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Eidewing, Annette & Jönsson, Anna (2010): Bland crème fraiche-burkar och guldmärkta 

lådor – en observationsstudie om makt och innemiljö i förskolan. Examensarbete i didaktik. 

Lärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. 

Sammanfattning 

Det här examensarbetet handlar om att synliggöra makten som finns genom förskolans 

organisering. Makt är ett värdeladdat ord som sällan förknippas med förskolan och skolan. 

Sättet som pedagoger organiserar innemiljön avslöjar en del om deras barnsyn. Enligt 

Läroplanen för förskolan, Lpfö98, skall barnens intressen och behov ligga till grund för 

utformningen av så väl inne som utemiljön. Pedagoger är hela tiden med i en maktutövning 

oavsett om det gäller i barnens fria lek eller i en styrd aktivitet i förskolan. De har en 

maktposition gentemot ett barn, inte bara som fysiskt större utan även med förhållningssättet 

att möta ett barn på, som rikt och kompetent eller med oförmåga, okunskaper och omognad. I 

den svenska förskolan är det ett utvecklingspsykologiskt tänkande som ligger till grund för 

hur ett barn utvecklas och bör vara.  Förskolan och skolan är byggd på rutiner och 

handlingsmönster. Dessa reglerar och begränsar handlingsutrymmet och därmed 

förändringspotentialen inom institutionen. 

Undersökningens syfte har varit att studera olika förskolors innemiljöer utifrån ett 

maktperspektiv. Barnens tillgång till olika material och hur det i sin tur presenteras är en 

aspekt av den här studien. En annan aspekt är att synliggöra hur tiden styr över barnens 

lärande. Metoden som användes i studien var observationer med digitalkamera och 

anteckningsblock. Bilderna har använts i analyseringen och memoreringen och 

anteckningarna har fungerat som ett stöd för känslor och intryck från miljöns signaler.  

Resultatet visar stora skillnader i miljöerna på förskolorna i studien. Något som genomsyrade 

resultaten visar att barnen har mest tillgång till material som inte kladdar ner och material som 

är lättstädat på förskolorna. Tidsregelringar syntes genom observationerna i form av bl. a 

veckoscheman. Bestämda platser för barnen förekom också flitigt i studien. Det fanns viktiga 

skillnader ur ett maktperspektiv i förskolornas sätt att organisera, t ex på den ena förskolan 

förekom inga höga hyllor, höga bord och höga stolar. På den andra förskolan var det mesta av 

materialet otillgängligt för barnen och enbart höga bord och höga stolar.  

En slutsats av studien visar att makten över barnens förutsättningar för lärande syns genom 

sättet hur innemiljön organiserats. Innemiljöns organisering visar tydligt hur pedagoger ser på 

sitt uppdrag och hur deras kunskapssyn och barnsyn ser ut. 

Nyckelord: barnsyn, disciplinering, förskola, innemiljö, makt
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Förord 

Vi vill med dessa rader tacka alla inblandade i vårt examensarbete som har gjort det möjligt 

för oss att genomföra den här spännande resan. Vi vill rikta ett speciellt tack till de två 

deltagande förskolorna som tog sig tid att ta emot oss och som gjort den här studien möjlig. 

Vi vill även tacka vår handledare Ingrid Nordqvist för hennes stöttande och uppmuntrande 

kommentarer.  

Att kunna presentera allt det vi har lärt oss under den här utbildningen till lärare mot yngre 

åldrar genom den här slutprodukten är för oss en omöjlighet. Men i och med det här arbetet 

vill vi delge er en del av de kunskaper vi har tagit till oss under alla dessa fantastiska lärorika 

år. 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för spännande, givande diskussioner och intressanta 

frågor som väckts under alla dessa år och framför allt vill vi tacka för ett mycket gott 

samarbete och förtroende i detta arbete! 

Annette Eidewing och Anna Jönsson  

Maj 2010 
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1. INLEDNING 

 

En flicka i samlingen… 

Det är måndag morgon och samlingen skall precis börja. Alla barn sitter på sina bestämda 

platser runt samlingsmattan. Samlingen den här dagen startar som alla samlingar startar på 

måndagar, nämligen med att barnen berättar i tur och ordning om vad de gjort under 

helgen. Pedagogen som leder samlingen pekar på en av flickorna och uppmanar henne att 

börja berätta något roligt som hänt henne i helgen. Flickan tittar ner på sina händer och 

gnider tummarna mot varandra och svarar tyst nästan ohörbart något pedagogen inte 

uppfattar. Pedagogen frågar flickan igen, och ber henne vänligt men bestämt att tala högre 

så att alla barn kan höra. 

… och samma flicka på scenen i lekhallen 

Samma eftermiddag är det flickans avdelning som har turen att få tillgång till lekhallen. I 

lekhallen finns en stor scen med draperier, spotlights och diverse rekvisita, bland annat 

mikrofoner, instrument och utklädningskläder. Flickan från föregående händelse tar genast 

kommandot uppe på scenen och delar ut mikrofoner, utklädningskläder och organiserar 

upp melodifestivalen med sina kompisar. Hon ber en pedagog att sätta på en cd skiva med 

melodifestivals låtar. Flickan sjunger och uppträder inför publik, skrattar och har en glädje 

som sprider sig bland sina kamrater och i hela lekhallen. Pedagoger som passerar förbi 

stannar upp och applåderar högljutt. (Eidewing A, & Jönsson A, 2010 Fiktiv berättelse.) 

Vi har båda arbetat många år inom förskolan. Under våra år som lärarstuderande har vi 

utvecklat en mer kritisk syn på förskolans verksamhet. I våra diskussioner kring barns lärande 

har vi ständigt återkommit till makten och styrningen över barnen. Därför valde vi att fördjupa 

oss kring detta relativt tabubelagda ämne i vårt examensarbete. 

Makt är ett perspektiv inom pedagogiken i de svenska förskolorna och skolorna som sällan 

uppmärksammas. Många osynliggör den eller förnekar den helt. I vår studie har vi valt att 

undersöka närmare hur vuxnas makt över barns lärande kan yttra sig. Ordet makt är ett 

värdeladdat ord som många gånger är förknippat med auktoritärt styre, hård disciplin och ofta 

med kroppsvåld. Här handlar det inte om en makt som är öppet förtryckande, hotfull eller 

exploaterande. Det handlar istället om en maktutövning som har välfärd, hälsa, trygghet och 

utbildning som mål (Nordin-Hultman 2005). 

Genom att dokumentera förskolans verksamhet går det att synliggöra hur starkt 

organisationen påverkar och styr vilka pedagoger vi kan vara och vilka barnen kan bli. Enligt 

Åberg (2005) är organisation också pedagogik. Inom Reggio Emilia är miljön den tredje 

pedagogen. Grundtanken är att barnen skall kunna utnyttja miljön och föremålen på sina egna 

villkor (Lenz Taguchi 1997).  

Enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö98, skall utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgöra 

grunden för den pedagogiska verksamheten. Barnens intressen och behov bör ligga till grund 

för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. Vårt sätt att organisera 
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förskolemiljön speglar vår barnsyn och kunskapssyn (Nordin-Hultman 2005). Konsekvensen 

av hur vi organiserar miljön blir avgörande för hur barnen får utveckla och leva ut sin 

kompetens. Därför är det viktigt att synliggöra och reflektera över den styrning som faktiskt 

de vardagliga regleringarna i förskolan och skolan utgör. Genom den makten kan barn 

försättas i negativa situationer och det får i sin tur effekter på barnens subjektskapande.  

Syftet med den här studien är att observera innemiljöer på förskolor ur ett maktperspektiv. Vi 

vill ta reda på hur pedagogers makt kan yttra sig genom deras sätt att organisera innemiljön på 

förskolan och även hur tidsregleringar syns i organiseringen. 

 

Centrala begrepp 
Här nedan följer ett antal begrepp som kommit fram under denna studie. För att förtydliga hur 

och på vilket sätt begreppen redovisas i studien förklaras orden på följande sätt: 

Förskola: den traditionella förskolan. Vi använder det begreppet genomgående utom när vi 

tar upp det historiska perspektivet, då tidigare benämningar används som exempelvis daghem. 

Inomhusmiljö: den miljön barnen befinner sig i då de vistas inomhus på förskolan. 

Material: materialet som finns i förskolans innemiljö. Vi benämner material som rumsrent, 

smutsigt och lättstädat material. Vi vill förtydliga vad vi menar med: 

Rumsrent material: sådana material som pussel, kritor, papper, tejp, pärlor, etc. 

Smutsigt material: alla blöta material som vatten, lera, sand, målarfärg, lim, etc. 

Lättstädat material: lego, kaplastavar, plastleksaker, dockor, dockvagn utklädningskläder, etc. 

Pedagog: vi har valt att inte göra skillnad på förskollärare eller barnskötare och använder 

därför samma begrepp på samtliga. 
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2. MAKT OCH MILJÖ 

I det här kapitlet redogör vi för relevant litteratur kring vårt valda ämne. Vi upplyser om 

historiken bakom förskolans sätt att organisera sin miljö. Vi redogör för vad styrdokumentet 

Läroplanen för förskolan säger om miljöns utformning. Eftersom examensarbetet har sin 

utgångspunkt i ett maktperspektiv där vuxna styr över barns lärande har vi även valt att 

redogöra för begreppet makt och på vilket sätt makt kan utövas utan att vara öppet och 

medvetet.  

Förskolemiljöns historik 

Flera undersökningar visar att organisationen av tid, rum och material är en traditionsbunden 

del av pedagogiken som därmed oftast tas för givet och blir då svåråtkomlig för reflektion, 

Nordin-Hultman (2005).  I nästan hundra år har förskolans miljö som organisation diskuterats. 

