not speak of a 

multidisciplinary learning. It was also made visible to us that care has been made secondary in how 

the environment is organized. Most rooms speak of a strong control and adaptation of children’s 

body’s. We found that the materials where organized in a strict way with strong codes for how they 

should be used. The conclusion of this study is that the environment is strictly planed and 

organized, by the teachers. The environment positions the body and speaks to the subject on how it 

should act and how it should view it´s subjectivity. The current group of children has little influence 

over how the environment is staged. The environment is staged after current discourses and norms 

of what children are, what they should do and what they should learn. These discourses within the 

environment inflict on both children and adults within the pre-school and set up boundaries for 

meaning- making and for what is perceived as possible within the environment.  
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1. INTRODUKTION TILL STUDIEN  
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur den fysiska miljön iscensatts på två förskolor för 

att försöka tyda vilka idéer och föreställningar om barn och lärande som miljön är bärare av. Val av 

undersökningsområde bottnar sig i vår tidigare arbetslivserfarenhet av hur olika pedagogiska 

miljöer utformats och sedan använts. Vår tidigare erfarenhet är att den pedagogiska miljön ofta är 

utformad av pedagoger med intentioner om reglering och styrning om hur rummet/materialet ska 

användas, med tankar om vilket lärande som ska ske. Det finns ofta lite utrymme för de enskilda 

barnen att påverka och sällan finns det något större underlag eller någon djupgående analys av de 

förändringar som görs i miljön som utgår från den befintliga barngruppen. Miljön på förskolan blir 

ofta statisk vilket vi även fått bekräftat av tidigare forskning (Nordin-Hultman 2004, Björklid 2005, 

Eriksson Bergström 2013). När vi läste Skolinspektionens (2012) kvalitetsgranskningsrapport: 

Förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget, framkom det i stycket om 

lärandemiljön att det fanns brister i hur den pedagogiska miljön planeras och ändras efter barnens 

behov och intressen. Rapporten uttrycker hur ” arbetet med förskolans miljöer är en viktig del av 

arbetet med barns delaktighet, dels utifrån tillgänglighet, dels utifrån inflytande på hur miljöerna 

utformas tillsammans med barnen.” (Skolinspektionen 2012 s.26) Det framkommer i rapporten hur 

rådande diskurser om barn påverkar barnens tillgänglighet och möjlighet att påverka miljön. Därför 

menar Skolinspektionen att dagens förskolor medvetet behöver arbeta med den fysiska miljön, för 

att kunna erbjuda en kreativ och inbjudande miljö som lockar till utveckling och lärande. ”Eftersom 

barngrupper förändras över tid och behoven därmed skiftar, måste miljön hela tiden anpassas till 

nuläget ” (Skolinspektionen 2012 s.28).  

 

Detta ställde oss frågande till den pedagogiska inomhusmiljöns betydelse för vilka handlingar och 

aktiviteter som görs möjliga och tillgängliga, samt vilka diskurser om barn och lärande som 

synliggörs i rummet. I uppsatsen har vi fokuserat på hur tillgängligt den fysiska miljön och 

materialet i rummet görs för barnen och hur rummets iscensättning signalerar hur rummet ska 

användas, samt hur kroppen ställs i förhållande till och regleras av rummet. Vi har undersökt hur vi 

kan förstå rummets ordning, den ordning som bestämmer vad som ska och inte ska göras och vilka 

material och fysiska rum barnen har tillgång till respektive inte har tillgång till. Vi har velat 

synligöra rummets makt att påverka barns handlingar och aktiviteter, samt koppla diskurser om den 

fysiska miljön till Läroplanen för förskolan och nyligen utförda statliga utredningar. Vår önskan är 

att bidra till en diskussion om de villkor och diskurser om barn och lärande som synliggörs i den 

fysiska inomhusmiljön och som miljön är medskapare av.  Därför är det just den iscensatta miljön 

som intresserat oss och som vi undersökt i denna studie.  I studien skrivs subjekt och kroppen fram 
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som betydande begrepp för hur vi förhåller oss till och positioneras i rummet. Vi menar att kroppens 

upplevelser och erfarenheter ofta glöms bort i diskussioner om miljön och därför ställer vi kroppen i 

denna studie i direkt relation till rummet. Vi önskar genom vår studie bidra till att synligöra hur 

diskurser om barn och lärande, och hur de mål som finns för verksamheten i förskolan påverkar hur 

miljön iscensätts och regleras, samt i vilken grad det synliggörs att den aktuella barngruppen ges 

plats och utrymme att påverkar miljöns utformning. 

  

2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 

I denna del av uppsatsen beskriver vi tidigare forskning om den fysiska miljön i förskolan, dess 

betydelse och förutsättningar. Vi beskriver rummet och materialets betydelse för barns handlande i 

den fysiska miljön. Vi kommer även ta upp hur den fysiska miljön beskrivs i Barnstugeutredningen 

från 1972, den nuvarande Läroplanen för förskolan och i statliga utredningar av förskolan mellan 

åren 2004-2012, för att förstå hur rådande diskurser om barn och lärande kommit till.    

 

2.1 Fysisk miljö 

Enligt Svenska akademins ordlista förklaras begreppet miljö som ”yttre förhållanden som påverkar 

allt liv” (SAOL 2013 s. 573). Med fysisk inomhusmiljö syftar vi i denna undersökning till de rum 

och lokaler som de olika avdelningarna har förfogande över för att kunna bedriva den dagliga 

verksamheten på förskolan. I den fysiska miljön inräknas även fasta möbler, material, färg på 

väggar samt dokumentation och andra synliga symboler som finns i rummet.  

 

 

Pia Björklid har skrivit forskningsrapporten Lärande och fysisk miljö: en kunskapsöversikt om 

samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola som lyfter den fysiska miljöns 

betydelse för lärande. I rapporten kommer hon fram till att den fysiska miljön är viktig, då den 

sänder olika budskap till de människor som vistas i miljön och att den fysiska miljön talar om ifall 

man är välkommen eller inte. Beroende på hur miljön är planerad, kan den både skapa 

förutsättningar för lärande, men även hindra barnen i deras utveckling. Hon lyfter hur viktigt det är 

att den fysiska miljön upplevs som tillgänglig och trygg för barnen, då en otrygg och 

understimulerande miljö gör att barnen inte leker, vilket kan hämma barnens utveckling, socialt, 

kognitivt och fysiskt (Björklid 2005 s.169). Hon anser att den fysiska miljön inte enbart är en plats 

för lärande, utan att den även är en plats där barnen får möjlighet att socialisera med andra i deras 
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omgivning. Genom den fysiska miljön skapar sig varje enskild individ i gruppen en relation till 

platsen (Björklid 2005 s.179). Björklid betonar betydelsen av en fysisk miljö som tillåter ett sinnligt 

och kroppsligt utforskande. Genom att yngre barn får utforska miljön med hjälp av hela sin kropp 

och all dess sinnen ökar möjligheterna till att skapa en meningsfull miljö, där barnen ges utrymme 

att utforska och identifiera miljön, vilket väcker deras lust och nyfikenhet (Björklid 2005 s. 180). 

Björklid anser att miljön på svenska förskolor ofta planeras och regleras efter tid, hon nämner att 

det ofta finns ett mönster för hur rummen är disponerande, samt för vilka aktiviteter som de olika 

rummen erbjuder (Björklid 2005 s.171). De rum som Björklid fann som mest intressanta för barn 

var de så kallade mellanrummen, vilket exempelvis kan vara korridorer, hallar och förråd. Enligt 

henne var mellanrummen mer intressanta för barnen, då de ofta inte är planerade för ett visst 

ändamål (Björklid 2005 s.13).   

 

 

Även författarna Turid Skarre Aasebø och E. Cathrine Melhuus nämner i sin bok Rum för barn 

rum för kunskap att den fysiska miljön ska ge barnen möjligheter till att upptäcka och utforska med 

hela kroppen och dess sinnen. Boken lyfter den kulturella och sociala praktikens betydelse för barns 

utveckling, socialt, emotionellt och kognitivt. Författarna menar att barn möter den fysiska miljön 

med sina kroppar och att de med hjälp av sina kroppar tolkar innehållet i miljön. På detta sätt skapar 

barnen en individuell och en gemensam förståelse för miljöns ändamål, det vill säga vilka budskap, 

normer och värderingar som innehållet i miljön förmedlar (Skarre Aaseebø  och Melhuus 2007 s. 

149). 

 

 

Sofia Eriksson Bergström konstaterade i sin avhandling Rum, barn och pedagoger - om 

möjligheter och begränsningar i förskolans fysiska miljö, att praktikens fysiska miljö med dess 

utformning och innehåll har en viktig roll att spela i barnens lärande och utveckling. Hon anser att 

den fysiska miljön kan väcka barnens nyfikenhet och lust till att utforska, då de förhandlingar och 

samspel som uppstår mellan barnen och den miljö som de vistas i, gör att barnen kan erövra och 

utveckla nya och mer avancerade sätt att upptäcka olika handlingserbjudanden (Eriksson Bergström 

2013 s. 169). Hon menar att pedagoger ofta planerar och strukturerar den fysiska miljön för att 

kunna kontrollera och organisera barngruppen, samt att den används för att fostra barnen till att veta 

vilken plats de har i den sociala praktiken (Eriksson Bergström 2013 s.183). Den fysiska miljön 

planeras utifrån att skapa ordning och struktur i barngruppen vilket ytterligare ökar behovet av 

regler i verksamheten. Trots en starkt reglerad och begränsad miljö menar ändå Eriksson Bergström 

att barnen hittar egna handlingserbjudanden och att barnen som aktörer omformar och skapar sig 
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handlingsutrymme i den reglerande och strukturerade inomhusmiljön (Eriksson Bergström 2013 

s.184). Resultatet av studien visade på att barns kollektiva handlingar uppmuntrades då 

pedagogerna föredrog att barnen lekte gemensamma lekar, med ett gemensamt objekt. Detta gjorde 

att de kollektiva lekarna ofta prioriterades när den fysiska miljön planerades (Eriksson Bergström 

2013 s.180). Eriksson Bergströms analys visar att rummens yttre utförande, samt hur materialet i 

rummet presenteras påverkar barnens handlingsutrymme. I undersökningen såg Eriksson Bergstöm 

liknande mönster som Björklid, att barn uppskattar rum som inte är planerade för en bestämd 

aktivitet. Detta blev synligt genom att de rum som hade planerats av pedagogerna för ett visst syfte, 

endast användes av barnen så som de vuxna hade tänkt och inga andra handlingsutrymmen 

användes. I studien framkom det att de rum som var uppdelade i flera olika stationer, som var för 

sig erbjöd olika handlingserbjudanden bidrog till att barnen lättare kunde mötas i gemensamma 

lekar. De olika stationerna i rummet bidrog också till att barnen kunde koncentrera sig längre på en 

och samma lek, vilket gjorde att den pågående aktiviteten kunde fördjupas (Bergström 2013 s.174). 

 

 

Elisabeth Nordin-Hultman har skrivit doktorsavhandlingen Pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande . Studiens första del bygger på en jämförelse mellan svenska och engelska 

förskolor. Den lyfter att rum inte enbart kan ses som något fysiskt och geografiskt, då rummet, med 

dess innehåll, bär upp specifika förväntningar och föreställningar. Nordin-Hultman menar att 

rummen på detta sätt är diskursiva (Nordin- Hultman 2004 s.51). Hon synliggör hur organisationen 

av rum kan synliggöra olika maktrelationer. Beroende på hur rummet är planerat positioneras den 

som träder in i rummet därefter, rummet säger på så sätt något om vem man är, samt hur man bör 

förstå sig själv som individ. Hon menar vidare att förskolans rum visar på hur ett barn är och bör 

vara samt hur de barn som vistas i rummet därmed ska uppfattas och bedömas (Nordin-Hultman 

2004 s.51). Nordin-Hultman anser att rummen ofta planeras efter en viss ordning och denna 

påverkar rummens innehåll. En aspekt hon lyfter är hur rummen ofta regleras och planeras efter den 

tid som finns till verksamhetens förfogande. Detta gör att verksamhetens dagsprogram ofta avgör 

vilka rum och vilket material som finns tillgängliga för barnen (Nordin-Hultman 2004 s.53). 

Nordin-Hultman problematiserar frågor om reglering, styrning och menar att krav på barns 

anpassning inte diskuteras på förskolor och skolor. För att barns olikheter och kreativitet ska 

synliggöras och utvecklas i förskolans olika rum anser Nordin-Hultman att det måste finnas 

möjligheter till olika handlingsmöjligheter i rummen, samt att olika aktiviteter och projekt ska 

kunna pågå samtidigt. Nordin-Hultman menar att detta skulle ge rummen fler betydelser samt kunna 

förstås på olika sätt, vilket skulle bidra till att barns olika behov skulle tillgodoses (Nordin-Hultman 

2004 s.191). 
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Gunilla Halldén är professor emerita vid Linköpings universitet och har tillsammans med tre andra 

forskare lett ett forskarprojekt kring förskolan som institution och som en viktig plats för hur vi 

förstår och konstruerar barndom. Deras forskning har av Halldén (2007) sammanställts i boken Den 

moderna barndomen och barns vardagsliv. I boken presenterar författarna barndomsforskningen 

som fält och diskuterar hur synen på barn och barndom förändrats över tid. De diskuterar förskolan 

som en viktig plats i konstruktionen av barndom mot bakgrund att de flesta barn i Sverige idag går i 

förskolan och spenderar en stor del av sin tid där. Halldén beskriver hur barndomen idag är 

institutionaliserad (Halldén 2007 s.14). Forskarna menar att förskolan som institution påverkas av 

större samhälleliga diskurser och att dessa bidrar till hur förskolans uppdrag ser ut, förskolan blir en 

politisk arena (Halldén, 2007 s.87). En viktig aspekt Halldén lyfter är förskolans dubbla uppdrag: 

lärande och omsorg. Hon menar att omsorgsuppdraget underordnats lärandeuppdraget, dels på 

grund av professionaliseringen av förskolan där pedagogerna vill ses som lärare istället för 

”barnpassare”, att barn ska förberedas inför skolan och dels på grund av diskursen om det 

kompetenta barnet, där barnet ses som en självständig aktör. Halldén menar att det inte behöver 

finnas en motsättning mellan idén om det kompetenta barnet och barns behov av omsorg. Hon 

menar att det sker ett viktigt lärande när man får omsorg, då man också lär sig att ge omsorg 

(Halldén 2007 s.76). Halldén lyfter vikten av platsen i konstruktionen av barndomen, hon menar att 

det finns speciella platser som anses vara bra för barn, förskolan är en sådan plats. ”Dessa platser 

rymmer upplevelser, som varit betydelsefulla och som fortsätter att vara det, genom att de inverkar 

på hur vi senare orienterar oss i rummet” (Halldén 2007 s.92). En betydande poäng författarna gör i 

boken är hur barn också är viktiga aktörer i att ge platsen en betydelse och att de är delaktiga i hur 

barndom görs. I den pedagogiska miljön följer barnen den ordning och de regler som finns, men de 

bryter också mot dem och förhandlar på så sätt om den sociala ordningen (Halldén, 2007 s.165).           

 

2.2 Material 

 

Hillevi Lenz Taguchi, som är professor i pedagogik vid Stockholms universitet, skriver i sin 

avhandling Pedagogisk dokumentation som aktiv agent att pedagogiska praktiker kan förstås som 

diskursiva praktiker och att de ”görs av var och en av oss och våra kollektiva uppfattningar om vad 

den är och vad den borde vara” (Lenz Taguchi 2012 s.34-35). Lenz Taguchi menar att dessa 

diskurser blir så kallade maktproduktioner över hur den pedagogiska praktiken väljer att se på barn 

och lärande, samt att diskurserna görs verkliga när de materialiseras och iscensätts i den fysiska 

miljön. (Lenz Taguchi 2012 s.34-35). Hon använder sig av Karin Barads intra-aktiva teori och 
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förespråkar att materialet på förskolan inte ska ses som passiva instrument, utan att de i stället ska 

ses som medaktörer i vårt handlande. Med det menar hon att materialet samverkar med våra kroppar 

och samarbetet kan enligt Lenz Taguchi ses som att ”vi gör något med dem och det gör något med 

oss i våra pedagogiska praktiker” (Lenz Taguchi 2012 s.9). Hon skriver att lärandet sker med hjälp 

av dessa artefakter, och beroende på hur vi människor agerar i mötet med materialet produceras 

vissa betydelser och diskursiva tankar i vårt inre. Materialet är med och formar och sätter 

människors tänkande i rörelse (Lenz Taguchi 2012 s.29). Lenz Taguchi menar att den mänskliga 

kroppen och andra fenomen i världen skapas i den sociala praktiken där de befinner sig (Lenz 

Taguchi 2012 s.51).  

