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Sammanfattning 

Inom Reggio Emilia pedagogiken ses miljön på förskolorna som en tredje pedagog och man lägger 

stor vikt vid hur denna ska utformas. Studiens syfte var att undersöka hur detta omsätts i praktiken 

genom att analysera hur pedagoger på Reggio Emilia inspirerade förskolor pratar om inomhusmiljöns 

utformning och användning. Forskningsmetoden rundtur användes för att möjliggöra ett samtal som på 

ett naturligt sätt kunde fånga pedagogernas berättelser om den miljö de befinner sig i. Arbetet med 

resultatet utgick från en postmodern grundsyn tillsammans med Foucaults beskrivning av diskurs- 

och maktbegreppet. Diskursanalys användes som analysmetod och tre dominerande diskurser 

utlästes. Resultatet av analysen gav beskrivningar av möjligheter och begränsningar kring utformning 

av inomhusmiljön som pedagogerna upplever i verksamheten. Främst lyftes att det sällan förs ett 

aktivt samtal kring pedagogernas syfte med inomhusmiljön, med anledningar som brist på tid och brist 

på tydligt ledarskap. Arbetet avslutas med en diskussion kring resultatet genom ett maktbegrepp, 

resultatet i relation till tidigare forskning och tankar om framtida forskning. 

Nyckelord 

Reggio Emilia filosofi, pedagogiska miljöer, Foucault, diskursanalys, barnsyn



 

 

 

 

 

 

 

Innehållsförteckning 

Förord ............................................................................................................... 1 

Inledning ................................................................................................. 2 

Tidigare forskning ................................................................................... 3 

Syfte och frågeställningar ....................................................................... 8 

Teoretiskt perspektiv .............................................................................. 8 

Metod .................................................................................................... 13 

Urval och avgränsningar .....................................................................................14 

Genomförande ..................................................................................................15 

Forskningsetiska överväganden ...........................................................................17 

Studiens kvalitet ...............................................................................................17 

Databearbetning och analysmetod .......................................................................18 

Resultat och analys ............................................................................... 20 

Diskussion ............................................................................................. 25 

Slutsatser .........................................................................................................28 

Betydelse för praktiken och professionen ..............................................................29 

Vidare forskning ................................................................................................30 

Referenser............................................................................................. 31 



1 

 

 

 

Förord 

Under hela förskollärarutbildningen har det funnits en nyfikenhet och längtan hos mig att stå på egna 

ben och ”lösa” de pedagogiska gåtorna. Att lära mig att våga ”misslyckas”, testa igen och igen på 

många olika sätt. Att fånga barnens tankar, funderingar och förståelse och se dem som lika mycket 

värda som mina egna tankar. Att samtidigt med hjälp av kollegor och arbetslaget växa i yrket. Att 

genom de teoretiska infallsvinklar vi studerat under alla dessa år sätta in den i praktiken och ger ett 

vidgat seende på hur förskoleverksamheten kan organiserats.  

Uppsatsen är det sista arbetet man gör som student under förskollärarprogrammet och med det betyder 

det att jag snart ska ut i arbetslivet, där jag ska skapa min egen profession och relation till yrket. 

Genom tankar kring detta uppkom syftet med den här studien vilket är att möta olika pedagoger och 

lyssna till deras tankar kring den pedagogiska inomhusmiljön. Studien öppnar upp tankar och kan ses 

som en påminnelse om hur viktig en yrkesmässig självreflektion kan vara, att ta på sig ”nya” glasögon 

och genom dessa se på sin verksamhet. Samt att reflektera och försöka identifiera varför de 

pedagogiska valen väljs som de gör. 

Jag skulle även vilja tacka de förskollärare och ateljéristor som ställt upp och tagit sig tid att delta i 

studien och att jag fått tagit del av deras tankar, berättelser och att de bjudit in mig i deras pedagogiska 

miljö.  
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Inledning 

Bakgrunden för denna studie har sin uppgångspunkt i egna erfarenheter. Jag arbetade under en period 

på en nybyggd förskola under semestertider. Lokalerna i byggnaden var stora, högt i tak, stora fönster 

och stora öppna ytor, byggnaden byggdes för att ha en renodlad skolverksamhet men det visade sig att 

behovet av förskoleverksamhet var större i den nybyggda stadsdelen. Inomhusvistelsen på avdelningen 

blev ofta stimmiga, rörigt och mycket tjafs barnen emellan. Det fanns nästan inget material och 

pedagogerna blev trötta och frustrerade. Under denna period reflekterade jag kring hur mycket miljön 

påverkar barnen och pedagoger i deras vardagliga vistelse på förskolan samt hur pedagogernas 

beslutsfattande kring miljön i verksamheten står i maktposition mot barnen. Även vilka olika 

förhållningssätt och teorier som styr förståelsen av barnet och lärande, samt undersöka om det ens 

reflekteras om detta i olika förskoleverksamheter. 