Statliga utredningar och pedagogiska program har sedan 1930-talet formulerat anvisningar om 

miljön. I förskollärarnas egna facktidskrifter har det skett utbyten av tankar kring 

förskolemiljön menar Nordin-Hultman (2005). Samma författare menar att den röda tråden 

inom skrifterna är hemmet. Hemlikheten rekommenderades i statliga anvisningar om hur 

förskolemiljöer skulle ordnas. Det som oftast lyfts fram som symboler för att svenska 

förskolor kan ses som hemlika är gardiner och krukväxter i fönstren. Vallberg- Roth (2002) 

påpekar att studier visar att omsorg och omvårdnad uppmärksammades i 68-års 

barnstugeutredning samtidigt som begrepp som kunskap och inlärning nästan inte alls 

förekom.  

Det är Friedrich Fröbels tankegångar om relationen mellan hemmet, modern och kindergarten 

som ligger kvar som en stark förebild för förskolan enligt Nordin-Hultman (2005). Den 

förebilden präglades av att det var viktigt med ordning och renlighet i miljön för hur förskolan 

skulle organiseras. Alla skulle hjälpas åt att låta var sak ha sin bestämda plats eftersom ett 

sådant hem har ett tilltalande intryck (Nordin-Hultman 2005). En annan orsak menar samma 

författare till att hemlikheten hade stark betydelse var att det skulle vara ett alternativ till 

institutionsprägeln. Det var alltså en motsägelse till hur skolor och de anstaltslika 

verksamheterna som var torftigt organiserade. 1951 kom det statliga betänkandet Daghem och 

förskolor. Där upprepade man kravet att planera och inreda daghemmen med hemmet som 

förebild. Det kom förslag om exempelvis soffgrupper i ett av förskolans lekrum. 

Nordin-Hultman (2005) påpekar att Socialstyrelsens råd och anvisningar på 1960-talet 

uttryckte att ”lokalernas utformning bör ges en hemliknande prägel”. Förskolerummen skulle 

ses som en kontinuitet mellan hemmet och förskolan. De reproducerande inslagen av vård och 

omsorg knutna till hemmets vardagsrutiner var den grundläggande tanken. Man motiverade 

den fria golvytan i ett av avdelningens rum för att få plats med madrasser. Barnens möjlighet 

att utnyttja vatten var i allmänhet begränsat till toalett/tvättrummet och inte i första hand till 

lek och sysselsättningar utan till den fysiska hygienen och omvårdnaden. Hemdiskursens idé 

om ordning och reda gav insikten för vilket material som skulle finnas tillgängligt respektive 

otillgängligt. Det fanns en begränsad mängd av material för att inte oordning skulle ske. 

Materialen var ”rumsrena”, de smutsade inte ner eller kladdade. Pedagogerna hade kontrollen 

över materialet som ”smutsade ner”, det fanns på hyllor eller inne i skåp som pedagogerna 

plockade fram vid behov, Nordin-Hultman (2005).  
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Nordin-Hultman (2005) menar att protester riktades mot hemdiskursen, att den var för strikt 

och reglerad, att innehöll för mycket av en begränsande och en rutiniserad miljö. Samma 

författare redogör över 1972-års publicering av barnstugeutredningens betänkande, som kan 

kallas en inledning till nytt skede i förskolans historia. Den utgjorde en kulmen på 

motdiskursen till den hemliknande miljön, där pedagogerna ville ha en ”verkstadspedagogisk” 

miljö. Pedagogernas intresse hade väckts av intryck från engelsk och amerikansk 

förskolepedagogik.  De ville ha mer aktivitets- och lekmaterial. Synen på barns möjligheter att 

få leka och experimentera med vatten och sand inomhus öppnades.  Synsättet öppnade upp att 

det bl. a borde finnas mer material med teknisk, naturvetenskaplig och laborativ laddning än 

vad det fanns.  Den verkstadspedagogiska diskursen ifrågasatte även den starka regleringen av 

dagsprogrammet och materialet. Barnen skulle inte behöva vara så beroende av att de vuxna 

plockar fram materialet utan materialet skulle göras lättillgängligt. Rutinernas och 

omsorgsinslagens dominans i verksamheten ifrågasattes. Barnstugeutredningen föreslog ett 

stort öppet rum indelat i ett antal aktivitetsområden. Det kunde vara en hörna för dock- och 

familjelekar, verkstadshörna, laboratorium, läshörna osv. Det var i det rummet, lekhallen, som 

barn och pedagoger skulle vistas i större delen av dagen. Det var ett undersökande, 

experimenterande och laborativt arbetssätt som betonades, (Nordin-Hultman 2005). Men 

enligt författaren blev pedagogerna osäkra i sin yrkesroll när kraven på en ny miljö och ett 

nytt material skapades. Det uppstod en problematik kring pedagogernas uppgift att skapa ett 

innehåll i pedagogiken, det ledde till att livet i förskolorna kom att kretsa kring att få vardagen 

att fungera menar samma författare.   

Det som kom att bli innehållet i verksamheten var sådant som att äta 

tillsammans, laga mat, städa, diska och att sköta växterna (Nordin-Hultman 

2005, s 133) 

Det var alltså kring vården och omsorgen som pedagogernas fokusering fanns.    

Redan tre år efter att förslaget om det öppna rummet med dess tillgängliga 

aktivitetsområden lanserades skrevs det således ut ur Socialstyrelsens 

vägledande information. Olika aktivitetsmöjligheter fick sina egna rum. 

(Nordin-Hultman 2005, s 133)  

I slutet av 1980-talet visade en studie att daghemspersonalen önskade sig en mer hemlik 

förskolemiljö (Nordin-Hultman 2005).  

Kennedy (1999) beskriver förskolans miljö på 1980-talet som vilket hem som helst: 

I köket ett trevligt köksbord med dukar och blommor som inbjöd sig att slå sig 

ner och prata, i alla fall för de vuxna. Det stora lekrummet var som ett 

vardagsrum med soffhörna, där vi kunde sitta och mysa och läsa sagor… 

/---/ i alla fönster fanns vackra gardinuppsättningar , blomkrukor och ljus , allt 

för att det skulle vara så hemtrevligt som möjligt. Alla låga bord och stolar 

byttes ut mot möbler med bekväma höjder för vuxna/---/ (Kennedy 1999, s123) 
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Kennedy ifrågasätter var barnen försvann i entusiasmen när arbetsmiljön rättades till för de 

vuxna. 

1987 kom Pedagogiskt program för förskolan. Programmet kan enligt Nordin-Hultman (2005) 

sägas gå tillbaka till den traditionella svenska förskolepedagogiken. Den starka regleringen av 

tiden och aktiviteterna för alla förstärktes med detta program. Samma författare belyser att det 

i programmet står att de två lekrummen skall finnas i direkt förbindelse till varandra. Däremot 

skall verkstad/ateljé, våtrum placeras på avstånd från dessa rum – utan förbindelse. Det 

upprepas även i programmet att torra och våta rum bör hållas isär. Beteckningen laboratorium 

har tagits bort men däremot finns rekommendationer för ett sandbord inomhus kvar (Nordin-

Hultman 2005). 

Maktbegreppet 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) påpekar att Foucault hävdar att 

utgångspunkterna då det gäller barnet och barndomens förutsättningar att utvecklas, är 

skapade av dem som har haft makten eller tolkningsföreträdet i historien. 

Den franske filosofen Michel Foucault (2008) menar att det inte finns en makt utan flera 

makter. Foucault beskriver makt i former av dominans, former för underordning som fungerar 

lokalt, till exempel i verkstaden och i armén. Detta är lokala och regionala maktformer som 

alla har var sitt sätt att fungera, var sitt tillvägagångssätt och var sin teknik. Alla dessa former 

är heterogena. Foucault menar att man inte kan tala om makten då man ska göra en 

maktanalys utan om makterna och försöka lokalisera dem och deras historiska och 

geografiska plats.  I verkligheten är ett samhälle något där olika makter förbinds, samordnas 

och bildar en hierarki men ändå blir specifika (Foucault 2008). De specifika och regionala 

makterna har inte som grundläggande funktion att förhindra och förbjuda och säga ”du skall 

icke” utan funktionen hos dessa är att de i själva verket ska producera en duglighet, färdighet 

och framställa en produkt.  Foucault drog paralleller till både armens och verkstädernas 

makthierarkier då det gäller att disciplinera sig för att säkerställa ordningen ”då var man har 

sin plats” då man ville garantera maximala prestationer. Disciplineringen är i grund och 

botten ett sätt att kontrollera individer:  

Hur man övervakar någon, kontrollerar hans beteende, hans sätt att uppträda, hans 

förmåga, intensifierar hans prestationer, mångfaldigar hans färdigheter, placerar honom 

där han blir nyttigast: är disciplineringen. (Foucault 2008, s. 214). 

I Övervakning och straff (2006) förklarar Foucault vidare om disciplineringen:  

Den moderna disciplinen förutsätter en total och mångdimensionell makt över de 

underlydande, som för att göras disciplinerbara avskiljs från omvärlden, i baracker och 

skolbyggnader. Disciplinen arbetar sedan med en indelning av rummen – utrymmen 

avskiljs och specialiseras och där den underordande får lära sig att hålla på bestämda 

platser.  Tiden delas upp i schema som regleras därefter. (Foucault 2006, s XI ). 