 

 

Birgitta Almqvist har i sin avhandling: Approaching the culture of toys in Swedish child care: a 

literature survey and a toy inventory, gjort en inventering av förskolors leksaker. I hennes studie 

synliggjordes det att avdelningarnas utbud av leksaker ofta påverkades av pedagogernas kunskap 

och deras personliga inställningar rörande bland annat barnens ålder. (Almqvist 1994 s.145). 

Almqvist kom även i sin analys fram till att förskolornas lekmaterial ofta var tänkta att fungera både 

som ett verktyg för lärande och lek. Almqvist ställer sig i undersökningen frågande till om barnen 

på förskolorna själva är medvetna om att deras lekmaterial är tänkta som lärande objekt (Almqvist 

1994 s.143). 

 

 

I avhandling Det massiva barnrummet: teoretiska och empiriska studier av leksaker konstaterade 

forskarna i pedagogik Anders Nelson och Mattias Nilsson att lek och lärande hänger ihop och att 

leksakerna på förskolor ofta används som en del i barnens läroprocesser (Nelson & Nilsson 2002 s. 

42).  Anledningen till detta ansåg forskarna berodde på att de materiella symbolerna ökade 

möjligheterna till att kunna kommunicera betydelser kring lärande (Nelson & Nilsson 2002 s.45). I 

deras undersökning konstaterades det att pedagogerna är de viktigaste aktörerna i val av material, då 

det är de som avgör vilken bild av världen som materialet indirekt ska ge barnen (Nelson & Nilsson 

2002 s.4). Dessutom blev det synbart i studien att pedagogerna genom lekmaterialet förmedlade 

sina föreställningar till barnen om hur de uppfattar lärande, samt vad barnen förväntas lära sig 

(Nelson & Nilsson 2002 s.45).  

 

 

Anders Nelson & Krister Svensson (2005) har skrivit boken Barn och leksaker i lek och lärande 

om materialets betydelse för barns kunskapsutveckling. De menar att materialet bidrar till att barnen 
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vidareutvecklas och växer som människor, då det väcker barnens intresse och lockar till lek. I leken 

möter och bearbetar barnet både gamla och nya erfarenheter, som i sin tur blir till kunskap (Nelson 

& Svensson 2005 s.10). De skriver även att leken, leksakerna och lärandet regleras och klassificeras 

i den pedagogiska praktiken utifrån praktikens ordningar och traditioner och att vissa lekar och 

lekmaterial på detta sätt inkluderas eller exkluderas i verksamheten (Nelson & Svensson 2005 s.88). 

De problematiserar att förskolans läroplan inte beskriver eller synliggör leksakernas potentiella 

värde i leken (Nelson & Svensson 2005 s.93).  Författarna menar att Läroplanen för förskolan 

(2010), med dess mål och riktlinjer, inte är så detaljstyrt, vilket å ena sidan ger förskolorna en större 

frihet att utforma sin egen verksamhet, samtidigt som ett större ansvar läggs på pedagogerna att 

själva veta hur man ska arbeta för att uppnå läroplanens mål. Detta har bidragit till ett ökat ansvar 

för den enskilde pedagogen, gällande planering av verksamhetens innehåll och material (Nelson & 

Svensson 2005 s.91-92). 

 

2.3 Den fysiska miljön i statliga utredningar och styrdokument  
 

Barnstugeutredningen färdigställdes år 1972 på uppdrag av statsrådet, Socialdepartementet som då 

var den myndighet som förskolan låg under. (SOU 1972 del 1 s.3). I Barnstugeutredningen 

framkommer det att inomhusmiljön på förskolor var viktig, då man ansåg att den, tillsammans med 

utomhusmiljön, kunde ”ge barnen en viktig stimulans” (SOU 1972 del 2 s.17). Betydelsen av en 

innehållsrik omgivning diskuterades och man ansåg att det skapades genom att barnen självständigt 

kunde röra sig i lokalerna samt att de själva kunde välja material och plats för sitt experimenterande 

och utforskande (SOU 1972 del 2 s.165). Lokalerna skulle planeras med syfte att ge barngruppen 

tillräckligt med utrymme, då rymliga och välplanerade rum ansågs bidra till att stärka gemenskapen 

mellan barn och vuxna (SOU 1972 del 2 s.156). Rummen skulle även erbjuda plats för både 

stillsamma och rörliga aktiviteter, men dessa skulle inte inkräkta på varandra, då det ansågs minska 

behovet av att behöva inordna verksamheten efter bestämda rutiner och regler (SOU 1972 del 2 

s.152-153). Utredningen tog även upp att barn ansågs ha en naturlig nyfikenhet och lust till 

utforskande och därför behövde förskolor ha en speciell plats med material som inbjöd till att 

experimentera (SOU 1972 del 1 s.219). Det konstaterades att barn hade ett behov av att få upptäcka 

med hela kroppen för att uppleva saker ur andra perspektiv och det behövdes material som gynnar 

det kroppsliga utforskandet (SOU 1972 del 1 s.221). Materialet borde vara konstruerat på ett sådant 

sätt att det lätt kunde anpassas och varieras i olika svårighetsgrader, för att på så sätt kunna anpassas 

efter barnets behov och förmåga. Utredningen lyfte avslutningsvis betydelsen av att förskolor 

erbjöd ett variationsrikt sorteringsmaterial, där barnen sågs få möjlighet att upptäcka och särskilja 
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material med hjälp av sina fem sinnen, då det ansågs uppmuntra barnen i deras eget lärande och så 

att de ”lär sig att utveckla processer som är nödvändiga för vetenskaplig verksamhet” (SOU 1972 

del 1 s.221).  

 

2.3.1 Läroplanen för förskolan 1998, reviderad 2010  

 

1998 flyttades ansvaret för den Svenska förskolan över från Socialstyrelsen till 

Utbildningsdepartementet och förskolan blev en del av utbildningsväsendet. Detta resulterade i att 

Skolverket fick i uppdrag att utarbeta ett nytt styrdokument för förskolan och på så sätt fick 

förskolorna i Sverige en egen läroplan att följa, Läroplanen för förskola 1998 (Skolverket 2004 s.8). 

Läroplanen delades upp i olika delområden, med specifika mål och riktlinjer för arbetslaget. 2010 

reviderades Läroplanen för förskolan och är idag ett av rådande styrdokument som dagens förskolor 

har i uppgift att följa när man organiserar sin verksamhet. Målen och riktlinjerna är i stort sett 

detsamma, däremot har det tillkommit ytterligare riktlinjer för förskollärarens och förskolechefens 

specifika ansvar. Förskolläraren har bland annat ett ansvar att se till att det demokratiska arbetet på 

förskolan sker enligt läroplanens mål och att samtliga barn i barngruppen får ett verkligt inflytande i 

verksamheten, både vad gäller arbetssätt och innehåll (Skolverket 2010 s.12). Förskolechefen har i 

sin tur det övergripande ansvaret för att se till att verksamheten, i sin helhet, lever upp till de mål 

och riktlinjer som anges i läroplanen och gällande miljön står det i Läroplanen att förskolechefen 

har ett särskilt ansvar för att ”förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra 

miljö och material för utveckling och lärande” (Skolverket 2010 s.16).  

 

I målområdet Utveckling och lärande nämner man betydelsen av att ha en inbjudande miljö, man 

förklarar att en innehållsrik och öppen miljö främjar det lustfyllda lärandet och att leken, 

kreativiteten och barnens lust till att lära ska tas tillvara i verksamheten (Skolverket 2010 s.9).               

I läroplanen beskrivs att lärandet sker genom samspel mellan barn och vuxna och att förskolan ska 

uppmuntra barnen till att känna tilltro till sitt eget lärande. Barnen ska även känna att de kan lära sig 

genom olika uttrycksmedel, där exempelvis det sinnliga och estetiska nämns som två aspekter 

(Skoverket 2010 s.7). Arbetslaget på förskolan ska tillsammans sträva efter att skapa en bra miljö 

för barnen där man ska vara särskilt uppmärksam på om något eller några barn är i behov av extra 

stöd. (Skoverket 2010 s.11). Läroplanen för förskolan bygger på en demokratisk värdegrund och 

förskolan ska vara en trygg miljö att vistas i, samt ses som en social mötesplats. I Läroplanen för 

förskolan står det ”var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas 
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egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö” (Skolverket 2010 s.4). Barnens inflytande har 

en viktig roll i Läroplanen för förskolan, då man anser att ”barnens sociala utveckling förutsätter att 

de efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan” (Skolverket 2010 

s.12). Arbetslaget ska, i möjligaste mån, planera och utforma miljön efter barnens intressen och 

behov och ansvaret ligger även på arbetslaget att ta tillvara på barnens nyfikenhet och vilja till att 

påverka, samt göra barnen medvetna om hur deras egna handlingar påverkar miljön (Skolverket 

2010 s.12).  

 

2.3.2 Statliga utredningar av förskolan 2004-2012 

 

År 2004 gjorde Skolverket en nationell utvärdering av Läroplanen för förskola 1998 rev 2010 som 

kallades Förskola i brytningstid. Syftet med utvärderingen var att granska verksamheternas kvalitet, 

för att på detta sätt synliggöra hur väl Läroplanens uppdrag integrerades i verksamheten (Skolverket 

2004 s.13). Gällande miljön framkom det i utvärderingen att pedagogerna ofta planerade och 

ändrade inomhusmiljön för att uppmuntra barnen till att fortsätta utforska sin omgivning. Det blev 

synbart att många förskolor hade för små lokaler, med hänsyn till barnantalet i barngrupperna, 

vilket bidrog till att pedagogerna blev begränsade och var tvungna att planera och anpassa 

inomhusmiljön därefter, vilket medförde att de inte kunde arbeta så som de önskade (Skolverket 

2004 s.77).  

 

År 2008 gjorde Skolverket en uppföljning till föregående utvärdering, rapporten Tio år efter 

förskolereformen. I den framkom det att andelen pedagoger som var nöjda med förskolans lokaler 

nu hade ökat och att detta kunde bero på att personalen mer medvetet försökte anpassa lokalerna 

efter rådande barngrupp. Barnen delades oftare in mindre grupper och man delade även av rummen 

i olika stationer för att kunna anpassa miljön efter barngruppens behov (Skolverket 2008 s.42). I 

resultatet framkom det även att materialet hade blivit mer synligt och lättillgängligt för barnen och 

att även fasta möbler, så som bord, stolar och hyllor anpassades efter barnens ålder. Resultatet 

visade avslutningsvis att pedagoger och ledningsansvariga såg olika på lokalernas utformning vad 

gällde betydelsen för kvaliteten på verksamheten. Pedagogerna ansåg att lokalerna, med dess 

innehåll i hög grad påverkade verksamhetens kvalitet, medan de ledningsansvariga ansåg att det var 

av liten betydelse (Skolverket 2008 s.43).  
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År 2012 gjorde Skolinspektionen kvalitetsgranskningsrapporten Förskola, före skola - lärande och 

bärande, där fokus främst var att synliggöra hur förskolor arbetar med läroplanens uppdrag vad 

gäller Utveckling och lärande (Skolinspektionen 2012 s.16). I rapporten framkom det att en del 

förskolor inte hade tillräckligt öppna, innehållsrika eller inbjudande miljöer för att locka och 

stimulera barnen till att vilja utforska och lära i den mening som målen i Läroplanen förskriver 

(Skolinspektionen 2012 s.8). Det framkom även att många förskolor hade begränsade möjligheter 

till att låta barnen få leka i avskildhet samt att de hade en begränsad tillgänglighet till förskolans 

material. Skolinspektionen menade att barn på så sätt gick miste om viktigt lärande samt att de fick 

svårt att utveckla sin självständighet. Det även fanns brister i hur den pedagogiska miljön planeras 

och ändras utefter barnens behov och intressen (Skolinspektionen 2012 s.26). 

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

3.1 Poststrukturalistiskt teoretiskt perspektiv  

 

Poststrukturalismen bygger på en kritik mot att världen objektivt granskas och förstås. Inom det 

poststrukturalistiska perspektivet finns inte en sanning om världen, utan vår förståelse av världen 

bygger på hur vi gemensamt tolkar och om tolkar den. De postmoderna perspektiven vill rikta vår 

blick mot att världen är komplicerad och att vår förståelse av världen är begränsad utifrån kulturella 

och historiska föreställningar. När vi börjar ifrågasätta det vi tror oss veta och öppnar upp för andra 

möjliga perspektiv, det är då vi upptäcker de motsägelser som finns i de sanningar vi tar för givna 

(Börjesson 2003 s.17). Poststrukturalistisk teori bygger på att vår förståelse av världen förstås i 

form av mänskligt konstruerade strukturer, men att dessa strukturer eller diskurser ständig 

förändras. Vår förståelse av världen och vårt meningsskapande är i ständig rörelse (Lenz Taguchi 

2012 s.24). 

 

 

Inom poststrukturalismen talar man om diskurser. Med diskurser menar vi ”en regelstyrd 

framställning av utsagor, begrepp, teser och teorier som sammantagna utgör en kedja av 

artikulerade föreställningar om någonting” (Rosenberg 2005 s.15). Diskurser införlivas genom 

språket, som används för att konstruera och uttrycka vår förståelse av världen. Diskurser 

materialiseras genom vårt sätt att tala, vårt sätt att tänka och vårt sätt att handla, samtidigt som 

diskurserna i sig påverkar och reglerar de möjligheter för hur vi kan tala, tänka och handla. Nordin- 

Hultman (2004) menar att diskurserna bärs upp och reproduceras av människor i de praktiker och 



 14 

 

institutioner som vi är delaktiga i. Diskurserna sträcker sig bortom talat och skrivet språk, de 

påverkas och införlivas genom våra handlingar och handlingsmönster, även vår perception, det vi 

ser, upplever och känner via vår kropp är enligt poststrukturalistisk teori formad av rådande 

diskurser (Nordin-Hultman, 2004 s.41-42). Diskurser fungerar normaliserande. Normalisering 

fungerar som en självdisciplinär maktutövning som gör att människor medvetet eller omedvetet 

anpassar sig till det som anses vara rätt (Dolk 2013 s.26 & 62). Den poststrukturalistiska filosofen 

Judith Butler menar att normer fungerar så att de praktiker och handlingar som går i linje med 

rådande normer just ses som självklara och begripliga, medan de som bryter mot normen ses som 

avvikande och konstiga. Det är genom diskurser och normer som vi positioneras och positionerar 

oss själva inom olika kategorier och som i sin tur bär på föreställningar om vad det innebär att vara 

exempelvis barn (Butler 2007 s.214). En idé/föreställning om något utgörs ofta av flera diskurser, 

ibland står dessa diskurser i motsatt förhållande till varandra, så kallade motdiskurser. Motdiskurser 

sätter rådande diskurser, vårt meningsskapande i rörelse och omformar våra idéer. Idéerna i nya 

diskurser bygger på sätt alltid på tidigare diskurser och kan då inte särskiljas (Lenz-Taguchi 2012 

s.36).                

 

 

3.1.1 Rum och material som diskursiva  

Precis som att språk och text kan ses och förstås som diskursivt, kan enligt Nordin-Hultman (2004 

s.51) även rum och material ses som diskursiva och kan därför ”läsas”. Rum och material är bärare 

av olika föreställningar, maktrelationer och normer. Rummet och materialet används som medel för 

att reglera de aktiviteter som föregår där.  Den fysiska miljön möjliggör och sätter begränsningar för 

vilka handlingar som görs möjliga utifrån normer för vad som är och inte är tillåtet.    

Som subjekt framträder inte bara rummet för oss som ett rum med budskap om rummet i sig självt, 

utan som subjekt positioneras vi i förhållande till rummet, rummet säger något om vem vi är.  

Förskolans rum är fyllt av diskurser om barn, om vad ett barn är och vad som förväntas av barn.     