Läroplanen för förskolan, Lpfö98, beskriver olika strävansmål som bör ligg till grund för 

utformningen av förskolans miljö och verksamhet på följande sett: ”Miljön ska vara öppen, 

innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet 

samt ta till vara och stärka barns intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter” (Skolverket 2010, s.10). Samtidigt har under de senaste åren en våg av förskolor uttalat att 

de arbetar utifrån en Reggio Emilia -inspirerad pedagogik, främst i Stockholmsområdet genom olika 

projekt tillsammans med förskolor i Reggio Emilia (Unga 2013, s.23). Olsson (2014, s.23-24) 

beskriver att svenska förskolor använt Reggio Emilia filosofi som inspirationskälla, något som visar 

sig genom att de sätter sig upp mot de grundläggande föreställningarna om barnet, förskolläraren och 

förskolan. 

Jag är nyfiken på pedagogers uppfattningar och beskrivningar kring förskolans egen Reggio Emilia - 

pedagogikens inspiration kring inomhusmiljön och hur det påverkar och skapar barn. Hur pedagoger 

på förskolan ordnar miljön kan skapa en bild av vilken uppfattning om barns lärande, förskolans och 

barnens roll som kan ligga till grund. Åberg och Lenz Taguchi (2005, s.27-28) beskriver att det kan 

handla om att reflektera kring varför och för vem ordnar vi miljön. Att förstå vikten av att inte se 

barnet som isolerad utan hela tiden i ett samspel med omgivningen och miljön. Nordin-Hultman 

(2008, s.44) fortsätter och frågar sig varför tankarna om samspelet mellan barnets förutsättningar och 

förskolans miljö fungerar så bra i tanken med inte i praktiken, något som jag reflekterat över många 

gånger under min verksamhets förlagda praktik under åren på förskollärarprogrammet. Som snart 

utexaminerad förskollärare har jag många frågor och tankar kring hur pedagoger egentligen arbetar ute 

i verksamheter, hur de fattar beslut och hur det tar uttryck i praktiken. Under åren på universitetet har 

vi fått mycket teoretiskt material att arbeta med, men hur förhåller sig det egentligen till verkligheten? 

Jag vill även undersöka om det finns tankar hos pedagoger om att det skapas förutsättningar för barnet 

genom mötet med miljön på förskolan. Om hur pedagogerna beskriver genom utsagor hur barnen får 

möjlighet att ”bli till” (Nordin Hultman 2008, s.45). För att få fatt i om förskolan ger barn möjligheter 

till meningsskapande men även vad en förskollärare bör vara och göra, likaså syftet och innehållet i 

förskolan som organisation (Olsson 2014, s.23). 
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Tidigare forskning 

Under det här avsnittet kommer tidigare forskning att redovisas som benämner hur miljöer på 

förskolan har, bör och kan skapas i både förskolans utom- och inomhusmiljöer samt ur ett 

arkitekturiskt- och pedagogiskt synvinkel. 

Evenstad och Andreassen Becher (2015, s.2) beskriver arkitekters och pedagogers intentioner och 

erfarenheter i inblandning av planläggning av förskolor i Oslos kommun. Ur ett arkitekturiskt 

perspektiv beskrivs tankar kring hur en förskola bör byggas, vilka parametrar som bör tas i beaktning 

och vilka tankar som ligger till grund i forskandet kring detta. Evenstad och Andreassen Becher (2015, 

s. 4-5) beskriver de förskolors arkitektur de studerat i tre kategorier; avdelningsorganisation, 

basorganisation och zonorganisation. Dessa kan tolkas som olika beskrivningar av olika typer av 

arbetssätt, för att förklara de tankar och den pedagogik de ser bakom utformningen, 

organisationsmodeller och det fysiska rummet ute i olika förskolor. Författarna (2015, 9-10) diskuterar 

mötet mellan pedagogik och arkitektur, där inspiration till byggnaderna har tagits ur tanken att miljön 

kan ses som en tredje pedagog vilket i sin tur är inspirerat från Reggio Emilia filosofin. Projektet 

inspirerades av forskning och teorier om hur material och fysiska strukturer skapar betydelse för 

handling och pedagogisk verksamhet, med grund ur ett postmodernt perspektiv (Evenstad & 

Andreassen Becher 2015, s. 5).  

Studien beskriver att nya planlösningar var tänkt som ett verktyg för att göra pedagogiska idéer till 

verklighet, tanken var att det skulle främja lek, lärande och omsorg, barnens intresse och medverkan 

vilket var i fokus (Evenstad & Andreassen Becher 2015, s.10). Författarna (2015, s.5,7) samtalar om 

hur arkitekturen i uppbyggnadsfasen och pedagogiken som intar lokalerna möts, hur det strävas mot 

att skapa en koherens eller sammanhang tillsammans. Studiens resultat gav inte prov på detta, det 

visade sig att ingen av förskolorna togs i bruk på det sättet som det var planerat och tänkt. 