Foucaults (2006) sätt att definiera begreppet disciplinering öppnar upp för ett synsätt där vissa 

likheter kan uppfattas i förskolans kontext.  
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Barnsyn 

I svensk förskoletradition finns flera teoretiska utgångspunkter där den mest framträdande är 

den psykologiska. Under hela 1900-talet har detta perspektiv varit idealet vilket betyder att 

barns biologiska mognad har legat till grund för på vilket man utvecklat läroplaner och hur 

organisationen i förskolan sett ut (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Inom 

barnpsykologin och forskning om små barn har det på senare tid skett ett paradigmskifte i 

synen på barn. Uttrycket ”det kompetenta barnet” växer allt mer och framtonar bilden av 

barnet som aktivt och meningsskapande.  

I det utvecklingspsykologiska perspektivet framstår den individuella 

kontinuiteten som en organisk process - något sker inom barnet. I det 

socialkonstruktivistiska perspektivet osynliggörs däremot den enskilda 

individen, och sammanhanget i form av relationer och miljö lyfts fram. 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 2003, s 15) 

Barnsynen en människa har, omedvetet eller medvetet, styr våra föreställningar om hur vi 

bemöter ett barn, som rikt och kompetent eller som sårbart och i behov av särskilt stöd.  Vårt 

sätt att organisera miljön speglar vår barnsyn. Bjervås (2003) menar att det går att se spår av 

hur lärare anser att lärande sker och vad som är viktig kunskap i sättet de har organiserat 

miljön.  

Barns subjektsskapande 

Nordin-Hultman (2005) menar att barn inte är på ett speciellt sätt, utan barn blir på olika sätt i 

relation till normerna och möjligheterna som miljön och aktiviteterna på förskolan utgör. 

Barnen konstitueras av andra utifrån de föreställningar om barn som dominerar i 

sammanhanget (diskurser), t ex det utvecklingspsykologiska tänkandet som ligger till grund 

på förskolan för hur ett barn utvecklas och bör vara. Nordin-Hultman (2005) menar att det går 

att sätta barns identitet och förmåga i relation till de miljöer, material, tidsliga och rumsliga 

förutsättningar där barn och vuxna agerar.  

Markström (2007) menar att i förskolan möts barn och vuxna med sina olika erfarenheter och 

personligheter och de förväntas fungera som en grupp Dessa grupper förändras ständigt när 

barn i olika åldrar, kön osv. tillkommer respektive försvinner från förskolan.  Sättet att 

organisera inom förskolan visar att det finns en norm som anger hur barn i denna ålder bör 

leva sin tidiga barndom. Genom dessa förankrade normer och ordningar skapas platsen och 

konstruktionen av förskolan och dess aktörer. Via rutiner och förgivet tagande ställs krav på 

att barn tidigt ska vara självständiga i kollektivet:   

Förskolevardagen struktureras av regler, normer och rutiner som producerar ett 

delvis konformt beteende. Barnen hänvisas till vissa platser och aktiviteter vid 

vissa bestämda tider. När avvikelser sker synliggörs såväl normen som det 

avvikande, vilket även kan användas som en resurs. (Markström 2007, s 79) 

Människor påverkas att vara olika i olika situationer. T ex finns det flera sätt att vara en flicka 

på. I förskolan kan hon vara tystlåten och anpasslig. I hemmet kan samma flicka vara tuff och 
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kaxig. Nordin-Hultman (2005) tar stöd av poststrukturell subjektsyn där hon förklarar detta 

genom att flickan ställer sig i relation till de möjlighetsvillkor och normer som miljöerna 

utgör. Samtidigt som hon ställs inom ett antal diskurser om vad en flicka är och bör vara i 

förskolan, hemmet, bland kompisar osv.  

I förskolans aktiviteter som omfattar alla barn måste barnen infoga sig i den ordning som 

gäller. I de föreställningar om barns utveckling och behov som ligger till grund för dessa 

pedagogiska aktiviteter kan barn förställas som bristfälliga och avvikande. När barn får välja 

aktivitet så får barn möjligheter att skapas och skapa sig som goda förskolebarn (Nordin-

Hultman 2005).   

Nordin-Hultmans citat anser vi förtydligar detta: 

Ett kompetent och socialt barn kan ses som en del av en kompetent och social miljö. Ett 

passivt barn eller ett barn med koncentrationssvårigheter kan ses som en del av en miljö 

där det finns för lite att göra eller att koncentrera sig på för detta barn. 

När man säger något om ett barn säger man därmed också alltid något om barnets 

sammanhang och miljö. ( Nordin-Hultman 2005, s.176) 

 

Vem äger leken? 

Lekens betydelse för barns utveckling och lärande är en viktig tradition i förskolans 

pedagogik. Barnen i förskolan har möjligheter att aktivera sig och leka i olika rum och med 

olika saker vid tider som kan betecknas som fria. Barnen har att välja bland de möjligheter 

som förskolan erbjuder. I den fria leken har barnen möjligheter att använda material som utgår 

från de vuxnas föreställningar om vad som anses bra att ägna sig åt och vad som anses 

utvecklande för barn, (Markström 2007).  

I Läroplanen för förskolan framstår barnens delaktighet således som en demokratisk rättighet 

som också relaterar tydligt till inflytande. En rimlig tolkning enligt Anette Emilson (2008) 

torde därför vara att både delaktighet och inflytande handlar om att kunna påverka, vilket för 

små barn kan innebära att det i förskolan finns möjligheter att göra egna val och att ta egna 

initiativ. 

Emilson (2008) poängterar i sin avhandling att barn i förskolan fostras till social ordning via 

strukturell disciplinering. Vilket hon vidareutvecklar genom att hänvisa till andra studier som 

visar på innebörden av att förskolan regleras av tid, rum, funktion, rutiner och aktiviteter, 

vilket i sin tur leder till en anpassningspedagogik. Dessa studier beskriver disciplineringen 

som ansiktslös och opersonlig.   

Förskolan kan ses som ett maktinstrument för normalisering där barns anpassning är för givet 

tagande enligt samma författare. Pedagoger kan få barn att lyda och låta bli att göra motstånd 

genom den osynliga styrningen. Emilson (2008) hänvisar till andra studier vars resultat ligger 

i linje i form av produktiv maktutövning. En sådan maktutövning förknippas vanligen inte 

med makt, den förblir osynlig och därmed svår att reflektera över. Samma författare menar att 
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leken är väl reglerad och syftar till att skapa ett framtida barn med vissa önskvärda 

kompetenser. Enligt Williams (2006) är just dessa kompetenser bl. a empati, kommunikation, 

ömsesidighet, gemenskap, erfarenheter och händelser. En pedagog har makt att styra bort 

barnet från lek som betraktas som mindre önskvärd och på så vis disciplineras barnet att lära 

sig följa rådande normer. Pedagoger på förskolor har olika sätt att begränsa barnens fria val. T 

ex utifrån ”rättviseprincip” kan pedagoger begränsa barnens frihet att välja att leka i ett visst 

rum på avdelningen. Pedagoger kan hävda att något barn har redan har lekt där för mycket 

och då måste man låta något annat barn också få leka i detta rum.  

Markström (2007) menar att vad barn får göra eller inte göra på förskolan utan de vuxnas 

tillåtelse upplevs som oklart för vissa barn. I en del förskolor händer det ofta att barnen frågar 

pedagogerna om de får leka i ett visst rum, ha vissa leksaker eller gå på toaletten.  Det kan å 

ena sidan tolkas som att barnen är osäkra på vad som gäller men kan å andra sidan tolkas som 

att barnen behöver pedagogernas tillåtelse för sitt handlande.  Det visar att gränsen mellan 

frihet och kontroll leder till osäkerhet på vad som gäller. Barnen blir beroende av pedagogerna 

i sina handlingar.  

Lenz Taguchi (1997) talar om en synlig respektive osynlig pedagogisk miljö. Den synliga 

miljön är allt från arkitektur, planlösning, möblering till material, medan den osynliga miljön 

består av våra förhållningssätt och synsätt till barn och varandra. Det som händer på en 

förskola varje dag är enligt samma författare resultatet av och samspelet mellan en synlig och 

en osynlig pedagogisk miljö. Genom pedagogisk dokumentation kan man få ett verktyg att 

förstå den synliga och yttre miljön menar författaren. 

Rutiner som begränsar eller utvecklar? 

På institutioner som skolor och förskolor har det ofta skapats en mycket stark institutionell 

tradition, byggd på rutiner och handlingsmönster. Dessa reglerar och begränsar 

handlingsutrymmet och därmed förändringspotentialen inom institutionen. I forskning kring 

läroplansteori har det ofta beskrivits hur de ideologiska, ekonomiska och juridiska 

ramfaktorerna styrt förskolepraktiken (Dahlberg & Åsén, 1991 genom Lenz Taguchi, 1997). 

Men annan forskning har visat att nya läroplaner och mål kommer och går men att 

förändringen blir mycket begränsad eller är obefintlig (Haug, 1992 i Lenz Taguchi, 1997). 

Hur kommer det sig att förändringar inte genomförs? Förskolans rutiner och 

handlingsmönster kan vara så djupt förankrade att oavsett vad man har för egna 

föreställningar om hur man vill arbeta så ”glider” man in i befintliga och traditionella rutiner 

och förhållningssätt: 

Det verkar som om befintliga handlingsmönster och rutiner blir förkroppsligade 

i pedagogen efter en tids arbete i praktiken. (Lenz Taguchi 1997, 14). 

Makten över den pedagogiska praktiken kommer varken helt och hållet uppifrån eller helt och 

hållet nedifrån. Genom Foucaults tänkande om makt kan den beskrivas som att makt 

produceras av varje enskild individ:  
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I återupprepandet av den gamla dominerande diskursen eller i skapandet av ny innebörd 

och mening är varje individ en producent av makt, över tänkande och handlande, vare 

sig det är medvetet eller omedvetet (Foucault 1980 i Lenz Taguchi 1997,s 16).  