Hur rum, tid och material är organiserat och iscensatt får betydelse för hur barn rör sig, handlar och 

förstår sig själva och sin omvärld (Nordin-Hultman 2004 s.50-52). ”Historien om rum är historien 

om makt” (Foucault 2003). Foucault menad att rummet har en disciplinär funktion, inte den av 

tvång eller fysiska straff, utan genom subtila medel, lokalisering och inrutning av rummet används 

det för att styra individer till att underkasta sig det normativa, att reglera sig själv till de ”nyttiga 

beteenden” som uppfattas gynna både kollektiv och individ (Foucault 2003 s.145).  

 

Alla institutioner förmedlar normer och värderingar där institutionens fysiska rum är en viktig del 

av dess övergripande struktur, oavsett pedagogisk inriktning eller kontext. Pedagogiska institutioner 
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bygger på idéer om vad barn bör lära sig för att på sikt delta och bidra till samhällets försörjning 

som vuxna (Dahlberg & Moss 2005). Det finns intressen bortom här och nu, som sätter ramar för 

hur den fysiska miljön utformas och vad den önskas förmedla. Det pedagogiska rummet förknippas 

ofta med ett visst lärande och vissa handlingsmöjligheter. Pedagogiken speglas i den fysiska miljön, 

i hur den iscensatts, i val av material och hur det organiserats (Skarre Aasebø & Melhuus 

2007s.147). På så sätt materialiseras diskurser genom materialet eller avsaknaden av det. (Nordin-

Hultman 2004 s.42). 

 

 

3.1.2 Relationen mellan rum och material  

Hur olika material och ting förhåller sig till varandra i rummet påverkar hur rummet uppfattas, vilka 

signaler som rummet sänder. ”Ting och deras förhållanden till varandra utgör med andra ord ett 

system av budskap vars kod kan formuleras som förhållandet mellan klassifikation och inramning 

av varierande styrka” (Bernstein & Lundgren 1983 s.151). Forskaren Basil Bernstein beskriver hur 

tingens närvaro och förhållanden till varandra tillsammans med rummets inramning skapar olika 

grader av styrning. Kriterierna för hur rummet ska användas kan vara mer eller mindre tydligt. Rum 

som innehåller få ting med stark avgränsning till varandra har en starkare reglering, medan ett rum 

med större variation av ting med en svag avgränsning, har en svagare reglering. Rummet i sig självt 

kan fungera kuliss eller ha en mer framträdande roll, väggar, fönster och dörrar har ofta en 

avgörande betydelse för hur rummet används och uppfattas. Rum som är starkt klassificerade bär på 

tydliga budskap för hur rummet ska användas. Rum med en svagare klassificering kan ses som 

friare, men även dessa rum bär på normer och förväntningar om hur de ska användas, som kan bli 

svårare att läsa av. Starkt klassificerade utrymmen har ofta en tydlig avgränsning från andra 

utrymmen (Bernstein & Lundgren 1983 s.154). Lenz Taguchi (2012) menar att rum har olika grad 

av stratifiering (ordning) vid olika tidpunkter, att graden av stratifiering varierar, då rummet 

förändras i förhållande till de kroppar, mänskliga såväl som icke-mänskliga, som bebor rummet 

(Lenz Taguchi, 2012 s.80).       

 

 

3.1.3 Foucault som maktperspektiv   

Den franska filosofen och historiken Michel Foucault (1926-1981), en av de mest citerade när det 

gäller studier av makt. Hans idéer bygger på att makt är verksam och produceras i samtliga 

praktiker, genom kollektivt förhandlade idéer, kollektiva mentaliteter (Lenz-Taguchi 2012 s.34). 

Foucaults syn på makt var inte att den utövas i hierarkiska förhållanden där ett fåtal besitter och 

utövar makt över de övriga underordnade. Foucault menade att det är en förenklad förståelse av 

makt, makt produceras och verkar på flera nivåer och överallt (Foucault 2008 s.269). 
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Sanningsregimer är ett begrepp som är viktigt i Foucaults maktteori, det kan förstås som hur 

sanningar och kunskap om verkligheten fungerar uteslutande för hur vi talar om och kan förstå olika 

fenomen (Nordin-Hultman, 2004 s.43). Hur vi uppträder och förhåller oss som individer står i direkt 

förhållande till de maktproduktioner vi ingår i. Vi regleras samtidigt som vi verkar självreglerande i 

enlighet med de diskursiva idéer vi kollektivt förhandlar fram. För att makt ska verka och bli synlig 

måste ett motstånd utövas, men vi måste alltid bekänna oss tillhöra eller stå utanför rådande 

diskurser och på så sätt är vi alltid beroende av rådande diskurser (Foucualt 2003 s.106). Motståndet 

som görs mot normerna görs ofta avvikande och ses då som felaktigt och exempel på detta i 

förskolan är när barn vägrar gå ut, stökar till, inte pratar på samlingen eller inte sitter stilla. Barnen 

gör motstånd mot rådande normer över hur man bör bete sig på förskolan, detta gör att dessa barns 

beteenden ofta stämplas som avvikande (Dolk, 2013 s.34).      

 

Gunilla Dahlberg professor vid Stockholms Universitet och Peter Moss professor vid University 

of London har tillsammans forskat och skrivit om utbildning för yngre barn. I Ethics and Politics in 

Early Childhood Education sätter de förskolan och dess praktik i länder så som Sverige, England 

och Italien i centrum för maktproduktion kopplat till barndom. Forskarna beskriver hur 

institutionaliseringen av barndom ökar och har blivit en viktig del av barns dagliga liv. De använder 

bland annat Foucaults maktteorier för att synligöra hur diskurser om barn och lärande påverkar vår 

syn på utbildning. Författarna menar även att utbildning rörande småbarn blivit alltmer av ett 

allmänintresse, ett intresse som brett ut sig och som idag genomsyrar flera delar av samhället inom 

såväl politiken som inom näringslivet (Dahlberg & Moss, 2005).      

 

 

3.1.4 Karin Barad - ett intra-aktivt perspektiv   

Den amerikanska fysikern och vetenskapsteoretikern Karin Barad ifrågasätter språkets överordnade 

betydelse, hon menar att språkets och den kulturella reproduktionen ges allt för stor plats när vi 

försöker förstå världen. Hon menar att vi ser förbi världens materialitet (Barad 2003 s.801).  

Barad menar att vi objektifierar världen, att världen ges mening av människan och att allt icke- 

mänskligt tillskrivs en passivitet. Hon utgår från ett post-humanistiskt perspektiv som kritiserar hur 

människan satt sig själv i centrum av världen och överordnats allt annat. Barad pekar på en binär 

uppdelning som bidrar till att skapa motsättningar, då världen delas upp i uteslutande system. Barad 

menar att hela världen är uppbyggd på materialitet och att det materiella inte kan ses som passivt, 

utan att det även är delaktigt i vårt meningsskapande. Hon tillskriver både mänskliga och icke 

mänskliga materialitet agentiska egenskaper som sätter processer i rörelse (Barad, 2003, s.801-802).  

Begreppet agens, som ofta förkommer inom Bards teori, kan översättas med: något/någon som får 
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saker att hända, som utför handlingar (Lenz Taguchi 2010 s.23). Barad menar att den materiella 

världen samverkar med de mänskliga subjekten, att de inte går att särskilja från varandra. Genom 

sin intra-aktiva teori vill Karin Barad få oss att se hur diskurser och materialliter interagerar, 

samverkar och påverkas i ett ömsesidigt förhållande (Barad, 2007 s.149-150). I förskolan betyder 

detta att rum, material och dokumentation inte ses som passiva objekt som tillskrivs mening av 

människan genom diskurser. Rum och material har agentiska egenskaper som samverkar och 

tillsammans med oss människor skapar mening (Lenz Taguchi 2012 s.82). 

 

 

3.1.5 Merleau-Pontys  perspektiv på kroppen 

Den franska filosofen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) menade att ”Vi är vår kropp” och utgick 

från att kroppen, tanken, känslan och språket utgjorde en helhet, där vi förstår och erfar världen med 

alla våra sinnen. Merleau-Ponty menade att våra upplevelser av världen står i direktkontakt med vår 

kropp, världen och kroppen är ett (Merleau-Ponty, 2008 s.39). Kroppen kan både ses som subjekt 

och objekt, vi både upplever och blir upplevda. Merleau-Ponty ifrågasatte tanken om att kroppen 

skulle vara underordnat, separerat och kontrollerat av intellektet som han menade var den idé 

vetenskap till störst del byggdes på. Han menade att kropp och intellektet inte kunde separeras och 

förstås utan varandra, utan utgör en helhet. Kunskap utrycks genom våra handlingar, kunskap 

erövras med och sitter i kroppen. (Merleau-Ponty, 2008 s.32-33). Hur vi upplever och förstår 

världen står i relation till vår subjektiva upplevelse av den, som vi får genom kroppens perception. 

Vår position i rummet och hur vår kropp står i förhållande till andra kroppar och objekt påverkar 

vår perception som förändras när vi förflyttar oss. På så sätt får vi ständigt nya erfarenheter 

(Merleau-Ponty 2008. s.40).  

3.2 Teoretiska begrepp och diskussion  

 

Vi menar att en kombination av ovanstående perspektiv, sätter rummet och materialet i relation till 

den levda människokroppen och i denna studie specifikt barnets kropp. Vi menar att de tre olika 

teoretiska perspektiven bidrar med olika sätt att se och förstå barn som subjekt, som kropp, som 

individ och som kollektiv. Dessa perspektiv bidrar även till att synligöra olika aspekter av rum och 

material. Nedan kommer vi redogöra för hur poststrukturalistiska perspektiv, Merleau-Pontys 

perspektiv på kroppen och Barads intra-aktiva teoretiska perspektiv tillsammans kan bidra till en 

diskussion om ovanstående kategorier. Denna teoretiska diskussion menar vi ger en bakgrund till att 

förstå de idéer som den fysiska miljön i förskolan är bärare av, hur den kan tolkas och läsas. Vi 

hoppas att detta hjälper dig som läsare att följa med i presentationen av studiens resultat och analys.  
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3.2.1 Subjekt  

Enligt poststrukturalistisk teori ses subjektet som ”fångat” av rådande diskurser. Subjektet ses inte 

som en egen enhet utan är i ständig förbindelse med andra subjekt och rådande diskurser. Foucault 

(1999) tillskriver subjektet två betydelser: ”att vara underkastad någon annan genom kontroll och 

beroende och att vara fäst vid sin egen identitet via ett samvete eller självkännedom” (Foucault i 

Lenz-Taguschi 2012 s.34). Subjektet beskrivs ofta som bärare av en helt sammanhållen identitet, 

detta ifrågasätts inom poststrukturalismen som istället beskrivs subjektet som ständigt föränderligt. 

Butler menar att det inte finns en inre identitet, det finns inget sant jag. Vi är inte, vi blir inte, vi blir 

till om och om igen. Identiteter vi tillskrivs och tillskriver oss själva är enligt Butler performativa 

konstruktioner, vi gestaltar och förkroppsligar en rad olika identiteter. Idén om subjektets stabilitet, 

som den dominerande diskursen menar Butler är ett tecken på hur olika kategorier som kön och 

sexualitet fungerar för att upprätthålla oss vid normaliserande praktiker och osynliggör politisk 

styrning (Butler 2007 s.214). Subjektets upplevda identitet/subjektivitet konstitueras i förhållande 

till rummets diskurs/er. De handlingar individen utför sker alltid i förhållande till rummet (Nordin-

Hultman 2004 s.170). Barad ser subjektet som oskiljaktigt från andra materialiteter, subjektets 

existens föregår alltså inte den materiella världen, vi är ingenting utan den, vi står alltid i 

förbindelse med världen (Barad 2003 s.829). Subjektet inte som passivt i konstruktionen och 

förståelsen om sig själv, konstruktionen eller förståelsen är heller inte vald, utan subjektet formas 

ständigt i samverkan med de kollektiva diskurser och de materialitet som omger det (Barad 2003 

s.810). Merleau-Ponty (2008 s.62) menade att subjektet befinner sig i världen, erfar och upplever 

världen. Men subjektet kan inte ses som en egen fristående enhet utan det står alltid i direkt 

förbindelse med världen och de andra subjekt som befolkar den. Förståelsen av sig själv och sin 

existens är alltid färgad av ens erfarenheter och interaktion med andra (Merleau-Ponty 2008, s.65).             

 

 

3.2.2 Kroppen   

Enligt Foucault är historien om kroppen, historien om makt. Makt gör anspråk på kroppen, som i 

sin tur förkroppsligar den genom sina handlingar. Kroppen tillskrivs olika epitet, en identitet, en själ 

som görs sig skyldig och som måste bekänna sig och förhålla sig till rådande diskurser. Kroppen 

positioneras i förhållande till rummet, fogar sig, formar sig och underkastas sig ”frivilligt” 

(Foucault 2003 s.138-139). Butler frågar sig i texten Genustrubbel om det finns någon tydlig gräns 

för vart kroppen tar sin början och har sitt slut. Hon menar att kroppen delas upp i ett inre och yttre, 

som beskrivs stå i motsatts till varandra, men kroppens inhägnad är en del av diskursen om att 

tillskriva den en stabilitet (Butler 2007 s.213). Inom poststrukturalismen ses alltså kroppen inte som 

en egen fri enhet som har en sann kärna, utan den står alltid i direktkontakt med den makt och de 
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diskurser som omger och formar den. Kunskapen om den enskilda, individuella kroppen ses som en 

konstruktion. Barad kritiserar Foucault och Butler för att lägga för stor vikt vid diskurserna och 

menar att de inte kunnat visa hur kroppen spelar en aktiv roll i materialiserings- och 

subjektifieringsprocessen (Barad 2007 s.64). Hon menar att kroppen inte helt och hållet är 

underkastad diskurserna, kroppens materialitet motbevisar detta, då den påverkas av och påverkar 

även andra icke-mänskliga kroppar. Kroppen är alltid sammanflätad med andra kroppar, den är 

aldrig oberoende. (Barad 2007 s.65). Merleau-Ponty ser kroppen som en helhet, han menade att 

kroppen står i direkt förbindelse med välden, vi är i världen med hela vår kroppsliga närvaro. 

Kroppen är intensionell, söker ständigt mening och är bärare av sina erfarenheter. Den enskilda 

kroppen bär på en subjektiv upplevelse och erfarenhet av världen, samtidigt som den står i relation 

till andra kroppar och objekt (Merleau-Ponty 2008 s.9). Kroppen talar både utan och genom det 

verbala språket, i vår dagliga interaktion sker ett kroppsligt samspel, där vi förkroppsligar varandras 

avsikter (Merleau-Ponty 2008 s.67).    

 

 

3.2.3 Barn som individ och som grupp 

Vi kommer i denna uppsats att tala om de diskurser som i förskolan får konsekvenser för hur vi ser 

på och talar om barn som individer och som kollektiv. Merleau- Pontys teori bidrar till perspektivet 

på hur individen förstås genom den subjektivt levda erfarenheten. Vill vi försöka förstå individen 

måste vi veta något om dess tidigare erfarenheter. Merleau-Ponty diskuterade redan i föreläsningen 

Structure and Conflicts in Child Consciousness 1949-1950 om hur barnet och dess förståelse av 

världen måste värdesättas. Merleau-Ponty menade att barnets handlingar allt för ofta mättes och 

förstods utifrån vuxnas perspektiv, på så sätt sågs barn som ofullständiga. Han menade att barns 

perception av världen är en annan än vuxnas, men minst lika om inte mer meningsfull. Han menade 

att vi dömer barn utifrån den vuxnes blick och position (Merleau-Ponty 2010 s.132-133). Vikten av 

att se barn som individer har ökat allt mer och så även kravet på individualiserad undervisning 

(Dalberg & Moss 2005 s.44). Detta skedde då man inom barnforskningen på 1980 och 1990-talet 

började genomföra empiriska studier där barn ”naturligt” befann sig och då upptäckte att barn och 

deras lärande skiljde sig åt, olikheter hos barn blev synliga. Fler forskare började intressera sig för 

den kontext och de förutsättningar som omgav barnet och såg hur barn blev till i olika sammanhang. 