Förskolans diskurser 

Förskolan är konstruerad av dominerande diskurser. En diskurs är sättet att tala om och 

uttrycka något om t ex förskolan under en viss tid och i en viss kultur. Det sätt som är det 

dominerande, som de flesta tror på och anses ”rätt” är det som utgör den diskursiva regimen. I 

ordet regim finns en maktaspekt, vilket Foucault menar att den diskursiva regimen utesluter 

andra sätt att förstå och tolka världen, i detta fall förskolan. Förskolepedagogiken sägs mest 

påverkats av och fortfarande påverkas den av utvecklingspsykologin, där främst Piagets, 

Homburger Erikssons och Gesells teorier ligger till grund, (Vallberg- Roth 2002).    

En pedagogs handlingar behöver inte vara medvetet maktutövande, utan det kan ske på ett 

omedvetet sätt med utgångspunkt från en diskursiv regim. Det kan i praktiken betyda att välja 

att placera målarfärger och penslar högt upp på hyllor eller ”gömda” i skåp så att barnen inte 

själva kan nå dem. Pedagoger är då delaktiga i att producera makt med utgångspunkt från en 

diskurs som i praktiken då uttrycker att små barn inte klarar av att hantera färg och penslar 

utan vuxenkontroll. Som pedagog är du alltid delaktig i en maktproduktion, oavsett om det 

gäller en samlingssituation där pedagoger frågar barnen i turordning efter svar på något, eller 

om det gäller förutsättningar för den ”fria” leken. 

Enligt ett konstruktionistiskt synsätt lever vi i ett beroendeförhållande till omvärlden. Vi blir 

till i relation till den och i relation till varandra. Kunskapen finns mellan oss människor (Lenz 

Taguchi 1997).  

Genom att den vuxne alltid utgår från den pedagogiska dokumentationen kring 

barns arbete och tankar för att föra temaarbetet framåt ges barn makt över sitt 

eget lärande. (Lenz Taguchi 1997, s 53).  

Lenz Taguchi (1997) menar att den vuxne är medkonstruktör då det gäller att ge 

förutsättningar för barn att kommunicera kunskaper genom att organisera och planera 

situationen, ta fram material, fråga och stödja processen på olika sätt. Att vara medkonstruktör 

av kunskap innebär också att man är medkonstruktör av sin kultur på förskolan. Samma 

författare anser att en kultur består av kunskaper men även av normer, värderingar och 

traditioner osv. Ett sätt att få syn på de diskurser som dominerar ute på förskolorna är att utgå 

från den yttre miljön dvs. organiseringen av rummet och materialen. Den uttrycker nämligen 

förskolekulturens syn på barn.  

Vad händer med en människa när man träder in i förskolans rum? Vad kommunicerar 

rummen?  Vad säger den smala långa korridoren till mig? Vad talar den höga hyllan med 

tomma hyllplan längst ner om? Vad signalerar de höga borden och stolarna till mig? Vad 

kommunicerar lekhallen med alla kuddar och madrasser? 

Karin Wallin (2003) menar att pedagoger behöver komma ner till barnens ögonhöjd och titta 

sig omkring på miljön: Vad säger miljön? Wallin undrar om den vanligaste möbeln på våra 
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förskolor är trafikmattan. Hon undrar vad syftet är med en sådan matta. Är det för att golvet är 

kallt eller är det en signal till barnen att de ska hålla sig på mattan? 

Tanken och planeringen som ligger bakom organisationen av de här rummen uttrycker något 

om vad vi vill att ett barn är och vad ett barn skall vara.   

För barnet handlar det om att knäcka koden; vad är det fröken – den vuxne - vill 

att jag skall lära mig, säga, göra? (Lenz Taguchi 1997, s 27). 

De vuxnas bemötande 

Arnér och Tellgren (2006) påpekar att barndomen framställs som en väg ut ur o-mognad, o-

kunnighet och o-förmåga genom barnpsykologins stadieteorier vilket betyder att barnens egen 

syn på tillvaron ses som ointressant; de har inte nog med kunskap, förmåga eller omdöme att 

klara av att ge en riktig bild av sin situation. Vuxna betraktar barnens berättelser som 

handlingar att förklara istället för att förstås av medmänniska.  

Arnér och Tellgren (2006) tar hjälp av von Wright (2000) i sin bok där hon visar på skillnaden 

som finns då läraren agerar punktuellt eller relationellt. Med punktuellt agerande menas att 

läraren har en sluten uppfattning om barnet vilket innebär att läraren ser barnet som är på ett 

visst sett oavsett vilka villkor eller processer som barnet befinner sig i. Med ett relationellt 

agerande menar von Wright att se det öppna barnet som ständigt samspelar med sin 

omgivning på ett sätt som bildas av aktuella villkor. 

I Barnkonventionen talas det om vikten av att vuxna skall lyssna på barn, barns rätt till 

utveckling och lärande samt om varje barns rätt att utan diskriminering få ta del av sina 

rättigheter. Även om synen på barn har förändrats så är idealet den färdiga vuxna människan 

och Arnér och Tellgren (2006) undrar om inte barn fortfarande är lika maktlösa i grunden då 

det gäller förhållandet till de vuxna. Deras studie visar på viktigheten att barnen själva får 

skapa meningsfulla sammanhang. Det som påverkar barns upplevelser positivt är bl. a att få 

uppleva tilltro från den vuxne och att det inte behövs så mycket regler; 

Att ständigt tänka på verksamheten utifrån barnens egna perspektiv och 

reflektera över hur olika saker ter sig för barnen, kan hjälpa läraren att bli en än 

mer reflekterande lärare som funderar över varför barnen agerar som de gör, 

varför de säger det de säger och vad det är som framstår viktigt i deras 

medvetande.  (Arnér & Tellgren 2006, s. 57) 

Miljöns betydelse 

Sträng och Persson (2003) redogör för Vygotskijs teorier i vilka han uttrycker betydelsen av 

miljön och kulturen för inlärningsprocessen. Författarna menar att Vygotskij ser sociala 

praktiker där det finns en tradition som är skapad i denna kultur. Denna kultur ger en 

konstruerad bild av verkligheten.  Det i sin tur bildar en sanning, en epistemologisk bild, av 

vad ett barn är och det resulterar till hur pedagogerna ute i verksamheterna ser på barn. Cohen 

(2008) skriver också om makten att uttrycka sanningen om ett barn där miljön kan utesluta 

alternativa sätt att förstå och tolka världen. Cohen menar att diskursens regim styr vad som 

ses som sanning. Barn skall under sin vistelse i förskolan ges möjlighet till att uttrycka sig på 
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olika sätt och att utveckla alla uttrycksmedel såsom; bild och form, teknik, bygg- och 

konstruktionslek, gymnastik, rörelse, dans, drama, musik och sång, språk och text osv. Då 

behöver den pedagogiska miljön möjliggöra detta. Den fysiska miljöns utformning och 

tillgång till lämpligt och varierat material har stor betydelse för vilka uttrycksformer barn kan 

utveckla, Pramling Samuelsson och Sheridan (1999). Enligt samma författare är det viktigt 

med en variation av skapande material som finns tillgängligt och åtkomligt för barnen, barn 

skall kunna skapa när de själva har lust. De menar att barns skapande kräver tid utan avbrott 

och att barnen bör få måla tills lusten är mättad. För att barnen ska utvecklas i sitt bild- och 

formskapande behöver de dagligen ha tillgång till material utöver papper, kritor och 

färgpennor. Det är viktigt att pedagogerna medvetet skapar förutsättningar för barnen att 

använda och utveckla olika uttrycksformer.  

Samma författare belyser även barnens inflytande och egna initiativ i förskolan. De betonar 

att barn skall vara delaktiga i sitt eget lärande och det är viktigt att barnen aktivt deltar i 

utformningen av miljön. Barn i förskola ska erbjudas ett rikt och varierat material där spel och 

teknik i olika svårighetsgrad finns tillgängligt som kan användas både enskilt och i grupp. 

Materialet ska även inbjuda till samspel där samtal om olika sätt att se, tolka, värdera och dra 

slutsatser om förekommer.  

Vad säger Läroplanen om den pedagogiska miljön? 

Förskolans uppdrag är att: 

 

Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar 

till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. Barnen 

skall få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera. Förskolan 

skall vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen att ta 

initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. 

(Lpfö98, s.5) 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång 

och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och 

skriftspråkutgöt både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 

utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja 

material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan 

användas såväl i skapande processer som i tillämpning. Förskolan skall erbjuda 

barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och 

miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter skall vägas 

samman på ett balanserat sätt. Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter 

under dagen. Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi 

och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. (Lpfö98, s.6-7) 
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 Mål och riktlinjer; 

 

Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten skall 

främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka 

barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter. Alla som arbetar i förskolan skall samarbeta för att erbjuda en god 

miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de 

barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. Barnens sociala utveckling 

förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för 

miljön i förskolan . De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger 

uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av 

den pedagogiska verksamheten. (Lpfö98, s 8-10) 

 

Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med studien är att synliggöra makten pedagogen har över barnens förutsättningar 

för lärande, genom att undersöka hur två förskolor har organiserat inomhusmiljön. De 

frågeställningar som arbetet syftar till att besvara är: 

 På vilket sätt yttrar sig pedagogens makt över barnens lärande utifrån hur miljön är 

organiserad?   

 Hur yttrar sig tidsregleringar utifrån miljöns organisation? 

 Hur är de pedagogiska rummen planerade och utrustade? 
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3. METOD 
Under den här rubriken redogör vi för den metod vi använt oss av för att genomföra vår 

undersökning. 

Metodval 

I vår undersökning har vi valt observation som metod. Vi valde mellan att göra observationer 

och/eller intervjuer i vår studie. Vi valde att enbart använda oss av observationer med hjälp av 

digitalkamera. Vi ansåg att vi skulle få tillräckligt med datamaterial utifrån dem. Stukát 

(2005) menar att en stor fördel med observationer är att man får kunskap som är direkt 

hämtad ur sitt sammanhang. Samma författare menar också att resultatet av en 

observationsundersökning oftast är konkret och lätt att begripa vilket gör det till ett stabilt 

underlag för vidare diskussioner och tolkningar. Observationer med digitalkamera skulle ge 

oss direkta bilder som skulle göra det möjligt till omedelbar reflektion något som Mylesand 

(2007) poängterar. Bilderna skulle ge oss möjligheter att kunna koda förskolans inomhusmiljö 

ur ett maktperspektiv.  

Urval 

Vi har slumpmässigt valt ut två förskolor i en storstadskommun. I vår studie var vi 

intresserade att få observera på avdelningar där det fanns barn mellan 3-6 år. För att 

tidsmässigt kunna genomföra observationerna var vi angelägna av att hitta förskolor som 

bestod av minst fyra avdelningar. Detta för att vi skulle få så mycket datainsamling som 

möjligt under våra observationstillfällen.  

Vi valde ut förskolorna på kommunens hemsida på internet. Vi har valt att kalla förskolorna 

vid fingerade namn, Förskolan Myrstacken och Förskolan Zebran. 

Observationernas genomförande 

Vi började med att skicka ut ett informationsbrev (se bilaga 1) till de två berörda förskolorna. 

I Informationsbrevet stod det vilka vi var och vad vårt syfte med studien var (utan att avslöja 

för mycket så att inte resultatet skulle påverkas).  

Två veckor efter att vi skickat ut brevet kontaktade vi förskolechefen på respektive förskola 

där vi tillsammans kom överens om en passande dag och tid för genomförandet av 

observationen. Eftersom vi fokuserade på inomhusmiljön i vår studie behövde vi tillgång till 

avdelningar där inga barn eller pedagoger fanns närvarande.  Det resulterade i att vi under två 

förmiddagar kunde genomföra observationerna då barn och pedagoger vistades ute.  

Under första observationstillfället upptäckte vi att vi fick mycket information genom att 

endast observera en avdelning.  Då valde vi att göra en mer kvalitativ undersökning.  Istället 

för att observera alla avdelningar på förskolan på en kortare tid, fick en avdelning på 

respektive förskola observeras mer på djupet. 

Under observationerna använde vi oss av digitalkamera och papper och penna som stöd för 

vidare analys. Valet att dokumentera med hjälp av digitalkamera var att vi kunde ta bilder ur 

ett barns synfält och med hjälp av detta mer kunna exemplifiera för oss själva vad barnen ser 

och möts av när de kommer in i rummen på avdelningen. Papper och penna gjorde det möjligt 
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för oss att samtidigt med fotograferingen skriva ner det vi uppfattade, dels hur rummen delats 

in och dels över strukturen över det pedagogiska materialets placering. Dessutom 

möjliggjorde detta till att göra en provisorisk skiss på hur avdelningens rum var indelade och 

geografiskt placerade. 

Tillförlitlighet 

Vi är medvetna om att vår studie inte ger en generell bild av hur det ser ut på förskolor i 

Sverige. Hur pedagoger väljer att organisera innemiljön skiljer sig åt från förskola till 

förskola, avdelning till avdelning. Vårt syfte med studien har inte varit att ge en generell bild 

av förskolors organisering utan att genom ett nedslag på slumpvist utvalda förskolor visa på 

att det finns makt genom sättet en innemiljö organiserats. Pga. tidsbesparande skäl har vi 

behövt begränsa oss i urvalet av undersökningsgrupper och metoder. I vår reduktion av 

metodval, där vi enbart använt oss av observationer har vi således kunnat fördjupa oss och sett 

ett sammanhang i makt och miljö.  

Etiska aspekter 

I den här studien har vi följt Vetenskapsrådets etiska principer som innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet: Vi skickade ut ett informationsbrev (se bilaga 1) där vi informerade om 

studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. 

Samtyckeskravet: De deltagande förskolorna i studien samtyckte till observationerna med 

digitalkamera och anteckningar och att de kunde när som helst avbrytas utan att få negativa 

följder. 

Konfidentialitetskravet: Förskolorna och avdelningarna har i studien fingerade namn, för att 

säkerställa de deltagandes anonymitet. Allt material i studien behandlas konfidentiellt. 

Nyttjandekravet: vi informerade de deltagande förskolorna om att observationerna skulle 

redovisas i form av ett examensarbete. Insamlat datamaterial kommer endast att användas i 

den här studien.   
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4. RESULTAT 

Under denna rubrik redogör vi för studiens empiri, där våra observationer från våra två 

slumpmässigt utvalda förskolor ligger till grund för vårt resultat. Vi har valt att dela in vårt 

resultat i följande kategorier: 

Pedagogiska materialet med det menar vi allt material som finns tillgängligt för barnen i 

förskolan. 

Strukturering av rummen hur rummen är placerade och inredda. 

Strukturering av tiden hur dagsprogrammet är utformat. 

 

RESULTAT FÖRSKOLAN MYRSTACKEN 

Pedagogiska materialet 

Ur ett maktperspektiv är det centralt att titta på hur och var materialet är placerat. Placeringen 

av materialet avgör om barnen är beroende av de vuxna när de ska använda materialet eller 

om barnen själva får ta för sig oberoende av de vuxna.  

Vi upplevde en miljö med begränsat tillgängligt material. Det som fanns tillgängligt var 

sådant material vi kallar ”lättstädat” dvs. begränsat antal plastleksaker, pussel och lego. Det 

material som var tillgängligt för skapande aktivitet var en burk med kritor och en pappersbunt. 

I våra observationer fann vi stora delar av materialet placerat högt upp i hyllor. Det fanns 

material placerat på sådant sätt att barnen inte kunde se eller nå det, vilket då betyder att barn 

får svårt att ta egna initiativ till sitt lärande. Det fanns målarfärger, glitterburkar, saxar, lim 

och tejp allra högst upp i hyllorna. Det fanns även extrahyllor ovanpå befintliga hyllor (se 

bilaga 4, figur 4.1).  Uppe på köksbänken bakom spisskyddet (se bilaga 4, figur 4.2) stod 

penslar och tempera block placerat, osynligt för barnen. 

 Ett av rummen bestod av ett högt bord med stolar och en soffa. På bordet fanns två lådor med 

innehållande av lego. Vid soffan fanns en hylla upphängd med några böcker. Placeringen av 

material i det här rummet signalerar om var det är tillåtet att utöva den tänkta aktiviteten. 

Utifrån ett maktperspektiv ses placeringen av material som ett sätt att skapa kontroll på från 

de vuxna.  

Det fanns ett målarrum i periferin på avdelningen. I det rummet fanns det material i en hög 

hylla, där det mesta av materialet fanns allra högst upp. Ju längre ner mot golvet, desto glesare 

med material. Det som fanns längst ner, förutom de tomma hyllplanen var pappersinsamling, 

tomma pet flaskor och gammalt papperspill.  

Ingenstans på avdelningen kunde vi se barnens egna pärmar, portfolios över deras lärande. 

Det fanns ingen pedagogisk dokumentation synlig. Den dokumentationen som fanns bestod 

av ett ark fotografier av barnen utan text, som var högt placerade och inte tillgängliga för 

barnen att se. En annan form av dokumentation som fanns var bilder som barnen hade målat, 
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de bilderna var också högt placerade ur ett barnperspektiv. Den enda dokumentationen som 

fanns i textform var riktad till föräldrar som fanns högt hängandes i en plastficka. 

Strukturering av rummen 
Möblerna var vuxenanpassade precis som i hemmiljön. Inredningen var hemlik: Vi fann höga 

bord och stolar, växter i blomkrukor, gardiner och dukar. Ovanför matborden i ena 

matrummet hängde taklampor. Det fanns en soffa placerad i ett av rummen där böcker fanns 

som tillgång. 

På golvet inne i det större lekrummet fanns det fastklistrade samlingsnamnlappar utplacerade i 

en form som en cirkel. På namnlapparna kunde vi se att barnen satt varannan flicka varannan 

pojke. På sidan om cirkeln på golvet stod ett piano och på andra sidan stod en hög 

"kungatron".  Det fanns även bokhyllor där det bl. a förvarades plastleksaker och en hög med 

filtar. Bokhyllorna fungerade som en slags rumsavdelare. På andra sidan rummet fanns en 

hörna avsedd för lek med dockor. Där fanns ett litet lekbord med små stolar och plastleksaker 

i form av mat och kastruller. I en låda på golvet låg det dockkläder nerslängda och en del 

dockfiltar samt några få dockor.  I taket hängde kuddar på en lång rad.  

Barnen hade tillgång till vatten i toalett/tvättrummet. Barnens tillgångar att få laborera, leka 

och undersöka med vatten är starkt begränsat på förskolan. Vatten är i första hand inte till för 

barnens lärandeprocesser, däremot till den kroppsliga hygienen. I angränsning till detta rum 

fanns en toalett med möjlighet att stänga dörren. Dessutom fanns det i detta stora tvättrum en 

låg toalettstol och låga handfat. Toalettstolen var öppet placerat. I ena hörnan av tvättrummet 

fanns ett skötbord med stege till. Tvättrummet/toaletten fungerade som ett genomgångsrum 

för att komma till målarrummet. Väggarna till detta rum hade glasrutor från olika håll och 

även dörrarna hade glasrutor.  