Så konstruerades nya föreställningar om barn och den dominerande diskursen om ett universellt 

barn ifrågasattes (Pramling Samulsson & Asplund Carlsson 2003 s.13). Trots att det skett en 

förändring i hur vi ser på barn och större fokus har riktats mot det individuella barnet, så är det barn 

som kollektivgrupp som fortfarande är den dominerande diskursen, då normer om barndom styr hur 

man ser på och förhåller sig till det individuella barnet. (Halldén 2007) Starka individualistiska 
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diskurser rymmer även de, diskurser om ordning och disciplin, inte minst inom olika institutioner, 

där individens frihet och uttryck alltid är begränsat utifrån institutionens normer. Diskurser om barn 

i förskolan påverkar alltså hur vi ser på, förstår och bemöter barn och skapar idéer om vad barn kan 

och inte kan, dessa diskurser måste barnet och de som möter barnet förhålla sig till (Dahlberg & 

Moss 2005 s.16 & 50). Halldén menar att både barn och vuxna är delaktiga i konstruktionen av 

dessa diskurser. Hon menar att vi också måste se barn som aktiva aktörer, som skapare av sin egen 

kultur, lek, lärande och som ger mening åt platser (Halldén 2007 s.165). Förskolan är en delad plats, 

där individen ska inordna sig i förhållande till kollektivet, där förskolan som institution ska 

tillgodose och uppfylla olika aktörers behov, idéer och ändamål (Halldén 2007 s.164). I Läroplanen 

för förskolan kan man utläsa att det finns en konflikt mellan att tillgodose det individuella barnets 

behov med kollektivets (Eidevald 2013 s.11). 

  

4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Det övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka den fysiska inomhusmiljöns 

iscensättning på två förskolor för att försöka tyda vilka idéer och föreställningar om barn och 

lärande som miljön är bärare av. Vi har även intresserat oss för vilka berättelser om verksamheten, 

dess mål och syfte, och den befintliga barngruppen som framträder i miljön. Vi har utifrån vårt 

empiriska material undersökt hur rum och material är organiserat, i vilken variation och i vilken 

grad rum och material görs tillgängligt för barnen, samt vilket lärande och vems handlingar som 

synliggörs genom dokumentation i miljön. Vi har även undersökt vilka spår av barnens agens som 

lämnats i den fysiska inomhus miljön. Genom analys och genomgång av befintliga teorier, tidigare 

forskning, statliga utredningar samt Läroplanen för förskolan har vi försökt förstå de idéer, 

föreställningar och diskurser om barn och lärande som påverkar iscensättningen av den fysiska 

miljön på förskolan. Vi är medvetna om att den fysiska miljön, materialet och dokumentationen 

bara utgör en del av miljön, att miljön även utgörs av de människor som vistas i den och som är 

medskapare av den. Vi menar ändå att det fysiska rummet, materialet och hur det är organiserat, i 

sig är bärare av sociala och kulturella föreställningar, av diskurser. Rummen och materialet i sig kan 

ses som texter som kan läsas och är betydande för vilka aktiviteter och handlingar som görs möjliga 

(Nordin-Hultman 2004 s.41).  
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4.1 De frågeställningar som vi i undersökningen har valt att utgå ifrån är: 

 

 Vilket material, vilka möbler och vilken dokumentation finns i rummen? Vad har 

barnen tillgång till, respektive inte tillgång till?     

 

 Hur synliggörs den rådande barngruppen, dess inflytande över den pågående 

verksamheten i miljön? 

 

 Vilken plats och vilka betydelser ges kroppen i den fysiska miljön? 

 

 Vilka diskurser om barn och lärande framträder i de olika pedagogiska miljöerna och 

hur påverkar dessa diskurser rummets iscensättning? 

 

5. METODBESKRIVNING  
 

5.1 Val av metod                        

I vårt arbete använder vi oss utav en poststrukturalistisk diskursanalytisk metod, där vi kritiskt 

analyserat och läst miljön som text. Detta har hjälpt oss att synliggöra hur diskurser om barn och 

lärande förstås och materialiseras i förskolan. För att tolka vårt empiriska material har vi valt att 

göra en deduktiv undersökning om förskolors fysiska inomhusmiljö. Med det menas att vi i 

undersökningen har utgått från olika teorier om fysisk miljö, barn, kropp, makt och lärande, för att 

sedan jämföra och analysera vårt empiriska material (Patel och Davidson 2014 s.23). 

Undersökningen är en kvalitativ studie. Det betyder att vi under processens gång har gjort en 

tolkande analys av vårt empiriska material, för att synliggöra vilka underliggande diskurser som 

påverkar hur den fysiska inomhusmiljön planeras och struktureras (Patel och Davidson 2014 s.14). 

Det empiriska materialet har inhämtats genom observationer av miljön på två förskolor. Materialet 

har sedan lästs som text, vi har tolkat innehållet i materialet utifrån de mönster vi kunnat se och 

kopplat samman med våra teorier och utifrån tidigare forskning. Genom att inga personer närvarade 

i rummet under observationen ökade våra möjligheter att fokusera på det fysiska rummet och hur 

det, i sitt befintliga skick, talar för vilket handlande som erbjuds. För att få information om vilka 

barn och vuxna som befann sig i respektive förskolas lokaler valde vi att efter besöket skicka ut ett 

strukturerat frågeformulär till varje enskild förskolechef, för att få information om den aktuella 

barngruppen. Vi frågade även vilken utbildningsnivå pedagogerna på respektive förskola vid 
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tidpunkten hade. Svaren bidrog till att vi bättre kunde förstå vårt insamlade material, men vi har inte 

valt att inkludera detta i vår analys, då det hade blivit för många trådar för läsaren att följa med i.  

Vi valde därför inte att beskriva eller reflektera vidare kring detta, även om detta kunde varit 

intressant.  

 

5.2 Val av undersökningsgrupp                         

Vi har till denna undersökning valt att undersöka två förskolor, varav en kommunal och en privat 

förskola, båda belägna i Stockholm. Att det blev en kommunal och en privat förskola som 

studerades hade ingen betydelse i vårt urval, utan anledningen till att de blev just dessa två förskolor 

grundar sig i att båda våra handledare, på våra verksamhetsförlagda förskolor, rekommenderade oss 

att ta kontakt med dessa. Vi tog även kontakt med tre förskolor till. Det som slutligen gjorde att vi 

valde dessa två förskolor, och som gjorde att de passade in i vår undersökning var att de hade två 

olika sätt att strukturera sin inomhusmiljö. Den ena förskolan är utformad från pedagogiska 

verkstäder. Med det menas att olika rum har tillskrivits olika funktioner där det finns ett specifikt 

syfte med rummet. Den andra förskolan är organiserad efter ett ”rum i rummet” eller även kallat 

”stationspedagogiskt förhållningssätt”, där en större yta erbjuder och innehåller en mängd olika 

stationer, som är avsedda och ordande efter olika tänkta aktiviteter. Genom att vi observerat två 

förskolor, som skiljt sig i sitt sätt att organisera den pedagogiska miljön, kunde vi få en bredare 

förståelse för den pedagogiska inomhusmiljöns villkor. Vi valde att observera och dokumentera 

samtliga avdelningar, vilket var två stycken på respektive förskola för att se om miljön iscensatts 

olika utifrån olika barngrupper.  

5.3 Pilotstudie                  

I början av vår undersökning hade vi tänkt observera barn och pedagoger i den fysiska miljön. Av 

denna anledning gjorde vi ett strukturerat observationsschema, där vi i förväg hade bestämt vilka 

aktiviteter och skeenden som skulle observeras (Patel och Davidson 2014 s.92). Målet med 

observationsschemat var att vi ville synliggöra samtliga barns och pedagogers förflyttning mellan 

olika rum och vilket handlande som pågick i de olika rummen. Detta observationsschema testades 

sedan på en pilotförskola, som inte är inräknad i vår undersökning. När pilotstudien genomfördes 

upptäckte vi att observationsschemat inte gav oss tillförlitligt resultat, då variablerna blev för många 

och svåra att kontrollera. Inom den tidsram vi hade menar vi att materialet hade blivit för svagt för 

att vi skulle kunna dra några säkra slutsatser. När vi, efter att ha testat observationsschemat, gick 

runt och observerade den fysiska inomhusmiljön på pilotförskolan blev det synbart för oss att våra 

frågeställningar kunde besvaras genom att enbart observera och dokumentera den fysiska miljön. 
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Pilotstudien var därmed mycket värdefull för oss, då det blev det synbart att vårt 

observationsschema inte längre fyllde sitt syfte. 

5.4 Genomförande  

Vi genomförande våra observationer på dagtid vid tre olika tillfällen och sammanlagt har fyra 

avdelningar observerats. Då vi inte önskade att några barn eller pedagoger skulle vistas i lokalerna 

när undersökningen genomfördes, kom vi i förväg överens med pedagogerna om att komma tidig på 

förmiddagen då de hade ute-verksamhet. När vi kom till förskolorna fick vi en planlösning över 

förskolans lokaler. Med hjälp av planlösningen namngav vi de olika rummen och stationerna, vilket 

hjälpte oss när vi sedan skulle sammanställa vårt material. Vi gick sedan igenom ett rum i taget, där 

en av oss ansvarade över att fotografera miljön, medan den andre antecknade vilka möbler och 

vilket material som fanns i rummet. Vi mätte avståndet mellan olika objekt. Även väggarna, med 

dess dokumentationer och symboler fotograferades. Vid varje observationstillfälle skrev vi ned våra 

egna tankar och funderingar som de olika rummen gav oss. Efter varje observationstillfälle gick vi 

noggrant igenom fotografierna och anteckningarna, för att skriva ned vilka mönster som vi såg 

framträdde i den fysiska inomhusmiljön. 

Efter att vi besökt de två förskolorna gjorde vi ett tabellschema, ett till varje rum, där vi 

kategoriserade in rummen, med dess möbler och material efter olika kategorier. I schemat noterade 

vi även i fall innehållet i rummet var tillgängligt för barnen eller inte, samt om Läroplanen för 

förskolan (2010), individen eller gruppen på något sätt synliggjordes eller framträdde i rummet. (se 

bifogad bilaga 1). När samtliga rum var kategoriserade gick vi tillsammans igenom samtliga tabeller och 

antecknade vilka mönster som framträdde. Vår analys bygger på en poststrukturalistisk 

diskursanalys, där vi försökt identifiera dominerande och motstridiga diskurser i vårt material. Vi 

menar att de diskurser och motdiskurser som framträtt i materialet har gett oss en förståelse för 

vilka idéer som haft betydelse för hur inomhusmiljön iscensatts.  

5.5 Undersökningens tillförlitlighet                      

Två vanliga begrepp för att mäta tillförlitligheten i en vetenskaplig studie är reliabilitet och 

validitet. För att stärka denna studies tillförlitlighet har vi valt att endast använda oss av begreppet 

validitet, som enligt svenska akademins ordlista förklaras som ”ett tests förmåga att mäta det som 

det skall mätas” (SAOL 2014). Skälet till att vi har valt att använda oss av endast detta begrepp är 

att reliabilitetsbegreppet ofta närmar sig validitetsbegreppet i kvalitativa studier. Författarna Runa 

Patel och Bo Davidson i sin bok Forskningsmetodikens grunder att dessa två begrepp ofta blir så 

pass sammanflätade i kvalitativa studier, att många forskare väljer att endast använda sig av 
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begreppet validitet, då kvaliteten i kvalitativa studier är viktig, då den omfattar hela 

forskningsprocessen (Patel och Davidson 2014 s.105-106).  

Vid kvalitativa undersökningar är det viktigt att man visar på att man undersökt rätt händelser eller 

skeenden. Validiteten i kvalitativa studier kan styrkas genom att man visar på att studien vilar på en 

god teoriuppbyggnad, att man har använt sig av bra instrument under processens gång och att man 

under mätningen är mycket noggrann (Patel och Davidson 2014 s.105). Hur kan då validiteten 

styrkas i vår undersökning? I vårt arbete har vi valt att göra en deduktiv undersökning, vilket 

betyder att vår undersökning har utgått från olika teorier om fysisk miljö, rum, kropp, barn, makt 

och lärande. Vi menar att validiteten i vår studie stärks ytterligare genom att vi har varit två 

personer vid datainsamling, databearbetning och analys av materialet. För att komma fram till vårt 

resultat har vi varit mycket noggranna med att skriva ned våra egna tankar och funderingar, vilket vi 

menar har gjort oss medvetna om hur våra erfarenheter påverkat våra tolkningar. Vi har då under 

processens gång kunnat se kritiskt på vårt resultat och vi har varit noggranna med att hela tiden gå 

tillbaka för att se om våra tolkningar har stöd i de teorier och den forskning vi använt oss av, för att 

på detta sätt stärka validiteten. Vårt insamlade material har noggrant strukturerats och bearbetats 

under processens gång. Vi är medvetna att generaliserbarheten är relativt låg då vi endast har använt 

oss två förskolor till denna undersökning och att resultatet inte kan sägas representera en hel 

population. Trots detta anser vi att validiteten i undersökningen är relativt hög, då våra 

frågeställningar har besvarats och resultatet vilar på både teori, tidigare granskningsrapporter och 

Läroplanen för förskolan som tillsammans ger en ökad förståelse för den fysiska miljöns betydelse.  

5.6 Etiska ställningstaganden            

Vad gäller de etiska aspekterna har vi i studien utgått ifrån Vetenskapsrådets fyra övergripande 

etikregler, vilka är: informationskravet, samtyckeskravet konfidentialitetskravet, och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). I vår första kontakt med förskolorna skickade vi med ett 

informationsbrev där syftet med vår undersökning förklarades, vilken skola vi kom ifrån samt 

vilken utbildning vi går. Vi förklarade att all medverkan i studien var frivilligt och att samtliga 

personuppgifter kommer att anonymiseras i undersökningen samt att datainsamlingen inte skulle 

användas till något annat än till just detta forskningsändamål. Dessutom var vi noggranna med att 

skriva att deras medverkan i studien kunde avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen 

hade påbörjats. Avslutningsvis informerade vi förskolorna om att uppsatsen kommer att finnas 

tillgänglig för dem att läsa när vi var klara. Vi har under processens gång varit noggranna med hur 

vi hanterar vår datainsamling. Ingen annan än vi har fått gå igenom materialet och de bilder som vi 

har använt till undersökningen har noggrants gåtts igenom, för att säkerställa att viktiga uppgifter 
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inte kan komma att synliggöra någons identitet.   

 

6. UNDERSÖKNINGENS RESULTAT OCH ANALYS  

6.1 Presentation av undersökningen  
 

I följde avsnitt kommer vi först i korthet presentera de två förskolor som ingår i denna 

undersökning, samt presentera en karta över respektive förskolas inomhusmiljö. Därefter redogör vi 

för studiens resultat och analys. Resultat och analys bygger på observationer av den fysiska 

inomhusmiljön på de två besökta förskolorna. Vårt material har dokumenterats genom fotografering 

och fältanteckningar. Materialet har sedan genomarbetats och strukturerats i tabeller, för att 

underlätta för oss att se underliggande mönster. Vi har valt att läsa dokumentationen av miljön som 

text och har genom våra tolkningar uppmärksammat rumsliga och materiella diskurser om barn och 

lärande. Vi har sedan valt att dela upp undersökningen i följande rubriker: Läroplanens 

ämnesområden, de glömda rummen, kroppen i rummet, materialets handlingserbjudanden, och spår 

av den befintliga barngruppen. Varje del presenteras i beskrivande analys tillsammans med 

fotografier.  Undersökning avslutas med en övergripande slutdiskussion.   

 

6.1.1 Presentation av förskolorna och deras inomhusmiljö  

 

Vi har besökt två förskolor belägna inom Stockholms län. Den första förskolan är en kommunal 

förskola i Stockholms innerstad. Förskolan har traditionell förskoleinriktning. På förskolan går 76 st 

barn och där arbetar det 12 pedagoger var av 5 pedagoger har högskoleutbildning. Förskolan är 

uppdelad i två våningsplan där 32 barn, 1-3 år vistas på det nedre våningsplanet och där 44 barn, 3-

6 år vistas på det övre våningsplanet. Barnen på vardera våningsplan vistas i alla lokaler på 

respektive våningsplan, men under olika tider av dagen, då de är indelade i smågrupper. Barnen 

vistas inte i de utrymmen som på ritningen är svartmarkerade se figur 1 & 2. Rummen är indelade i olika 

”verkstäder”, där rummen delats upp efter olika användningsområden. Varje våning har en 

skapandeverkstad, naturvetenskaplig verkstad, bygg- och teknikverkstad, matematikverkstad, språk- 

och kommunikationsverkstad samt en drama- och rolleksverkstad. Enligt deras hemsida ”är 

verkstäder utformade för att stödja läroplanens målområden för utveckling och lärande”. Det finns 

rum som inte är verkstäder, där användningsområdet är mindre tydligt. Denna förskola kommer att 

refereras till i kommande delar av uppsatsen som verkstadsförskolan. Den andra förskolan som 

ingår i vår undersökning är en privatägd förskola av ett större bolag och förskolan finns belägen i en 

Stockholmsförort utmed tunnelbanans röda linje. Förskolan har ingen speciell pedagogisk 
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inriktning, men arbetar enligt chefen efter läroplanens mål. Till störst del består miljön av öppna 

ytor och de arbetar utifrån stationer, med undantag för några rum. Svartmarkerade rum är inte 

tillgängliga för barnen se figur 3. Förskolan består av två avdelningar, en med 18 st barn i åldern 1-3 

år, den andra avdelningen består av 20 st barn 3–6 år. På varje avdelning arbetar en förskollärare 

och två barnskötare. Vi kommer att referera till denna förskola i kommande delar av uppsatsen som 

den stationspedagogiska förskolan. 

      
1.övre våningsplan för äldre barn, verkstadsförskolan                                 2.nedre våningsplan för yngre barn, verkstadsförskolan 

 
3. Planlösning privat den stationspedagogiska förskolan - de äldre barnens avdelning till längst till vänster och de yngres till längst till höger 

 

6.2 Diskurser om läroplanens ämnesområden 
 

När vi besökte förskolorna och gick igenom vårt material 

blev det synbart för oss hur rummen iscensatts efter olika 

användningsområden, dessa områden kopplar vi ihop med 

flera av de läroplansmål som finns under rubriken: 

Språkverkstad, avd äldre 

barn verkstadsförskolan  

Naturverkstad avd yngre 

barn verkstadsförskolan 
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Utveckling och lärande i Läroplanen för förskolan (2010). Vi tyckte oss se att de mål som kan 

kopplas till skolans ämnen: matematik, språk (svenska), naturvetenskap, teknik och skapande 

framträdde tydligast, vilket blev allra synligast på den förskolan som hade delat in rummen i 

verkstäder. Vi menar att miljön talar om en ämnesområdes diskurs. Christian Eidvald (2013) menar 

att många förskolor använder just miljön för att synliggöra och förstärka arbetet med dessa 

ämnesområden vilket han menar bottnar dels i den kritik som Skolinspektionens gav i sin 

granskning (2012), då de pekade på att arbetet med dessa ”ämnesområden” var bristfälligt på många 

förskolor samt att det är dessa målområden som i och med revideringen av Läroplanen för förskolan 

2010 också har förtydligast. (Eidevald 2013 s.22).  Rummen, med dess möbler, material, texter och 

symboler på väggarna var anpassade efter ett visst ämnesområde där rum, hörnor och material var 

tydligt avgränsade från varandra, vilket Bernstein & Lundgren menar tyder på en stark reglering av 

rummet. Det gör det lättare för oss att följa rummets normer, men det blir också tydligare när dessa 

normer bryts (Bernstein & Lundgren 1983 s.154). Foucault menar att en tydlig ordning ger uttryck 

för rummets makt. Kropparna förväntas anpassa sig och regleras efter rummet istället för tvärtom. 

Med mattor, bord och stolar markeras också vart handlandet ska ske. Ju mer inrutad tid, rum och 

rörelse är ju starkare ordning (Foucault 2003 s.139). 

 

Vad vi kunde se förväntades inte barnen förflytta materialet, utan barnen 

förväntades flytta på sig för att utföra olika aktiviteter. Det fanns få 

mobila förvaringsmaterial, så som väskor, stora lådor eller vagnar som 

erbjöd barnen att förflytta material. Det som fanns var en eller några få 

dockvagnar som stod i "hemvrån". Genom lösa och flyttbara material får 

barnen en större möjlighet att anpassa miljön för att passa deras lek 

(Björklid 2005 s.11). Rummens ordning blev ännu tydligare då vi kunde 

se listor och scheman på väggarna där barnen under stora delar av dagen 

var organiserade i grupper och spridda i olika rum över avdelningarna. 

Några av rummen användes även under vissa tidpunkter för olika rutiner, så som samling, måltid 

och vila. Här hade barnen fasta och tydligt markerade platser. Genom att fördela individen i rummet 

till en specifik plats, blir gruppen av individer lättare att kontrollera 

(Foucault 2003 s.145). I Sophia Eriksson Bergströms (2013) avhandling 

framkom det att pedagoger la ner mycket tid på att strukturera och hålla 

barngruppen under kontroll, då miljön annars upplevdes kaotisk. I 

studien blev det vid flera tillfällen synligt att ”pedagogerna genom sin 

planering av de pedagogiska miljöerna, samt organisering av rutiner och 

aktiviteter, fostrar ett kollektivt förskolebarn” (Eriksson Bergströms 2013 s.195).  

Bordsplacering på verkstadsförskolan  

Veckoschema verkstadsförskolan 
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Kub avd för de äldre på den 

stationspedagogiska förskolan  

Den välstrukturerade miljön som iscensatts, visade 

tydligt på de handlingserbjudanden som fanns, men 

att de också görs väldigt begränsande. På den 

”stationspedagogiska förskolan var rum och hörnor 

inte lika tydligt avgränsade. På avdelningen för de 

äldre barnen upplevde vi att ”ämnesuppdelningen” 

var som tydligast, där var hörnor och material tydligt 

avgränsat. Men barnen kunde förflyttas sig mer 

självständigt på grund av de öppna ytorna. I rummet fanns två stora kuber 

klädda med tyg, där barnen kunde krypa in och vara ifred, vi såg även detta som 

en plats som lätt kunde transformeras. Annars fanns det få mindre rum och 

mellanrum som inte getts en specifik mening. Dessa utrymmen menar Björklid 

(2005 s.11) är betydelsefulla, då barn ofta gör dessa utrymmen till sina egna. I 

Skolinspektionens granskning (2012 s.27) fick många förskolor just kritik för att 

det inte fanns plats för barn att i enskildhet dra sig undan.  

 

På avdelningen för yngre barn på den stationspedagogiska förskolan hade de en mycket mindre yta 

till förfogande. Där saknades en tydlig avgränsning av rum och material, som i större utsträckning 

var blandat. Men detta upplevde vi berodde främst på platsbristen, då man ändå försökt dela upp 

materialet efter områden. Rummen för de yngre barnen gav intryck av att det främst las vikt vid 

konstruktions- och rollek, då detta gavs störst utrymme. Ämnesområdes diskursen framgick inte alls 

lika tydligt. Ofta läggs just en större betydelse vid omsorg än vid lärande då barn är yngre, men ju 

äldre de blir ju större utrymme ges i miljön åt traditionellt lärande (Dahlberg & Moss 2005 s.90). 

Det finns tydliga normer för vad det innebär att vara barn i en viss ålder och vad barnet i den åldern 

förväntas klara av (Dolk 2013 s.30). Vi menar att detta blev synligt när vi 

jämförde hur miljöerna iscensatts på de olika avdelningarna.   

 

På de bägge förskolorna synliggjordes att det fanns utrymmen där leken gavs 

en särskild och uttalad plats. Dessa lekhörnor var på samtliga avdelningar 

iscensatta i traditionell "hemvrå". Där fanns typiska utklädningskläder, 

kasperteater, dockor, kök, och mat. På en av förskolorna hade man även 

iscensatt en restaurang och det fanns möjlighet till 

affärslek. Verkstäderna och hörnorna som var 

inordnade efter ämnesområden, gav intrycket av ett 

Hemvrå, avd för äldre barn på den 

stationspedagogiska förskolan 

Hemvrå på avd för yngre, på 

verkstadsförskolan 

Matematikhörna på avd för äldra på stationspedagogiska  förskolan 
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statiskt och inordnat lärande, där leken vart mindre framträdande. Där var materialet tydligt kodat 

och det fanns enligt oss färre handlingsutrymmen för barnen att använda materialet som de själva 

önskar, handlingarna blir mer styrda. Vi upplevde att materialets variation och mångfald var 

begränsad och ofta ”typiskt” för det lärandet och de aktiviter som förväntades ta plats där. Det var 

inte på någon av förskolorna som olika material med olika kodning i någon större utsträckning 

blandades, utan byggmaterialet var i bygghörnan och matematikmaterialet var i matematikhörnan. 

Miljön talade inte för ett tvärvetenskapligt lärande som beskrivs i Läroplanen för förskolan (2010), 

utan istället gav oss miljön intrycket av att olika sorters lärande särskiljandes, vilket Lenz Taguchi 

dels menar blir en följd av hur lärarutbildningen sett ut, där tonvikten de senaste åren främst legat 

på ämneslära (Lenz Taguchi 2012 s.116). Den dokumentation av barnen som satt på väggarna 

visade heller inte på att det skedde något annat än det som förväntades 

ske. Inte ens i dokumentationen såg man hur material eller olika 

aktiviteter balandades samman, vilket vi menar blir en form av styrning 

mot önskvärda beteenden och normer för hur man bör agera i miljön. Att 

hålla isär och åtskilja olika rum och handlingar menar Nordin-Hultman 

(2004 s.93) som hänvisar till Foucault och det han kallar "inrutningens 

princip", är vanligt förekommande i svenska förskolor. Genom att ge 

varje rum en bestämd funktion ges också varje individ sin bestämda 

plats, vilket styr vilka aktiviteter som sker (Nordin-Hultman 2004 s.93).   

 

Vi menar att man i den fysiska miljön signalerar ett starkt normativt lärande, där barnen ska 

upptäcka och lära sig vad olika ämnen innehåller. Genom vår analys av materialet framträder det 

hur lärandet delas upp i olika områden, där det finns tydliga förväntningar på vad barn bör lära sig 

och vart. Här märks den konflikt i syn på lärande som uppstått i den moderna världen (Barad 2007 

s.23). Föds vi som ofullständiga och inkompetenta subjekt som måste läras eller föds vi med 

kompetens och en nyfikenhet att utforska världen där lärandet sker i ett ständigt flöde, där lärandet 

aldrig kan förutbestämmas? Dahlberg och Moss pekar just på att lärandet i sig själv är en 

konstruktion, där diskurser om vad vi bör kunna skapas och förändras över tid. Lärandet i sig själv 

åsyftas ofta på vad vi i framtiden bör kunna, för att vi ska bli nyttiga samhällsmedborgare, att 

förutspå vilka kunskaper som behövs i framtiden är en omöjlighet (Dahlberg & Moss, 2005 s.4 & 

28). Genom en stark reglering av tid, rum och lärande skapas också ett starkt beroende till de vuxna, 

där ordningen begränsar barns inflyttande (Nordin- Hultman 2004 s.100).      

 

I de olika rummen fanns inte bara material indelat efter olika ämnen som talade om för barnen vad 

exempelvis matematik eller språk var, utan det fanns även en hel del material och uppmaningar till 

Hylla med material i språkverkstad för 

äldre barn på verkstadsförskolan 
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pedagoger om hur man kan och bör arbeta med ett visst ämnesområde. Vår tolkning är att den 

fysiska miljön inte bara är bärare av diskurser för vad barn ska lära sig utan även bärare av diskurser 

för vad pedagoger förväntas lära ut. På så sätt inordnas och styrs också pedagogerna. Uppdelningen 

av rummen i verkstäder och hörnor blir ett sätt att styra pedagoger att följa förskolans 

nya kunskapsuppdrag. Det menar vi tyder på att ledningen inte alltid litar på de 

anställdas förmåga att leva upp till läroplanens mål och intentioner. Man förlitar sig på 

att miljön styr barnen mot ”rätt lärande”. Att ha en strukturerad miljö upplevs ofta av 

pedagoger skapa trygghet och ordning då pedagogerna ges möjlighet att ha god 

överblick över barngruppen och vad barnen ägnar sig åt (Eriksson Bergström 2013, 

s.181). 

 

Att skapa tydlighet i miljön hjälper barn att orientera sig, de kan lättare hitta vart 

ett visst material finns och förstå hur det enligt normen ska användas, men det finns risker i att 

miljön görs statisk. Att man genom den fysiska miljöns iscensättning låser sig vid ett visst sätt att 

tänka och blir styrande för hur miljön sedan används (Bernstein & Lundgren 1983 s.154). Genom 

miljön styrs vårt handlande, men också vår blick mot vilket lärande som blir synligt (Nordin-

Hultman 2004 s.166). Eriksson Bergström menar att en mindre styrd miljö, där material och rum är 

mer flexibla bidrar till att barn ges fler handlingsmöjligheter samt att de kollektivt ges utrymme att 

förhandla kring miljön och lekens mening. Men om miljön är allt för otydlig och istället skapar 

oordning, finns risken att pedagogerna istället får styra barnen genom fler uppmaningar och 

striktare regler. (Eriksson Bergström 2013, s.182).  

 

Vi menar att diskursen om ämnesområden blev tydlig i miljön, där olika ämnesområden tydligt 

avgränsades och särskildes från varandra. Lärandet i sig själv även lyftes fram i dokumentationen 

som avgränsat från vartannat. Nordin–Hultman (2004 s.120) talar i sin avhandling om 

en hemma diskurs som starkt dominerande i den svenska förskolan, där omsorg främst 

betonades. Vi menar att denna diskurs i vår studie ersatts av en ämnesområdes diskurs, 

där lärandet i miljön delvis ses som färdigförhandlat utifrån idéer om vad barn behöver 

lära sig. Både läroplanen och förskolan har under en längre tid i den allmänna debatten 

präglats av barns delaktighet, att ses som medkonstruktörer av sitt eget lärande, så såg 

vi inte att dessa diskurser speglas i den rådande miljön, istället var det en 

kunskapsförmedlande syn som dominerade. Där barnet visserligen kanske ges 

möjlighet att själv upptäcka lärandet i olika situationer men utifrån normativa 

föreställningar om vad lärande är, när, hur och vart det ska ske.  

Hylla med 

matematikböcker i 

matematikverkstan på 

avd för yngre barn  

Material till pedagoger i 

matematikverkstaden, avd yngre 

på verkstadsförskolan  
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Toalett på den stationspedagogiska förskolan 

6.3 De ”glömda” rummen 
I vårt empiriska material blev det synbart för oss att vissa rum blev underordnade andra 

rum. Dessa rum upplevdes inte som välkomnande, de var stökiga och ofta smutsiga och 

det fanns lite som tydde på att det där pågick något lärande. Det här var rum som 

signalerade att de var till för att utföra olika rutiner. Rutiner som genom rummet 

speglades som oviktiga och som inte skulle ta allt för lång tid. Det främsta exemplet på 

sådana rum var toalett och skötrum. Dessa rum talade om en stark ordning, med ett stort 

krav på anpassning från barnen. På den ena förskolan fanns det på varje våningsplan två rum, ett på 

vardera sida om den stora hallen, där det fanns uttalad plats för hygien. Dessa rum 

bestod av två toalettbås, ett med en stor toalett och ett bås med en mindre toalett. På 

avdelningen för äldre barn kan detta vara bra, då barnet efter sin längd och storlek kan 

välja vilken toalett som passar bäst, men på avdelningen för yngre barn ställer båset 

med den stora toaletten höga krav på anpassning. Dessa bås gick att låsa, men lås och 

handtag satt högt upp och var inte tillgängliga för kortare barn. Detta betyder att det är 

din längd som avgör om du kan stänga eller låsa om dig. Barnets litenhet markeras och 

barnet görs på så sätt inkompetent (Nordin-Hultman, 2004 s.100). Det fanns även 

större titthål högre upp i dörren vilket gav pedagoger eller 

föräldrar insyn då barnet sitter på toaletten. Båsen talade om en stark reglering 

då tingen i rummet var få, toalett, toaborste och toalettpappershållare, var 

tydligt avgränsade (Bernstien & Lundgren 1983 s.156)  

 

 

 

För att tvätta händerna fick man gå till ett avlångt, lågt tvättställ som hade tre kranar. Där fanns det 

pallar som indikerar att alla inte når. På den stationspedagogiska förskolan återfanns toalett och 

handfat i mer traditionella badrum, på två olika platser på förskolan, alla i 

anslutning till hallen. Toalett och handfat var i ”standard-höjd” vilket betyder att 

barnen måste anpassa sig för att nå även om pallar fanns tillgängliga. På dessa 

toaletter var också vägg, golv, tvål, papperskorg, toaborste, toapappers- och 

papphanddukshållare tydligt avgränsade. Det fanns även bilder för hur toaletten 

skulle användas, övrig undersökning indikerar att dessa används som teckenstöd 

för de barn som har behov av särskilt stöd.  