I det avlånga målarrummet fanns det ett högt bord med höga stolar. Där fanns en hylla som 

hade högt placerat material. Det fanns också en bänk där barnens skapande produkter 

förvarades. Även i en hörna av rummet fanns barnens skapande produkter liggandes på 

golvet. Det stod även två garderober utan dörrar i detta rum som fungerade som ett slags 

förråd. 

På den här förskolan fanns ett gemensamt våtlekrum, rummet var anordnat så att barnen kan 

spruta och stänka vatten utan att behöva ta hänsyn till "icke vattentålig omgivning". Detta rum 

var inte tillgängligt för barnen vid observationstillfället utan det fungerade som ett förråd.  

Strukturering av tiden 

I våra observationer kunde vi se att tidsregleringar förekom i barnens dagar. Det fanns 

scheman upphängda på väggar t ex i hallen och vid samlingsplatsen. På dessa scheman kunde 

vi se hur dagen delades in i olika aktiviteter. Varje dag, måndag- fredag hade sin planering av 

hur tiden delades upp.  

Uteaktiviteterna för barnen var tidsreglerade, vilket observerades genom dessa 

aktivitetstavlor. När inte barnen tillhörde någon aktivitetsgrupp på förmiddagen var det utelek 

för dessa. Vi kunde även se att uteleken kunde vara styrd till bestämda promenader. 
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På den här förskolan hade alla avdelningar i huset ett gemensamt målarrum, vilket resulterade 

i att barnen var indelade i grupper och dessa grupper hade en bestämd dag och tid när de fick 

skapa i detta rum. Förskolan hade även ett gemensamt rörelserum som schemalagts på 

liknande sätt som målarrummet. En aspekt av att tidsreglera och gruppera barnen i mindre 

grupper vid olika aktiviteter såsom skapande, snickeri, rörelse och vattenlek blir att barnen få 

delta i sådana aktiviteter med långa mellanrum, vilket kan leda till att aktiviteten blir ny för 

barnet och barnet får börja om från början vid varje tillfälle.  

RESULTAT FÖRSKOLAN ZEBRAN 

Pedagogiska materialet 

Vi fann en stor mångfald av material tillgängligt. Trots mångfalden var det ”det rumsrena” 

materialet som dominerade. Här fanns det kritor, tuschpennor, papper, saxar, tyger, garner, 

tejp, och limstift presenterat i barnens nivå. Annat material som fanns framme var olika 

sorters spel, biblioteksböcker, klossar och andra olika former av bygg och 

konstruktionsmaterial. Magnetbokstäver, dockhus, olika plastleksaker, play-doh lera och 

pärlplattor fanns också framme. Barnens tillgång till vatten var begränsat till 

toalett/skötrummet.  

Det fanns en hel del dokumentation på väggarna. Vi kunde genom dokumentationen se att det 

pågick ett tema om rymden. Det fanns även ett avslutat temaprojekt om Astrid Lindgren och 

hennes sagofigur Pippi Långstrump. Dokumentationen på väggarna hängde mestadels i 

barnens höjd. Enligt våra observationer hade barnen ingen tillgång till några egna 

pärmar/portfolios över sitt lärande. Däremot hade barnen tillgång till egna lådor där de 

förvarade sina egna pågående projekt. På en vägg hängde något som pedagogerna kallade för 

"barnens citat". Vilket innebar att olika lappar med citat från barnen fanns upphängda på 

väggen.  

Strukturering av rummen 

Det var tre rum som var anpassade för lek. Det första rummet var störst och låg centralt inne 

på avdelningen. I detta rum fanns en vägg för kök, dvs. en diskbänk och köksskåp. Möblerna i 

rummet var anpassade efter barnens nivå och behov. Det fanns enbart låga bord med både 

pallar och stolar som barnen nådde ner till golvet med fötterna. Även de vuxna hade tillgång 

till låga stolar som var ergonomiskt utvecklade utifrån en vuxens storlek. Det fanns inga höga 

hyllor. Allt material fanns placerat på låga hyllor med öppna hyllplan (se bilaga 4, figur 4.3 

och figur 4.4). Stora runda mattor fanns på golven i två av rummen. Fönstren gick från golv 

till tak vilket betyder att alla kunde se ut oavsett längd. Längs ena hela sidan av rummet fanns 

en mysvrå med två små ingångar och inne i vrån fanns det kuddar. Även här kunde man se att 

ett rymdtema pågick då ingångarna till mysvrån var prydda som raketer.  

Rummet som hade namnet ”Konstruktion” på dörren fungerade även som samlingsrum. Det 

fanns namnlappar fastklistrade efter mattan i form av en cirkel på golvet (se bilaga 4, figur 

4.5.) På väggen intill fanns en dokumentation över samlingen. Exempelvis en närvarotavla där 

alla barnens och pedagogernas foton med namn presenterades. Även en almanacka fanns på 

väggen i anslutning till samlingsmattan, där fanns också ett schema över dagens kommande 
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aktiviteter. I ena hörnan av rummet stod två lådor med innehållande klossar. I det tredje 

rummet fanns det tillgång till docklek, spis och matlagningsleksaker. Utklädningskläder fanns 

i en låda. Även i detta rum löpte fönster längs hela väggen från golv till tak vilket gav ett stort 

ljusflöde och alla barn och pedagoger hade möjlighet att titta ut. 

Tvättrummet bestod av två "toalettbås", ett "bås" med en liten toalettstol och den andra hade 

en stor toalettstol. Dörrarna till toalettbåsen var anpassade så att ett barn inte kunde se in, 

däremot en pedagog. Handfatet var lågt där flera barn kunde tvätta händerna samtidigt. På 

väggen hängde tvålpumpar och pappershanddukar i barnens höjd. 

Strukturering av tiden 

I våra observationer kunde vi se tidsregleringar genom exempelvis en närvarotavla vid 

samlingsmattan där alla barnens och pedagogernas foton med namn presenterades, en 

almanacka och ett schema över dagens kommande aktiviteter. Även i hallen fanns en 

almanacka som vittande om olika dagsbestämda aktiviteter. Enligt almanackan i hallen kunde 

vi se att uteleken var en inplanerad aktivitet som pedagogerna utgick ifrån. En bestämd dag i 

veckan ägnades åt massage, en annan dag till temaarbete och ytterligare en annan dag var 

bestämd till utflykt eller promenad.  

Sammanfattning av resultatet 

Av våra två slumpmässigt utvalda förskolor fanns det stora skillnader i sättet de organiserat 

inomhusmiljön. På förskolan Myrstacken var hemlikheten påtaglig. Med alltifrån möbler i 

vuxenstorlek till gardiner och växter. Kontrollen över barnen var stark både med sättet de 

placerat material på och alla glasrutor på väggar och dörrar. Det fanns ett ständigt 

återkommande mönster i sättet de organiserat sina hyllor på förskolan Myrstacken. Högst upp 

i hyllorna trängdes materialet om utrymmet. Ju längre ner i hyllan desto glesare med material 

och ofta tomma hyllplan. Medan det på förskolan Zebran i stort sett inte fanns hyllor byggda 

på höjden utan på bredden. Där fanns ett betydligt större utbud av material och 

barnperspektivet stod mer i fokus. På förskolan Zebran signalerade miljön om det kompetenta 

barnet. 

Något som genomsyrade båda de besökta förskolorna var att tidsregleringarna fanns synligt i 

organiseringen. Vi såg aktivitetstavlor och grupptavlor som visade tidsregleringar. 

Almanackor som talade om när och var barngruppen gjorde aktiviteter. Med dessa starkt 

tidsreglerade aktiviteter och kontrollen över materialet märks spår av att hemdiskursen är den 

mest dominanta ute på förskolorna. Lever pedagoger i traditionella svenska förskolor med 

klockan i handen som Nordin-Hultman (2005) uttrycker det?  

Det fanns ett tydligt mönster i sättet pedagogerna på de båda undersökta förskolorna valt att 

placera det smutsiga materialet på. Alla flaskfärger fanns utom räckhåll för barnen. Ur ett 

barnperspektiv var de totalt otillgängliga. Dessa flaskor med färg var placerade högt upp på 

hyllor, i de allra flesta fall längst högst upp. Även material som pärlor, lim och 

musikinstrument fanns återkommande i de högre hyllplanen.  

På ingen av de observerade förskolorna fann vi någon tillgång till ”laborativt” material, såsom 

sand, vatten, kikare, vågar, prismor eller förstoringsglas.  
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5. DISKUSSION 

I det här kapitlet diskuteras studiens resultat med tidigare forskning och litteratur. Syftet med 

det här examensarbetet är att synliggöra makten pedagoger har över barnens lärande utifrån 

miljöns organisation. Utifrån de teoretiska utgångspunkterna kring förskolemiljön och makten 

som innehas av pedagogerna att forma och påverka barnen i deras lärande skapades en stor 

nyfikenhet om det gick att via observationer av innemiljöer se spår av denna makt. 

Den osynliga styrningen 

Utifrån Foucaults (2008) sätt att visa på makt och disciplin kan vi se motsvarigheter i 

förskolan som kontext.  I förskolan har det skapats en miljö som underlättar pedagogens 

kontroll över barnen. Genom att t ex placera ”det smutsiga materialet” högt upp på hyllor, ha 

höga stolar och bord, bestämda platser i t ex matbord och samlingar gör att disciplineringens 

makt syns ute på förskolorna. Foucault menar att det måhända är småsaker men att det är 

viktiga småsaker, för att det är just dessa små viktiga maktutövningar som skapar disciplinens 

makt.  

Eftersom det i Läroplanen för förskolan, Lpfö98, står att barns behov och intressen ska ligga 

till grund för utformningen av miljön frågar vi oss om pedagoger följer detta då våra 

observationer visar att allt det ”smutsiga” materialet och sådant som kan skapa oreda är 

placerat på höga hyllplan. Betyder det att barn ute i en del förskolor inte har något behov av 

sådant material eller är det de vuxna som styr barnen ifrån materialet? På ingen av våra 

besökta förskolor kunde vi se att barnen hade tillgång till vatten i lekar, annat än i 

skötrum/badrum. Vad är det som ligger bakom det? Är det av bekvämlighetsskäl eller är det 

att man tar mer hänsyn till städerskan än till barnens lek och lärande? Nordin-Hultman (2005) 

funderar också kring detta, om det är för rent och fint i våra förskolemiljöer när det gäller 

tillgången till det ”smutsiga” materialet? Utifrån det här går det att dra en slutsats att 

förskolans miljö är i stort sett organiserad idag som den var organiserad på 1960-talet. 

Överblicken 

Alla glasrutor som finns i dörrar och väggar gör att pedagogerna på förskolorna kan skapa en 

kontroll och överblick var barnen är och vad de gör. T o m tvättrummet på en av förskolorna 

är starkt övervakat, där en låg toalettstol finns placerad. Är det för att ha en överblick över 

vattnet som avgjort varför just detta rum på avdelningen är utrustat med glasrutor från olika 

håll? Med ett sådant synsätt hamnar barnens integritet i kläm då barnen förväntas utföra sina 

behov öppet och inför andra. Det här tvättrummet fungerar även som en passage till 

målarrummet. På den andra förskolan hade barnen å ena sidan en dörr för toalettbåset men å 

andra sidan kunde en pedagog kika in över dörren och se barnet som befann sig där inne. Vad 

betyder det i praktiken då ett barn sitter där inne och en pedagog kikar in över kanten? Är det 

etiskt rätt att en pedagog ska ha makt att kontrollera ett barn då den har stängt dörren och 

visar med det att den vill vara ifred? Skulle vuxna acceptera att ha sina personaltoaletter 

strukturerade på sådana sätt? 
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Vi förstår att med alla dessa stora barngrupper, att pedagoger behöver skapa en sorts kontroll 

över avdelningen men vi menar att konsekvenserna av detta påverkar barnens lärande och 

subjektskapande. Om kontrollen blir stark och avsaknaden av tillgängligt material är stor blir 

konsekvensen att barn i förskolor är beroende av vuxna och det leder till begränsningar i 

lärandet. 

Genom att som pedagog böja på knäna i förskolans miljö går det lätt att få reda på hur ett barn 

uppfattar sin miljö. Då går det att se om materialet är tillgängligt, om barn överhuvudtaget ens 

kan se upp i hyllplanen eller om barnen kan se dokumentationen över sina bilder och 

teckningar på väggen. 

Miljön som en extra pedagog 

Inom Reggio Emilia filosofin ses miljön som en tredje pedagog. Om miljön ska fungera som 

en extra pedagog i verksamheten behöver pedagoger reflektera och ifrågasätta vad miljön på 

avdelningen ska stå för. Ett hem? En förskola som gör barnen beroende av de vuxna? En 

förskola där miljön är lärande med möjligheter för barnen att utforska, vara nyfikna och 

kreativa och möta olika slags material och olika typer av aktiviteter? Genom att observera 

rummens struktur, materialens placering och tillgång och genom att ifrågasätta djupt 

förankrade rutiner går det att få syn på barnsynen som styr verksamheten.   

Genom ett subjektivt förhållningssätt utgår vi från att barn alltid kan något och vill något och 

är nyfikna och intresserade av egen kraft. Pedagogens roll blir att ge förutsättningar för att det 

här intresset kan utvecklas ytterligare. Utifrån våra observationer kan vi inte se dessa 

förutsättningar överallt. Genom att ha tomt på de nedersta hyllplanen och förvara nästan allt 

material högst upp oåtkomligt för barnen, så tolkar vi förutsättningarna för barnens lärande 

som begränsade.  Vår tolkning utifrån våra observationer på förskolorna är att barnens lärande 

sker mycket utifrån vuxnas villkor. 

Tidsregleringar – anpassning för alla barn 

En vanlig reglering som finns på förskolorna är tidsregleringen. Vi kunde se den trots att tid är 

abstrakt och egentligen inte går att se. Men trots det fanns den synlig med våra maktglasögon. 

Med det menar vi att barnens dagar är uppdelade och styrda efter tid. Vid båda förskolornas 

samlingsplatser fanns det ”scheman” eller ”dagens aktiviteter” på en tavla hängandes på 

väggen. Den delade upp dagen i olika moment som barnen skulle anpassas efter. Barnens 

dagar var uppdelade efter normen vad barn behöver. T ex efter lunchen skulle barnen ha en 

lugn aktivitet som vila eller lyssna på saga. Men vem har bestämt att det skulle vara en lugn 

aktivitet för alla barn? Precis som Nordin-Hultman (2005) poängterar menar vi också att en 

pedagog inte kan ta för givet att för barnen är sagan en lugn aktivitet. Det kan vara en 

självklarhet för en pedagog med tysta och stillasittande barn under sagoläsningen men i själva 

verket kan en sådan situation vara krävande för barnen att kunna sitta stilla och lyssna. Det är 

ett förgivet tagande att tro att alla barn ska vara lika.  

Genom tidsregleringar styr pedagoger över barnen var de får vara och vad de kan leka med 

under olika tider på dagen, precis som Markström (2007) menar i sin studie. Exempelvis om 

samlingen som rutin äger rum kl. 9.00 betyder det i praktiken att alla barn ska infinna sig i det 
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rummet den speciella tiden. Även aktiviteter som inkluderar alla barn, ställer krav på barnen 

att ”rätta in sig i ledet”. 

En maktaspekt med gemensamma målarrum på förskolorna är att barnen blir beroende av 

vilken dag och tid det är för att kunna få tillgång till rummet. Vad är det som säger att just den 

avdelningens barn skulle vara intresserade av skapande aktivitet just den dagen och den tiden 

de vuxna har bestämt tillgången till rummet? Varför förskolor väljer att organisera ett sådant 

här sätt tror vi är ”rättviseprincipen” som finns. Alla barn ska få lika mycket rätt till de olika 

aktiviteterna. Men frågan är om alla barn har lika stort behov och intresse av dessa aktiviteter?  

Barn lär genom variation och mångfald 

Enligt Läroplanen för förskolan, ska miljön i förskolan stärka barnen i deras lärandeprocesser. 

Då behöver det finnas en variationsrik miljö. Att lära är en process, i vilken barnet hela tiden 

ser och urskiljer nya dimensioner. För att utveckla ny kunskap behöver barn uppleva 

variation, se alltmer komplexa sammanhang, urskilja mönster och särdrag i samspelet och 

kommunikation med såväl andra människor som ting. Eftersom alla barn är olika behöver det 

finnas ett brett utbud av material på förskolan som tilltalar och ger mening för alla. Varje barn 

måste få möjlighet att hitta ett material att samspela med utifrån sina förutsättningar och sina 

erfarenheter. På den ena förskolan vi observerade fanns ett fåtal hyllor där det befintliga 

materialet var torftigt. Utifrån pedagogernas sätt att placera och presentera material, fick oss 

att reflektera hur det utbud av material som fanns kunde inspirera barnen att lära och leka. 

Med det menar vi att materialet behöver vara mångfacetterat och tillgängligt för ögat för att 

kunna inspirera till lek och utmaningar i barns kreativa tankar.  

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) är variation ett naturligt inslag i barns 

upplevelsevärld. Redan mycket små barn möter tidigt olika former av variation i samspel med 

omgivningen. Målet med lärandet är att förbereda barn för det okända genom att utgå från det 

kända. Allt lärande är baserat på erfarenheter. Då ett barn lär resulterar detta i sin tur i nya 

erfarenheter. 

På den ena förskolan vi observerade fanns inga datorer tillgängliga. Det kan å ena sidan bero 

på ekonomiska resurser och å andra sidan otillräckliga kunskaper av datoranvändning. Där 

kan vi se en maktaspekt att inte erbjuda datorer i förskolans miljö. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (1999) påpekar vikten av att göra barnen medvetna om och hantera den teknik som 

finns idag. Författarna liknar teknisk utrustning med musikinstrument i förklaringen att det är 

till för att användas på olika sätt och datorer gärna kan placeras centralt där barnen brukar 

befinna sig så att de kommer till användning. De menar att pedagoger måste övervinna sin 

tekniska rädsla och våga skapa med datorn för att ge barnen nya utmaningar i lärandet. 

Crème fraiche-burken kontra guldmärkta lådor 

 Vi uppmärksammade olika sätt som pedagoger presenterar materialet på. I en hylla som fanns 

lättillgänglig för barnen på den ena förskolan stod en burk med kritor till förfogande och 

nedanför fanns en bunt papper och en pappersinsamling (se bilaga 4, figur 5.1). Burken var i 

plast med texten: Cremé fraiche. Däremot i periferin på samma avdelning, inne i 

målarrummet, fanns en hylla fylld med material på höjden (se bilaga 4, figur 5.2). I hyllan 
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förvarades materialet i lådor märkta med guldpenna, som vi antar att en pedagog har märkt 

upp. Vad sänder det för signaler till barnen? Sättet materialet presenteras på skiljer sig 

beroende på om man vänder sig till en vuxen eller ett barn. Genom att märka upp lådor med 

guldtext till vuxna respektive ställa fram en plastburk med en reklamtext på till barnen menar 

vi sänder signaler om pedagogernas barnsyn. Ses barn som kompetenta eller är det de vuxna 

man ”gör fint för”? 