 

 

Bås till toalett från utsidan 

på verkstadsförskolan 

Handfatt på verkstadsförskolan  

Innanför toalettbås på avd yngre på 

verkstadsförskolan  
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Blöjbytningsschema på avd för 

yngre på verkstadsförskolan  

Grind till skötrum på den 

stationspedagogiska förskolan 

Skötborden var också tydligt avgränsade inte minst på den stationspedagogiska 

förskola som hade ”traditionella badrum”, där fanns ett särskilt rum för blöjbyte. 

Där stod två skötbord i varsitt hörn, som var höga, men gick att sänka, men då av 

en vuxen som når kontrollen. Blöjor, och tvättlappar återfanns högt upp på hyllor 

på väggen, otillgängligt för barnen. Även papperskorgen var hög och kunde inte 

nås av yngre barn. Rummet var kliniskt rent, men väldigt kalt, den ända dekor som 

fanns var en mobil som hängde högt upp i taket ovanför skötborden. När vi klev in 

i detta rum fick vi känslan av att här var ett rum där byte av blöjor var något som 

inte fick ta tid och som gick på ”rullande band”, då skötborden såg ut som 

arbetsstationer. Lärandet och barns delaktighet uteblir menar vi, då barnen själva inte kan nå varken 

blöjor eller papperskorg, inte heller kan de själva om ingen sänker skötborden, komma upp. Barnet 

ses på så sätt inte som aktiv i dessa processer, utan ses som en passiv mottagare av omsorg (Halldén 

2007 s.79). Det fanns inget som tydde på att blöjor byttes någon annanstans än på skötborden. Vi 

menar att rummet signaler en stark inordning och reglering av kroppar (Foucault, 2003 s.138).   

 

På verkstadsförskolan återfanns skötborden i samma rum som toalett och handfat utom i ett av 

rummen på övervåningen som saknade skötbord och blöjor helt. Blöjor, tvättlappar 

och papperskorg var annars tillgängliga för barnen. Skötborden var höga, men det 

fanns möjlighet för pedagogen att dra ut en stege. Här blev regleringen och kontroll 

av blöjbyte även synligt då det fanns olika tidsscheman för när och hur många 

gånger blöjor byttes på enskilda barn. Det fanns även instruktioner på hur blöjor 

skulle bytas, vilket vi menar indikerar på att blöjbytet styrs och kontrolleras av 

vuxna. Foucault (2003 s.140) har beskrivit hur ”människokroppen ingår i ett 

maktmaskineri, som undersöker, bryter ner den och sätter ihop den på nytt”. Miljön 

talar tydligt för att det finns ett rätt och ett fel sätt att agera (Bernstein & Lundgren 

1983 s.71).  

 

Toalett och skötrum var det enda rum som det fanns grind och med dörrar där handtagen inte kunde 

nås av barnen. Här fanns möjlighet att bli instängd eller utestängas. Makt produceras i 

relation till vad som pågår och uppstår då barn går på toaletten (Lenz Taguchi 2012 

s.35). Trotts att toaletter och skötrum kan ses vara reglerade och det fanns en stark 

ordning, så upplevdes rummen för hygien samtidigt väldigt oordnade. Dessa rum var 

stökiga, det stod saker lite varstans och de var en hel del saker som förvarades inne i 

dessa rum samt att de var smutsigt och trasigt på flera ställen. Det menar vi tyder på att 

Skötbord i skötrum på den 

stationspedagogiska förskolan 
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dessa rum tog man inte hand om, de blev just glömda.  

Björklid (2005 s.99) visar i sin forskningsrapport att toaletter i skolan ofta är ostädade vilket ses 

som en naturlig del av den miljön.  

 

6.3.1 Från blöja till potta  

Något som överraskande oss när vi genomförde våra observationer av toalett 

och skötrum var att det fanns väldigt få pottor. På en av förskolorna såg vi inga 

pottor alls. På den förskola där det fanns pottor, hade de ingen särskild plats, 

utan de stod bara undanställda i ett hörn eller ”slängda” bakom något annat. 

Det fanns heller ingen plats, menar vi där pottorna kunde placeras, där man i 

lugn och ro, på ett trevligt sätt kunde sitta och utföra sina behov. Vi menar att: 

lära sig att utföra sina kroppsliga behov på pottan, att sluta använda blöja då 

signaleras som oviktigt. Det är ett lärande som osynliggörs och inte prioriteras i miljön på 

förskolan. I Läroplanen för förskolan står det att ”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, 

trygg- het, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika 

förutsättningar och behov.” (Skolverket 2010 s.5). Då pottor saknades eller gavs den plats de gavs 

eller avsaknad av plats, menar vi att man varken ger, barn i stadiet att gå från blöja till potta, varken 

omsorg eller goda förutsättningar för deras lärande.  Halldén argumenterar för att uppdraget att ge 

omsorg förminskats med anledning av att omsorg förknippats med passivitet, där rådande diskurser 

istället pekar på barnets delaktighet. Man har då försökt tona ner omsorgsbegreppet, vilket lett till 

att synen på barns behov av omsorg minskat och åsidosatts. Detta visar på att vad som anses vara 

lärande formas av rådande diskurser (Halldén 2007 s.79). 

 

Vi hävdar att miljön signalerar att kroppsligt lärande underordnas diskursen om teoretiskt 

ämneslärande. Barad (2007 s.23) ifrågasätter människans behov av att se världens som dikotomi, 

det är det som gör att vi åtskiljer kropp från intellekt där det ena underordnas det andra. 

Toalettbesök handlar om så mycket mer än att sköta sin hygien, här finns ett helkroppsligt lärande. 

Det är en lärandesituation som involverar flera dimensioner som kroppskoordination, socialt och 

miljömässigt ansvar samt en viktig självkännedom (Lenz Taguchi 2012 s.35). I våra observationer 

av toalett och skötrum blev det synbart att dessa rum dels var väldigt stratifierade, samt att de inte 

getts någon större omtanke, då dessa utrymmen inte upplevdes som välkomnande. Det gavs heller 

få eller inga indikationer på att lek eller lärande pågick här. På 

verkstadsförskolan i rummen för hygien för de yngsta barnen fanns det 

möjlighet till vattenlek, men inte tillgängligt, vilket talar för att 

vattenleken är reglerad och styrd av vuxna.  

Handfatt på avd för yngre på verkstadsförskolan 

Pottor i rum för hygien på avd för 

yngre på verkstadsförskolan 



 34 

 

Förutom material till vattenlek fanns det inget annat lekmaterial. Det fanns inga böcker, bilder eller 

tidningar som man kunde fästa blicken vid. Det saknades helt dokumentation eller bilder som 

visade att lärande pågick i dessa rum. Det enda som fanns var bilder som visade hur man skulle gå 

på toaletten eller tvätta händerna. 

 

Genom rummets kodifiering och dess snäva ramar kontrolleras verksamhetens förlopp, kroppens 

rörelse manipuleras genom tid och rum (Foucault, 2003 s.138). Om nu omsorg och lärande går hand 

i hand varför är inte toaletten en plats där lärandet ges utrymme och mening? Miljön talar till oss 

menar Nordin-Hultman (2004 s.51) att den sänder budskap och berättar något om oss själva. Vad 

säger miljön till det lilla barnet som ska lära sig att gå på pottan eller måste kliva upp på pallen för 

att tvätta händerna, men sen ändå inte når kranen? Dessa rum talar för enligt vår studie, att alla barn 

inte är norm, särskilt inte de allra yngsta, de positioners som avvikande i flera av dessa utrymmen 

och görs inkompetenta. Vi menar att det finns risk för att barn i en sådan miljö inte lär sig att ta 

hand om sin kropp och att inte tillåter sina behov få ta tid. Det fanns inte mycket i dessa rum som 

talade för att kroppen gavs ett högt värde, då den inte behövde eller skulle trivas där. Omsorg 

omvandlas istället till kontroll. På dessa förskolor och på många andra, inte minst utifrån våra egna 

erfarenheter, glöms toaletten med all dess lärande bort. Förskolan och de yngre barn som går där 

omfattas idag inte av arbetsmiljölagen som barn i förskoleklass och skola gör, därför finns det ingen 

yttre kontroll av små barns lärande miljö (Björklid 2005 s.99). 

 

När vi sökt efter och läste tidigare forskning hittade vi i princip ingen forskning som behandlade 

toalettbesök, blöjbyte eller miljön kopplat till hygien på förskolan. Detta menar vi, tyder på att detta 

är ett område som fått lite utrymme och uppmärksamhet, vilket ytterligare talar för att det är ett 

lärande som getts en underordnad ställning. Det talar för att rum för hygien inte ses som en del av 

den pedagogiska miljön på förskolan och det kanske därför lärande inte synliggörs där.  

Merleau-Pontys perspektiv på kroppen bidrar till att vi kan se på utrymmen för behov och omsorg 

av kroppen på ett nytt, då kroppens upplevelser sätts i centrum för hur vi skaffar oss kunskap om 

världen. Butler menar att en reglerad, styrd och kroppsligt normativ miljö bidrar till en starkt binär 

uppdelning av kropp och intellekt, där vår kroppslighet görs underordnat, vilket leder till negativa 

diskurser om kroppen, där kroppsliga verksamheter gör smutsiga och där hygien förknippas med att 

göra kroppen ren (Butler 2007 s.213-214).  
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Rum med lite byggmaterial på avd för 

äldre på verkstadsförskolan 

6.4 Kroppen i rummet  
Merleau-Ponty menade att ”vi är vår kropp” och att vi erfar världen med hjälp 

av våra kroppar (Merleau-Ponty 2008 s.9). Detta blev synbart för oss när vi 

gjorde våra observationer på den förskola som delat in rummen efter 

verkstäder, då en del av rum som vi gick in i var mycket kalla och inte upplevdes vara estetiskt 

tilltalande. Känslan av att man inte ville vara i rummet, satte sig i hela kroppen. Bland annat 

saknades det färg i dessa rum och det fanns en avsaknad av möbler och material. Denna kroppsliga 

erfarenhet kan förklaras utifrån Björklid som manar att vi upplever rummet med alla sinnen. Hon 

menar att rummets innehåll med dess färg, material och verktyg tillsammans skapar en känsla av 

rummet som i sin tur sänder budskap som avgör om man känner sig välkommen eller inte (Björklid 

2005 s.13 & 170).  

 

På de olika avdelningarna som vi besökte fanns fåtal möjligheter till att utforska med 

hjälp av kroppens sinnen, då framförallt syn- och känselsinnet. De sinnen som det 

saknades möjligheter till att utforska i inomhusmiljön var framförallt lukt, smak och 

hörsel. Om man ser på vad den nuvarande Läroplanen för förskolan säger om sinnligt 

utforskande står det att barn ska få ”bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, 

språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska” (Skolverket 2010 s.7). Genom våra 

observationer och anteckningar tolkar vi det som att barnen delvis får utforska 

och inhämta kunskap med hjälp av sina sinnen, men att det sinnliga 

utforskandet inte i någon större utsträckning lyfts fram i miljön. Kroppens inverkan på eller av 

material synliggjordes inte. Vi menar att sinnligt utforskande och kommunikation underordnas den 

verbala kommunikationen, där kroppsligheten ges en underordnad ställning. Detta kan kopplas till 

idén om hur vi ser kroppen som bärare av själen. Skarre Aasebø och Melhuus lyfter betydelsen av 

att den fysiska miljön ger möjligheter till kroppsliga möten, då de menar att barn använder sig av 

sin kropp och rummet som det befinner sig i som kommunikationsmedel. Genom sina kroppsliga 

handlingar skapar de sig en gemensam förståelse med andra 

(Skarre Aasebø & Melhuus, 2007 s.43). På de yngre barnens 

avdelningar såg vi att det delvis fanns möjligheter för barnen att 

kommunicera och mötas genom kroppsspråket. Detta blev 

framförallt synligt i deras hallar, då det bland annat fanns 

dokumentationer på golvet samt symboler på väggarna som på ett 

enkelt sätt visade hur man kan mötas och tala med varandra genom 

bilder och teckenspråk 
I hallen på avd för yngre ”verkstadsförskolan” 

I hallen, utrymme för känsel, på avd 

för yngre på verkstadsförskolan  
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6.4.1 Vila och rörelse 

Vi observerade på bägge förskolorna att det fanns begränsade 

möjligheter för barnen att själva vila och återhämta sig under 

dagen. På avdelningen för yngre barn på verkstadsförskolan fanns 

en speciell plats dit barnen själva kunde gå om de önskade vila, 

där fanns det böcker tillgängliga för barnen samt kuddar, 

madrasser och mattor på golvet som de kunde ligga på. För de 

äldre barnen fanns endast ett rum lite längre bort där det fanns en soffa och kuddar, 

men detta var ingen uttalad vilohörna. På den stationspedagogiska förskolan var det 

bara hos de äldre barnen som fanns det en soffa med tillhörande sänghimmel samt 

böcker som barnen kunde läsa. Soffan var liten och den var även belägen i ett stort 

rum, där andra aktivitetshörnor fanns, vilket vi upplevde kunde bidra till en rörig miljö 

för den som ville ha lugn och ro. Hos de yngsta barnen på den 

stationspedagogiska förskolan stod bara en låda med böcker i ett hörn. 

Skolinspektionens rapport visade att många förskolor har 

begränsade möjligheter till att låta barnen få leka och utforska i 

avskildhet (Skolinspektionen 2012 s.26). Björklid styrker även detta i sin avhandling då 

hon i sin slutsats konstaterar att många förskolor idag inte är byggda efter det antal barn 

som ska vistas i lokalerna och att platsbristen i sin tur bidrar till att behov som vila 

och avskildhet inte prioriteras (Björklid 2005 s.171).   

 

Bägge förskolorna hade madrasser instoppade i skåp, där de varken var synliga eller tillgängliga för 

barnen. Vi tolkar detta som att dessa madrasser endast användes för vila, där barnen vid reglerade, 

bestämda tidpunkter fick möjlighet till återhämtning. Vilan på förskolorna är en aktivitet som främst 

planeras utifrån ett så kallat vuxenperspektiv, där barnen blir underordnade och styrda av 

pedagoger. Nordin-Hultmans diskuterar i sin avhandling att vilan på förskolor och andra så kallade 

”lugn och ro” aktiviteter, som måltider och sagoläsning länge har prioriterats av pedagoger när 

verksamheten ska struktureras, då man anser att omsorgssituationer som dessa inger 

en känsla av trygghet och samvaro i gruppen.  Nordin-Hultman anser dock att detta 

inte stämmer då dessa inplanerade aktiviteter i stället gör att barnen känner ett stort 

krav på sig själva, vad gäller anpassning och självbehärskning (Nordin-Hultman 

2004 s.145-146). Vårt material visar på att vilan sker när den är planerad inte när 

barnen har behov av den, och att utrymme för dessa aktiviteter inte prioriteras i den 

fysiska inomhusmiljön.  

Madrasskåp på avd för äldre 

på verkstadsförskolan 

Språkverkstad för yngre barn på verkstadsförskolan 

Läshörna i det stora lekrummet, avd för 

äldre på den stationspedagogiska förskolan  

Läshörna i lekrummet för 

yngre barn på den 

stationspedagogiska förskolan 
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Nordin-Hultman kom i sin avhandling fram till att svenska förskolor hade 

relativt mycket material inomhus som inbjöd till rörelse och andra 

grovmotoriska lekar och hon menade att pedagoger ofta valde material i 

syfte till att involvera hela kroppen (Nordin-Hultman 2004 s.83&86).  