Etiken kring barn 

Vi uppmärksammade speciellt en dokumentation på den ena förskolan där de hade valt att 

synliggöra något som de kallade för barnens citat. Utifrån våra utgångspunkter och ur ett 

barnperspektiv funderar vi hur barnen själva upplever kring att visas upp på detta sätt. Vad 

vill pedagogerna med att hänga upp dessa citat. Är det etiskt rätt att offentliggöra vem som 

sagt vad? Har pedagogerna frågat barnet om de får hänga upp vad de har sagt? Finns det risk 

att barnet tolkas negativt pga. citatet? Här menar vi att pedagoger har en makt att höja ett barn 

eller sänka ett barns självkänsla.  

En pedagog har makt att välja hur den vill se på ett barn. Pedagogen har makt att höja ett barn 

till skyarna likaväl välja att blunda för vad ett barn gör och i och med det utesluta bekräftelse 

till barnet. Barnet är i en beroendeposition till pedagogen, vilket ställer höga krav på 

pedagogen att inte missbruka sin maktposition. 

Likhet är normen och olikhet ses som avvikande 

Nordin-Hultman (2005) påpekar att allt fler barn uppfattas ha svårigheter att klara av den 

vanliga pedagogiken i förskolan, fler och fler barn bedöms ha koncentrationssvårigheter, 

uppmärksamhetsstörningar, empatibrist, problem med det sociala samspelet, svårigheter med 

talet osv. Ett ökat behov av extra resurser i förskolorna sker enligt henne. Normen i förskolan 

är likhet och olikhet ses som avvikande. Varför dras den vuxna blicken i förskolor så starkt till 

barnens svagheter? Hur möter förskolornas miljö olikheter hos barn? Cohen (2008) påpekar 

att sanningen om barn skapas i regimen som råder i förskolans kontext.  

Åberg (2005) menar att arbete som pedagog innebär ett yrke med både makt och ansvar. En 

pedagog organiserar dagen. Däremot skall en pedagog sträva efter demokrati, t.ex. så att allas 

röst blir hörd alla får ordet. En pedagog har inte rättigheten att avgöra för ett barn vad som är 

vackert, fint eller fult. 

Att styra och att ha makt kan inte uppfattas som negativt för en pedagog anser Wallin (2003), 

som menar att makten att påverka finns i yrkesrollen. Frågan är när och hur vi gör det. Vad 

styr vi och vad styr vi inte? Hur förenar jag min makt som pedagog med en stor lyhördhet för 

barnen? För att få reda på det menar Wallin att vi därför måste syna oss själva och den 

påverkan vårt eget agerande har. Klarar vi av att granska oss själva kan vi utvecklas som 

pedagoger och söka etiska svar på frågor om styrande kontra lyssnande. 

Hur gör vi då för att styra och samtidigt inte styra?  Wallin (2003) menar att den vuxnas 

maktposition är nödvändig i frågor som rör dagens organisation. Däremot menar hon att vi ger 

barnen makt över sitt eget lärande och tänkande genom att varken undervisa eller styra 

tankarna. 
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Vidare forskning 

Barn tillbringar en stor del av sin tid i förskolan. Barnens förutsättningar för att behålla lusten 

att lära och ta till vara på barnens olikheter och se det som tillgångar i förskolans kontext 

behöver uppmärksammas mer än vad den gör idag eftersom förskolan ska lägga grunden till 

det lustfyllda lärandet. Den fysiska miljön bör belysas mer, eftersom forskning inom området 

är begränsat. Det finns många områden kring makt och förskola att forska vidare på. Eftersom 

makt är ett värdeladdat ord och används alltför sällan inom förskolans kontext är behovet stort 

att göra detta ämne synligt för alla vuxna inom förskoleverksamhet. Vår studie kan 

vidareutvecklas med intervjuer av pedagoger kring deras medvetenhet om sättet de 

organiserar inomhusmiljön. I och med att vi fann en stor skillnad i resultatet hur pedagoger 

organiserar sin innemiljö skulle det vara intressant att följa barnen på de olika förskolorna och 

se hur konsekvenserna av miljön påverkar barnen.  

  

 

 



 29 

6. REFERENSER 

Arnér, E. & Tellgren, B. (2006). Barns syn på vuxna – att komma nära barns perspektiv. 

Lund: Studentlitteratur. 

Cohen, L.E. (2008). Foucault and the Early Childhood Classrom. New York: Long Island 

University. Hämtad 21 maj 2010, från databasen ERIC. 

Emilson, A. (2008). Det önskvärda barnet – Fostran uttryckt i vardagliga 

kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. Göteborg: ACTA 

Universitatis Gothoburgensis. 

FN`s konvention om barnets rättigheter. (1989). Konventionen om barnets rättigheter: 

Convention on the rights of the child. Stockholm: Regeringskansliets offsetcentral. 

Foucault, M. (2008). Diskursernas kamp. Texter i urval av Thomas Göselius och Ulf Olsson.  

Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag.  

Foucault, M. (2006). Övervakning och straff. Fjärde upplagan. Lund 1987.  Arkiv förlag. 

Johansson, E. & Pramling Samuelsson, I. (Red.). (2003). FÖRSKOLAN- barns första skola! 

Stockholm: Studentlitteratur. 

Kennedy, B. (1999). Glasfåglar i molnen. Om temaarbete och dokumentation ur en praktikers 

perspektiv. Stockholm: HLS Förlag. 

Lenz Taguchi, H. (1997).  Varför pedagogisk dokumentation? Stockholm: HLS Förlag. 

Markström, A-M. (2007).  Att förstå förskolan – vardagslivets institutionella ansikten. 

Stockholm: Studentlitteratur. 

Mylesand, M. (2007). Bygg & konstruktion i förskolan. Malmö: Elanders Berlings. 

Nordin-Hultman, E. (2005). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Stockholm: 

Liber. 

Pramling Samuelsson, I. & Asplund Carlsson, M. (2003). Det lekande lärande barnet i en 

utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber. 

Pramling Samuelsson, I. & Sheridan, S. (1999). Lärandets grogrund. Lund: Studentlitteratur. 

Sträng, M.H.& Persson, S. ( 2003). Små barns stigar i omvärlden. Lund: Studentlitteratur. 

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplanen för förskolan, Lpfö98. Stockholm. Fritzes.  

Vallberg - Roth, A-C. (2002).  Samhällssyn- Kunskapssyn- Barnsyn-  Komplement till - De yngre 

barnens läroplans historia. Studentlitteratur. Hämtat 20 maj 2010, från 

http://www.studentlitteratur.se/files/sites/deyngrebarnens/01.pdf   



 30 

Vetenskapsrådet. (2010).  Forskningsetiska principer inom humanistiska och 

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm, Hämtat 18 maj 2010, från 

http://www.vr.se/2.5b24e27d107949d9e3880000.html 

Wallin, K. (2003). Pedagogiska kullerbyttor: en bok om svenska barn och inspirationen från 

Reggio Emilia. Stockholm: HLS Förlag. 

Williams, P.(2006). När barn lär av varandra - samlärande i praktiken. Stockholm: Liber.  

Åberg, A. & Lenz Taguchi, H. (2005). Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i 

pedagogiskt arbete. Stockholm: Liber. 

 

 



 31 

Bilaga 1 

Informationsbrev 2010-02-12 

Till förskolechef/förskolepersonal 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet med inriktning mot de yngre 

åldrarna. Vi ska nu skriva vårt examensarbete inom didaktik där vi vill undersöka förskolans 

organisation som lärande miljö. 

Vill ni hjälpa oss med vår studie?  

Studien genomförs med en observation av er förskolemiljö då inga barn eller pedagoger närvarar. Det 

är endast miljön vi är intresserade av att studera. Inga intervjuer av pedagoger ska göras, dock kommer 

vi att dokumentera med hjälp av digitalkamera. Deltagandet är frivilligt och materialet kommer att 

behandlas konfidentiellt. Resultatet av studien kommer inte att kunna kopplas till enskilda förskolor. 

Namn på deltagande kommun eller förskola kommer inte att nämnas.  

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen.  

Studien beräknas ske någon gång under mars månad. Vi kommer att kontakta Er för att komma 

överens om tid.  

Vid frågor eller funderingar kring studien kontakta oss gärna! 

Tack på förhand för er medverkan! 

Anna Jönsson                                                                   Annette Eidewing 

Tel: xxx-xxxxxxx                                                               Tel: xxx-xxxxxxx 

E-mail:xxxxxxxxxxxxx                                                     E-mail: xxxxxxxxxxxxx 

Handledare: 

Ingrid Nordqvist 

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi  

Högskolan i Gävle 

Tel: xxx-xxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 

Ritning över förskolan Myrstacken  obs. ej skalenlig 

 

Toalett 
Kök 

Toa 

Hall 

förråd 

Samling

sring 

Lekvrå/dockvrå 

Piano 

Hylla 

Matrum Målarrum 

Skötrum/

toalett 

Pedagogskåp 

Pedagoghylla 

Leksakshylla 
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Bilaga 3 

Ritning över förskolan Zebran  obs. ej skalenlig 

 

Samlingsmatta 

Badrum 

Skötbord 

Toaletter 

Bygghörna 

Lekvrå/matrum 

Matbord 

Samlingsmatta 

Matbord/skapandebord 
Mysvrå 

Barnens lådor 

Hall 

Kök 

dokumentationsvägg 

dokumentationsvägg 
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Bilaga 4 
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Figur 4.1  Hylla ovanpå hyllan                       Figur 4.2 Bakom spisskyddet 

 

 

 

 

 

Figur 4.3 Låga hyllor                                            Figur 4.4 tillgängligt material 

 

 

 

 

                                      Figur 4.5 Märkta samlingsplatser 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Créme fraiche burken                              Figur 5.2 Guldmärkta lådor 