Efter våra observationer blev det synbart för oss att 

utrymmen för rörelse och grovmotoriska lekar fanns, men i 

begränsad omfattning och att det endast prioriterades på de avdelningar där yngre 

barn vistas, då bägge förskolorna endast hade ett uttalat rörelserum för de yngre 

barnen. Rummen hade stora fria ytor och specifikt grovmotoriskt material som inbjöd 

till att upptäcka och utforska med hela kroppen, bland annat fanns det bollar, 

rutschkana, bänk att balansera eller klättra på, samt möjligheter till att lyssna på 

musik. På de äldre barnens avdelningar var inget rum avsatt för rörelse och efter att ha 

bearbetat materialet kunde vi se att det överlag fanns mycket lite material som inbjöd 

till grovmotorik inomhus. Detta synliggör hur kroppslig rörelse kontrolleras och 

genom miljön signaleras som icke önskvärt. Vi menar att barnens ålder påverkar pedagogernas 

planering av den fysiska miljön, då de yngre barnen i högre grad uppmuntras till rörelse, medan de 

äldre barnen uppmuntras till mer stillasittande aktiviteter. Vi menar att detta kan bero på att det i 

förskolans värld finns rådande diskurser om att de äldre barnen ska förberedas inför skolan, vilket 

bidrar till att inomhusmiljön tenderar att iscensättas efter en sådan kallad ”skolliknande pedagogik” 

(Nordin-Hultman 2004 s.187-188). 

 

6.5 Materialets handlingsmöjligheter 

 

6.5.1 Tillgänglighet  

På de bägge förskolorna blev det synbart för oss att det fanns mycket material som 

inte var tillgängliga för barnen. Vi såg samma sak som Nordin-Hultman 

konstaterade i sin avhandling, att en hel del material var 

placerat högt upp i hyllor (Nordin-Hultman 2004 s.78). En 

del material fanns tillgängligt, men var instoppat i skåp, 

vilket gjorde att det inte var synbart för barnen, vissa av 

skåpen hade dessutom barnsäkerhetslås. Nordin-Hultman fann att 

materialet ofta organiseras och görs tillgängligt för barnen på förskolorna 

utifrån kategorier om smutsigt och rumsrent material. Det rumsrena 

materialet är det material som görs tillgängligt för barnen och det 

Skåp i ateljén på avd för yngre på den 

stationspedagogiska förskolan 

Rum för rörelse på avd för yngre på 

verkstadsförskolan 

Hylla med grovmotoriskt 

material i rörelserum för 

yngre på verkstadsförskolan 

Hylla i ateljén för yngre barn på 

verkstadsförskolan 
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Hylla i matematik verkstaden hos 

de äldre på verkstadsförskolan 

Skåp i rollek och drama 

verkstaden på avd för äldre 

barn på verkstadsförskolan  

kännetecknas av att vara lättstädat och skapa ordning på förskolan. Det smutsiga materialet, som 

görs otillgängligt för barnen skapar en oordning i verksamheten och kännetecknas enligt Nordin-

Hultman av att vara kladdigt, vått eller smetigt (Nordin-Hultman 2004 s.78). Att inomhusmiljön 

planeras av pedagogerna utifrån tematiseringen ordning är något som Eriksson Bergström kom fram 

till i sin avhandling, då hon fann att ordningen fungerade som ett sätt för 

pedagogerna att kunna hantera den kollektiva barngruppen (Eriksson Bergström 

2013 s.163).  

 

Analysen av vårt material visar att Nordin-Hultmans kategoriseringar av smutsigt 

och rent material verkar stämma då mycket av det som var otillgängligt för 

barnen just var sådant material som kan upplevas som smutsigt, kladdigt och vått, 

med andra ord sådant material som kan skapa oordning i verksamheten. Bland 

annat var målarfärgerna antingen instängda i skåp eller stod högt upp på en hylla. 

Material som kunde användas till olika former av vattenlek och sandlek var 

begränsat och ofta beläget högt upp, åtkomligt för barnen. Utifrån vårt empiriska material kan vi se 

att Eriksson Bergströms resultat, om att barnens tillgänglighet till materialet planeras och bestäms 

av pedagoger, för att skapa en ordning i verksamheten, verkar stämma. Vi menar att ordning av 

material skapas av diskurser gällande barn, material och lärande och att dessa föreställningar sedan 

återspeglas i den iscensatta miljön (Nelson & Svensson 2005 s.22). Vi såg också 

hur olika material stod väldigt högt upp och att barns beroende av de vuxnas 

tillåtelse att leka eller använda ett visst material blev synligt, som på en av 

förskolorna där stora lådor med sjukhus och affärslek stod högt upp på skåpen. 

Det fanns även hyllor där det uttryckligen stod ”spel barn får fråga om”, vilket 

ytterligare manifesterar barnens beroende av de vuxnas hjälp och godkännande att använda visa 

material (Nordin-Hultman 2004 s.100).   

 

6.5.2 Mängd och variation av material 

Nordin-Hultmans avhandling visar att variationen av material i svenska förskolor är relativt låg och 

att varje enskilt material som finns på förskolorna bär på ett färdigt budskap, vilket medför att 

barnen får få möjligheter till att själva transformera eller kombinera materialet med andra föremål 

(Nordin-Hultman 2004 s.80). Även Erikson Bergström lyfter betydelsen av att låta barnen få möta 

material som bär på ”öppna och variationsrika handlingserbjudanden”, då hon menar att det öppnar 

upp för att barnen tillsammans förhandlar om hur materialet ska användas och att de på detta sätt 

kan komma fram till en gemensam handlingsram (Eriksson Bergström 2013 s. 178-179). Lenz 

Taguchi lyfter även i sin avhandling materialets betydelse, då hon menar att artefakterna är grunden 
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till att barn utvecklas och växer som människor. (Lenz Taguchi 2012, s.10). Hon menar att mängden 

och variationen av material är viktig att ta i beaktning då ett rum som innehåller för lite material lätt 

kan bli överkodat, vilket gör att barnen ges få möjligheter till att gå utanför de invanda och 

rutinmässiga handlingarna (Lenz Taguchi 2012 s.132).   

 

Efter bearbetningen av vårt insamlade material blev det synbart för oss 

att variationen av material var relativt låg. Detta synliggjordes bland annat 

när vi gick igenom de olika äldre barnens hemvrår. Båda rummen innehöll i 

stort sett samma material och det som fanns var en spis, servis, litet bord 

med tillhörande stolar, docksäng, dockor och utklädningskläder, dock skilde 

sig mängden material mellan förskolorna. På avdelningen för äldre barn på den stationspedagogiska 

förskolan fanns det flera olika tillbringare, flera serviser och mat i olika utföranden. Lekmaterialet 

var tydligt strukturerat i hyllan med hjälp av bilder. Det fanns även flera barnvagnar och dockor. 

 I den andra hemvrån var materialet inte uppdelat, utan låg utspritt i små korgar och utbudet av 

material var begränsat. Generellt sett såg ändå dessa hörnor väldigt lika ut, de tycktes bygga på 

samma idéer om vad barn i dessa rum förväntas leka. Utbudet av 

utklädningskläderna tillexempel var väldigt lika på bägge förskolorna, de var 

”färdiga koncept” som brandman, polis, pirat och prinsessa. Hur miljön 

iscensätts synliggör hur miljön bidrar till att reproducera normer och 

stereotypa uppfattningar om ålder och kön (Dolk 2013, s.26).  

 

 

Material bär på föreställningar och normer om vad barn bör syssla med (Nordin-Hultman 2004 

s.72). Det blev synligt för oss att en stor del av materialet är statiskt och bär på färdiga 

handlingserbjudanden. Vi menar att detta kan hindra barnen till att själva styra hur materialet ska 

användas, vilket även försvårar för barnen att gå utanför de rutinmässiga vanehandlingarna. 

Barnstugeutredningen nämner att en statisk miljö stoppar barnets inlärning, då en sådan miljö inte 

uppmuntrar barnens lust till att vilja lära (SOU 1972 del 1 s.106) och detta anser vi är intressant då 

riskerna med en statisk miljö överhuvudtaget inte nämns i den nuvarande Läroplanen för förskolan.  

I stället står det bland annat att ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk 

av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan” 

(Skolverket 2010 s.6).  Anders Nelson & Krister Svensson menar att det idag läggs mycket ansvar 

på pedagogerna att förstå hur man ska arbeta för att uppnå läroplanens mål, då Läroplanen för 

förskolan enbart i stora drag beskriver att leken är viktig för utveckling och lärande, men det saknas 

Hylla med material i hemvrån på avd för 

äldre på den stationspedagogiska förskolan 

Hemvrå på avd för äldre på verkstadsförskolan  
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Hylla med ”naturvetenskapligt 

material” i naturverkstaden för 

äldre barn på verkstadsförskolan 

Hylla med Duplo på avd för äldre på den 

stationspedagogiska förskolan 

detaljerade förklaringar för hur och varför det är viktigt att motverka en statisk miljö i förskolan 

(Nelson & Svensson 2005 s.91-92). Förskolorna ges stor frihet att anpassa verksamheten, men 

innebär ofta stor osäkerhet för pedagogerna för hur de bör arbeta i enlighet med uppdraget i 

Läroplanen för förskolan uppdraget (Eidevald 2013 s.23)  

 

6.5.3 Typiskt förskolematerial        

Lenz Taguchi menar att rummen på förskolor bär på de vuxnas 

förväntningar (Lenz Taguchi 2012 s.131) och författarna Nelson & 

Svensson menar vidare att leksaker ofta produceras av vuxna för barn och 

att leksaker ofta kan kopplas till en samhällelig utveckling (Nelson & 

Nilsson 2002 s 34-35). Almqvist kom i sin tur fram till att förskolorna runt 

om i landet i stort sett innehöll liknande lekmaterial och hon drog 

slutsatsen att detta kunde bero på att förskolans miljö, med dess form och innehåll, ofta planeras och 

struktureras utifrån en så kallad allmän ”traditionell förskolekultur” (Almqvist 1994 s.133). Att 

miljön på förskolor planeras utifrån vuxnas normativa tankar kring barn och lekmaterial styrktes 

även i vår undersökning, då samtliga avdelningar i stora drag innehöll liknande material. Detta blev 

framförallt synbart då det så kallade byggmaterialet nästan var identiskt. På 

båda förskolorna återfanns Duplo, Lego, Kapplastavar och tågbana i 

bygghörnorna.  

 

 Vi menar att resultatet i studien visar på att det finns en diskurs om så 

kallade ”typiska lekmaterial” som en förskola bör ha och att de per 

automatik köps in som färdiga koncept till verksamheten. Verksamhetens 

miljö på förskolorna planeras och struktureras i ofta i förväg utifrån de 

vuxnas uppfattningar om vad verksamheten bör erbjuda barnen, vilket gör att barnens aktuella 

intresse och behov åsidosätts. Detta synliggjordes i vår undersökning då vi inte kunde se att något 

material köptes in efter den rådande barngruppens intressen.  

 

6.5.4 Avsaknaden av laborativt material 

När Nordin-Hultman jämförde de svenska och engelska förskolorna med 

varandra fann hon att de svenska förskolorna hade en stor avsaknad vad gäller 

naturvetenskapligt och laborativt material. Hon menar att naturvetenskapligt och 

laborativt material är viktigt, då de bland annat ger barnen möjlighet till att 

upptäcka skillnader, förändringar och relationer (Nordin-Hultman 2004 s.82).  

Hylla i byggrummet för yngre barn på 

verkstadsförskolan 
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Station med dinosaurier på avd 

för äldre, den stationspedagogiska 

förskolan 

Inuti kub, på avd för äldre på den 

stationspedagogiska förskolan 

I Läroplanen för förskola beskrivs vidare att ”Utforskande nyfikenhet och lust att lära ska utgöra 

grunden för förskolans verksamhet” (Skolverket 2010 s.9). 

 I vårt material såg vi, precis som Nordin-Hultman, en avsaknad vad gäller naturvetenskapliga och 

laborativa material. Det blev synbart att avsaknaden av de naturvetenskapliga och laborativa 

materialen berodde på flera olika faktorer som mängd, variation och tillgänglighet och detta fick oss 

att börja fundera på om det kunde vara en anledning till varför barnens läroprocesser inte 

synliggjordes i dokumentationerna. Utifrån Barads intra-aktiva teori blir uppdelning av material en 

följd av att man inte ser materialets agens. Man ser istället materialet som passivt och använder 

materialet för att styra människors handlande (Barad 2003 s.810).    

 

6.6 Spår av barngruppen i verksamheten  
I Skolinspektionens granskning från 2012 fick flera förskolor kritik för att den 

befintliga barngruppens intressen inte fick utrymme i den fysiska miljön och att 

miljön sällan förändras utefter den befintliga barngruppens behov (Skolverket 

2012 s. 27). När vi gick igenom vårt material blev det synbart för oss att det 

fanns lite som visade på att miljön anpassats efter rådande barngrupp. Det fanns 

inte heller mycket som talade om barnen i miljön, vad de gjorde, var 

intresserade av eller något om de som individer eller som 

grupp. Miljön upplevdes statisk och väldigt styrd, som om 

vilka barn som helst hade kunnat gå på dessa förskolor. På 

den stationspedagogiska förskolan såg man spår av att 

barnens intressen påverkat miljön, där fanns det dokumentation i form av bilder 

i taket och på golvet från deras besök på Naturhistoriska Riksmuseets 

utställning om dinosaurier. På en yta i mitten av rummet hade man samlat ihop 

dinosaurier och skapat en vulkan i pappmarschè. De hade även satt upp bilder 

på dinosaurier i en av de tygklädda kuberna. I den andra kuben fanns bilder på 

poliser och brandstationer samt utklädningskläder och verktyg i samma stil, 

detta vittnade om att det fanns ett pågående intresse som togs tillvara på. Hos de 

yngre barnen såg vi spår av att man på olika sätt arbetat med bilar.  

 

På avdelningen för yngre barn på verkstadsförskolan såg vi i olika rum att det 

pågick ett båtprojekt, där man varit ute och tittat på båtar och sedan skapat 

båtar av kartong eller färglagt båtar. Hos de äldre barnen fanns det 

Båtar skapade av barn  på avd 

för yngre på verkstadsförskolan 
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Månadsbilder, på avd. för yngre på den 

stationspedagogiska förskolan 

dokumentation där barnen berättade om olika ord med koppling till vatten och om deras hypoteser 

om vad som flyter och sjunker. Vad vi kunde utläsa pågick det på hela förskolan ett projekt om 

vatten. Det fanns inget som talade för att detta var ett projekt som kommit ifrån barnen eller byggde 

på deras intressen. Projektet hade heller inget större inflyttande på hur miljön iscensatts vad vi 

kunde se. Det vi såg var att i hörnan för rollek fanns en stor båt och små kartongbåtar några barn 

gjort.  

 

Till störst del var dokumentation ofta otydlig, den sa sällan något om 

verksamheten eller om rummens aktuella användning. Bilderna på barnen var 

ofta små och satt många gånger högt upp, otillgängligt för barnen att titta på. 

På den stationspedagogiska förskolan fanns det enstaka dokumentation på 

golvet. På verkstadsförskolan fanns det tillgänglighet till dokumentation i 

hallen hos de yngre barnen, där barnen själva kunde stå och bläddra i album 

för att titta på olika bilder. Det saknades väldigt ofta text som förklarade, var, 

när, hur och varför aktiviteter ägt rum. Dokumentationen var i de flesta fall 

anonym, individen framträdde sällan, ofta gick det inte ens att se vem eller 

vilka barn bilderna föreställde. De bilder där individer framträdde gjorde de det sällan i form av 

påverkande aktörer. Lenz Taguchi lyfter just dokumentationens betydelse för barns lärandeprocesser 

och för deras syn på sitt eget och andras varande, hur dokumentationen har en argentinsk- och 

kommunikativ kraft (Lenz-Taguchi, 2012 s.112). Dokumentationens placering i flera av dessa 

miljöer gör det svårt för barnen att interagera och kommunicera med den.  

 

Det fanns väldigt lite vad vi kunde se som berättade något om de barnen som gick på förskolan. 

 På verkstadsförskolan fanns det på bägge våningsplanen, bilder på barnen uppställda efter de 

månader då de fyllde år. På avdelningen för yngre barn på den stationspedagogiska förskolan fanns 

också bilder uppsatta efter barnens födelsedag. Under dessa satt bilder på 

flaggor som vi tolkade det som, visade på deras olika modersmål/ 

nationalitet, men det var inte alla barn som hade flaggor under sin bild. 

Dessa bilder satt väldigt högt upp nästan vid taket, inte tillgängligt för 

barnen själva. Det fanns inget annat i miljön som tydde på att barnen i de 

olika grupperna talade olika språk, det fanns inga böcker eller symboler 

på andra språk än svenska. Det som fanns på samtliga avdelningar vi 

besökte var att de hade teckenstöd på flera olika platser i verksamheten, 

tillgänglighet på teckenstödsbilderna för baren varierade på de olika förskolorna.  

 

Dokumentation av skapande 

aktivitet på avd för yngre på 

verkstadsförskolan 
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Sparade legobyggen på avd för äldre på 

verkstadsförskolan 

Det saknades också gemensamma berättelser om den rådande barngruppen om vad 

de gillade att gör eller hur de faktiskt påverkade verksamheten.  Individen upplevdes 

vi gavs väldigt lite utrymme i den fysiska miljön. Det fanns få möjligheter att spara 

och ställa upp saker man höll på att jobba med, vi såg väldigt lite pågående projekt i 

miljön. Det hade endast sparats några få legobyggen, pärlplattor, påskpyssel och 

målningar på de olika avdelningarna, vad vi kunde se. Det satt en hel del skapande 

alster uppe på väggarna, men dessa satt sällan uppe på ett sådant sätt att de talade om 

vem som skapat dem eller i vilket sammanhang. Det verkade heller inte på någon avdelning finnas 

något som säkerställde att alla barn gavs plats och utrymme. Det fanns inte heller dokumentation 

som visade på att alla var representerade, förutom på födelsedagsbilderna. De bilder som satts upp, 

var utspridda lite varstans och alla barns verkade inte ha verken alster eller dokumentation uppsatta 

i miljön. Vad ger det barn vars teckning som inte sitter upp eller som inte är med i några 

dokumentationer för självbild och mening i förskolans verksamhet? Vi menar att dessa barn görs 

osynliga och indirekt pekas ut som utbytbara. ”I det disciplinära systemet är alla utbytbara, eftersom 

var och en erhåller sin definition av den plats han intar i en serie och det avstånd som skiljer honom 

från andra” (Foucault 2003 s.146).  Alla barn hade dock sin egen plats i hallen, på samlingen, vid 

matbordet eller sin egen låda för förvaring, förutom tvillingar som varken hade en egen låda eller 

egen hylla. Tvillingpar fick istället dela med varandra, detta såg vi på bägge förskolor.  

I rutinsituationer eller för förvaring av saker, då inrutas individen och ges en plats. Vi menar att 

förskolans ordning inte främst bygger på att ge individen frihet eller utpeka dennes agens, utan 

istället är ett uttryck för institutionens kontroll och inordning av individen. Subjektet görs inte 

delaktig eller ges inte utrymme att påverka utan påverkas, styr och positioneras i rummet. Genom 

att på detta sätt ge individen en plats, övervakas och kontrollerar man att individerna i gruppen inte 

åtskiljs (Foucault 2003 s.145).   

 

Det fanns dokumentation som talade om medinflytande och delaktighet, men inom vuxnas snävt 

styrda ramar. De diskurser om barns rättigheter som är starkt förankrade inom förskolan och skolan, 

får många gånger fel effekt, menar Dolk (2013). Istället för att medverka till barns ökade inflytande 

döljer diskurserna de maktojämlikheter som de skapats för att motverka (Dolk 2013. s.235).  

Vi menar att det blev synligt hur barnets agens i flera fall i miljön osynliggjordes eller begränsades. 

Miljön talade väldigt lite om vilka barn som bebodde den och vilka erfarenheter de bar på. Genom 

att förhålla sig till, studera och sammanfatta sina erfarenheter av miljön, lär sig barn inte bara något 

om sig själva utan också något om andra. Det lärande som sker när barn ges möjlighet till 

medinflytande är viktigt, då de får en ansvarskänsla för sitt eget och andras välbefinnande (Björklid 

2005 s.31). För oss blev rummets makt över individ synlig där krav på anpassning och inordning i 
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det kollektiva ledet, främst var de som framträdande. Vi menar att miljön ger utryck för den hierarki 

som råder i förskolan mellan vuxna och barn. Institutionen struktur, dess inbyggda normer och 

värderingar ger ett begränsat utrymme för barn till rejält inflyttande och delaktighet. Vi menar att 

arbetet med miljöns iscensättning är en viktig faktor och för att arbeta med barns delaktighet 

 
 

7. SLUTDISKUSSION OCH FORTSATT FORSKNING 
 

I vår studie har vi redogjort för de diskurser om barn och lärande vi har tolkat som synliga och 

framträdande för hur den fysiska miljön iscensatts på de två förskolor vi undersökt och vi kommer 

här med sammanfatta vårt resultat. Vi menar att ämnesområdena under rubriken Utveckling och 

lärande i Läroplanen för förskolan (2010), främst målområden som går att koppla till skolans 

ämnen, har getts en framträdande plats i den fysiska miljön, oavsett om de återfanns i verkstäder 

eller hörnor/stationer. Materialen som återfanns i dessa verkstäder eller stationer var ”typiska” för 

de ämnesområden de ansågs tillhöra och materialen var ofta starkt kodade för hur de skulle 

användas. Leken gavs uttalad plats i miljön, men särskiljdes enligt oss från ämneslärandet. Det 

fanns ingen dokumentation som visade på att exempelvis matematiskt lärande pågick i hemvrån 

eller att barnens egna lek pågick i matematikhörnan. Vi menar att rum och material är kodat och bär 

på olika föreställningar om hur det ska användas. I vår studie blev detta ännu tydligare, då material 

med olika koder inte blandades. Miljöns iscensättning, tillsammans med den dokumentation som 

satt uppe på väggarna, talade för att det fanns en tydlig idé och starka normer för hur rummen och 

materialet skulle användas, där lärandet många gånger sågs som färdigförhandlat. Rummen och 

hörnorna i studien var tydligt avgränsade från varandra och det fanns lite som tydde på att barnen 

förflyttade material, då det fanns få sådana handlingserbjudanden.  

 

Vår analys av materialet, talar även för att det finns ”traditionellt förskolematerial” som köps in som 

färdiga koncept. Dessa material är ofta begränsade i hur de kan användas och i vilken utsträckning 

barnen kan påverka dem. Det fanns liten tillgång på laborativt, formbart och mindre kodat material 

och framförallt var detta material inte tillgängligt för barnen. Variationen av material var inte heller 

särskilt stor. Vårt resultat visar att miljön inte bara talar till barnen, utan även till de vuxna, och då 

framförallt pedagogerna. Genom att iscensätta miljön efter olika ämnesområden indikerar vårt 

resultat att inte bara barnen ska lära sig vad lärande är, eller vilket lärande som anses vara viktigt, 

utan miljön ska även styra pedagogerna att arbeta efter läroplanens uppdrag och utefter rådande 

diskurser om kunskap och lärande.   

 



 45 

 

 

Vår undersökning visar även på att synen på barns lärande går att koppla till idéer om vad barn 

behöver eller bör lära sig vid olika åldrar. Material och utrymmen som talade till kroppens alla 

sinnen och som erbjöd grovmotorisk rörelse var begränsat och återfanns främst i de fysiska miljöer 

som de yngsta barnen hade tillgång till. Hos de äldre barnen var miljöerna snarare iscensatta för att 

motverka detta och inbjöd snarare till mer stillasittande aktiviteter. De äldre barnen hade mindre 

tillgång, än de yngre barnen, av ”kladdigt” och ”smutsigt” material, så som sand, färg och vattenlek. 

Det var främst det ”smutsiga” materialet som var otillgängligt för barnen att komma åt själva, vilket 

gjorde att barnen blev beroende av vuxna för dessa aktiviteter. Den dokumentation som fanns,  i 

syfte till att synligöra verksamhetens innehåll och barnens lärande var sällan tillgängligt för barnen 

själva, men återfanns på några tillgängliga platser, exempelvis på golvet. Vi menar att 

tillgängligheten speglar synen på barns kompetens samt att placeringen av material och 

dokumentation talar för vem miljön är till för och på vilka villkor. Den talar även för vilka som ges 

makt till att påverka. Vårt resultat visar att barnens behov ofta styrs utifrån verksamhetens ordning. 

Platser för läsning eller vila, som kunde användas av barnen själva var begränsade. Madrasser och 

kuddar var till största del instoppade i skåp eller i hyllor och det var brist på utrymmen där barnen 

kunde leka själva eller vara i avskildhet. I vår undersökning synliggjordes barnens krav på 

anpassning och särskilt tydligt blev det vid rutinsituationer, då varje barn hade sin specifika och 

förutbestämda plats under måltider och vila. Var och när rutinsituationer skulle ske visades genom 

scheman på väggen i de olika rummen. Kroppens behov och lärandet, kopplat till dess fysiska 

behov görs i miljön sekundärt och de utrymmen som fanns för omsorg av kroppen, upplevdes inte 

som välkomnande. Toaletter och skötrum upplevdes eftersatta i arbetet med miljön och lärandet 

som skedde där osynliggjordes. Otillgängligheten till, samt själva placeringen av pottor var det som 

tydligast talade för att kroppsligt lärande, ställt i relation till ”ämneslärande” görs mindre betydande 

i förskolans inomhusmiljö.      

    

Trotts att det under de senaste åren har lagts större vikt vid barns inflytande och delaktighet, samt 

att vi har genomgått ett paradigmskifte, från att se barn som ofullständiga passiva deltagare, till att 

se dem som kompetenta aktörer med agens, menar vi ändå att de tidigare diskurserna om barns 

subjektivitet och att styra barn mot ett ”visst” lärande består. Vår undersökning visar att individens 

och gruppens behov styrs av verksamhetens ordning. En ordning där barnen ges ett mycket 

begränsat utrymme till att påverka verksamheten och dess fysiska miljö och där kravet på inordning 

efter institutionens normer och värderingar blir så starka att de befintliga barnen, genom den fysiska 

miljön upplevs som anonyma och utbytbara. Vårt resultat visar att barnens intressen av och 

påverkan på miljön sällan synliggörs, eller får någon större betydelse för hur miljön på förskolan 
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iscensätts. Det fanns få spår av barnen i den fysiska miljön som talade om vilka som faktiskt 

bebodde den. I stället fanns det flera spår av idéer om och på barnen för vad de förväntades göra 

samt lära sig.          

 

Vi har i denna undersökning gjort en kritisk läsning och analys av den fysiska inomhus miljön på 

två förskolor, där syftet har varit att undersöka hur miljön iscensätts utifrån rådande föreställningar 

och diskurser om barn och lärande. Med hjälp av våra teorier synliggjordes den makt som finns och 

påverkar oss i rummet. Vi har fått upp ögonen för hur olika rum och platser ges olika betydelser, 

samt hur ett visst förhållande till dessa platser utgörs av en hegemoni, där omsorg och barns 

kreativitet och fantasi underordnats det målstyrda lärandet. Genom att synliggöra de diskurser rum 

och material är bärare av, samt hur dessa tillsammans samverkar med de kroppar som 

förkroppsligar dem och erfar rummet, vill vi bidra med ett bredare perspektiv på miljöns betydelse 

för barns meningsskapande och förståelse av världen.  

 

I början av arbetet hade vi som mål att undersöka hur barn rör sig i den fysiska inomhusmiljön. 

Efter att vi hade genomfört vår pilotstudie förstod vi dock att de förutsättningar som gavs för denna 

undersökning försvårade våra möjligheter att synliggöra barnens rörelsemönster. Vi menar att man 

hade behövt längre tid på sig för att insamla data, som kunde presentera tillförlitliga resultat.  

Vi anser ändå att barnens rörelsemönster är ett intressant ämne att undersöka, då det finns lite 

forskning på hur barn rör sig i miljön och förkroppsligar och förhåller sig till den rådande miljön i 

förskolan. Vi föreslår även att det vore intressant att utföra en longitudinell studie, där man följer 

en, eller flera barngrupper över längre tid, för att på så sätt se hur miljön förändras i förhållande till 

barngruppen. Då skulle man kunna synliggöra barnens inflytande över miljön, hur det tar sig i 

uttryck, samt i vilken mån deras inflytande tas tillvara av pedagogerna och om vilken betydelse 

pedagogers utbildningsnivå spelar in i hur miljöns iscensätts. Vi menar att barngruppens och den 

enskilda individens agens och påverkan på miljön på detta sätt skulle synliggöras, vilket vi anser är 

viktigt, då tidigare forskning främst har utgått ifrån hur pedagoger planerar och iscensätter miljön. 
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7.1 Avslutande ord 
Ser vi subjektet som en del av rummet, som positioneras och delvis definieras utifrån rummet, då 

förstår vi också rummets betydelse. Miljön skickar signaler till oss för hur vi ska bete oss och vad 

som förväntas av oss. Kroppen rör sig i och formas av rummet, vi är där med hela vår kroppsliga 

närvaro. Vi påverkar och påverkas av miljön och allt den innehåller, det är processer som hela tiden 

sätts i rörelse. Ibland kan det vara svårt att veta vart det börjar och vart det slutar, med andra ord: 

vad som påverkar vad. Miljön ger uttryck för makt, den styr och formar oss. Inte bara hur vi rör oss 

och beter oss, utan även hur vi uppfattar oss själva. Hur vi än talar om och iscensätter rummet så 

kommer det påverka oss. Hur våra erfarenheter av rummet påverkar oss på längre sikt kan vi inte 

veta. Det vi har velat belysa i denna studie är hur vi talar genom den fysiska miljön, samt hur den 

begränsar och möjliggör vårt handlande. Vi menar att miljön på förskolan iscensätts efter diskurser 

om barn och lärande, vilket gör att miljön bär på och speglar dessa diskurser. Hur mycket den 

fysiska miljön än förändras eller inte förändras, så förändras vår syn av den och den mening vi 

tillskriver den. Den fysiska miljön är viktig. Den är en del av oss, det är därför som vi måste rikta 

vår blick och vår uppmärksamhet mot vår fysiska miljö. Vi måste våga vara kritiska för att se hur 

och om vad den faktisk talar om. Inte minst måste vi fråga oss själva: vad säger den om oss just nu. 
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9. Bilaga Rum/hörna:   
Material           Tillgänglighet 

Spel/pus

sel 

        

språk          

rollek         

matte         

bygg         

Vatten/ 

sand/ 

lera 

        

återbruk         

IKT         

Grovmo

torik 

        

Musik         

skapa          

Vila         

natur          

Dokumentation 

Gruppen     

Individen     

Anonymt     

Projekt/process     

Läroplanen/mål     

Kopplat till rum     

Tecken/symboler     

Skapat av barn     

Verksamheten       

Rum 

Spegel/tavlor     

Fasta möbler     

Soffa/kuddar     

Stollar/bord     

Gardiner /mattor     

punktbelysning     
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Toalett          tillgängligt 

potta   

Toalett :stor / liten   

handfatt   

blöjor   

Skötbord   

spegel   

Tavlor /symboler   

Tvål/ handsprit /handduk   

Dokumentation 

 

  

Belysning   

Annat: 

 

 

 

  

 

inbjudande      

rent      

Hallen          tillgänglighet 

Individuell hylla   

Krokar   

Skor   

regnkläder   

Spegel/ tavlor   

Dokumentation 

 

 

  

Barns skapande   

Belysning   

Lek   

Infotavla: 

 

  

 

inbjudande      

rent      
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Bilaga  

Hej pedagoger!   

Vi är två studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 

Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som förskollärare. 

Studien kommer att handla om den pedagogiska miljöns betydelse för barns handlande och 

möjlighet till inflyttande. 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er verksamhet under två dagar i 

slutet av mars/början på april. Vi skulle då vilja kartlägga och dokumentera miljön: vilka/vilket rum, 

ytor, material barnen använder och har tillång till. 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte får 

avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att 

upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna 

analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom 

publikationsdatabasen DiVA. All medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, 

även efter att materialinsamlingen har påbörjats. 

 

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!Vänliga hälsningar, 

Kelly Mills & Elin Elsnert 

 

Kelly Mills    Elin Elsnert 

076-xxxxxxx   073-xxxxxxx 

kelly.jm.mills@hotmail.se  eelsnert@hotmail.com 

 

Handledare: Anna Engelmark 

Södertörns högskola 

08-6084547 

anna.englemark@sh.se 

 

mailto:kelly.jm.mills@hotmail.se
mailto:eelsnert@hotmail.com
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