Pedagogerna beskriver att det inte fanns någon dialog mellan dem och planläggarna om intentionerna 

bakom byggets utformning och de redan befintliga pedagogiska organisationen vilket skapade 

svårigheter när pedagogerna flyttade sitt arbetssätt från det gamla till de nya byggnaderna (Evenstad & 

Andreassen Becher 2015, s.12-13). 

Det kan beskrivas som att det skapades en konflikt mellan det tänkta arbetssättet i lokalerna och 

byggnaderna och pedagogiken som faktiskt är aktiv i verksamheterna. Samtidigt som det visats att 

rummens och byggnaders estetiska egenskaper, proportioner, material, färg och ljus påverkar barns 

och pedagogers välbefinnande på många olika plan samt på gott och ont (Björklid 2005, s.176). 

Lokalerna kan vara byggda för ett specifikt pedagogiskt ändamål men utformas genom annat 

pedagogiskt innehåll vilket kan ske på så många olika sätt på förskolor runt om i Sverige. Eriksson 

Bergström (2013) beskriver i sin avhandling olika rum på förskolor, vilken betydelse olika rum har för 

både barnen och pedagogerna. Vissa rum blir inte levande utan att en pedagog gör det levande för eller 

tillsammans med barnen till exempel beskriver hon sagorummet på en förskola. Där beskrivs det 

genom observation som att det ses tydliga tecken på att barnen upptäcker och tolkar andra 

handlingserbjudanden i sagomaterialet än vad pedagogerna tänk. Avhandlingen tar avstamp i en 

sociokulturell teoretiskt utgångspunkt, med Corsaro i spetsen (Eriksson Bergström 2013, s. 34). 

Pedagogerna, ser författaren, har ett tydligt mål och tanke med både rummet och materialet, men 

barnen har inte alltid samma intentioner visar det sig (Eriksson Bergström 2013, s.100-101).  
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Liknande paralleller går att dra mot byggnadens grundtankar och den aktiva pedagogiken som flyttar 

in i lokalerna (Evenstad & Andreassen Becher 2015, s.12). Eriksson Bergström (2013, s.101) 

återkommer ofta till begreppet handlingserbjudande när både rum och/eller material beskrivs i relation 

till barnen i sitt samlade material. Till exempel vilka handlingserbjudanden som rummets uppbyggnad 

är tänkt kan skapas för barnen. Med tankar och förståelse om att barn upplever rum med alla sina 

sinnen, med både kropp och själ (Björklid 2005, s.176). Aktiviteter där både pedagoger och barn 

deltagit förekom oftare i rum som var planerade och styrande inrett än i rum med mer obestämda och 

mångsidigt material (Eriksson Bergström 2013, s.102).  

Utformningen av en pedagogisk verksamhet och miljö handlade främst om organisatoriska frågor och 

ställningstagande än de fysiska rummen. Tanken var att skapa nya förskolor genom att bygga 

nytänkande byggnader med utgångspunkt i tankar från Reggio Emilia filosofin där miljön ses som den 

tredje pedagogen. Medan de pedagoger och den pedagogiken som flyttade in i lokalerna var den 

samma som i de äldre lokalerna (Evenstad & Andreassen Becher 2015, s.16). 

Som jag nämnde i inledningen så beskriver förskolans läroplan sparsamt strävansmålen kring miljön 

(se. Skolverket 2010, s.10). Medan i ”Att erövra omvärlden” som kan beskrivas som en förlaga till den 

nuvarande läroplanen för förskolan, beskrivs hur kunskap kring hur barn lär och utvecklas sker i 

barnet samt miljöns betydelse för lärande (Barnomsorg och skolkommittén 1997, s.57). Förskolans 

roll och ansvar handlar om att skapa och ta vara på barns lust att lära och utforskande genom lek. Den 

pedagogiska miljön måste ses som en aktiv del i verksamheten och det pedagogiska arbetet för att 

detta ska kunna vara möjligt (Barnomsorg och skolkommittén 1997, s.58, 60). Nordin Hultman (2004, 

s.63-64) beskriver även tid och rutiners påverkan över vilka möjligheter som finns för barn i förskolan, 

det avgör vilka rum och vilket material barn har tillgång till under dagen, författaren betraktar ”tiden 

som en del av rummet”. Alla pedagogiska verksamheter styrs av diverse rutiner och regler vilket 

skapar både gränser och möjligheter (Nordin Hultman 2004, s.89). 

 Pedagogiska miljöer 

Den pedagogiska miljön påverkas och har ofta utgångspunkt i olika teoretiska perspektiv. En 

utgångspunkt kan till exempel vara Vygotskijs sociokulturella teori kring att det är barns utveckling 

som styr hur miljöerna bör skapas, där en trygg och stimulerande miljö är i fokus samt barnens 

utveckling (Stankovic, Tanic, Kostic, Vrecic, Kekovic, Cekic, Nikolic & Vrecic 2015, s.743). Här 

lyfts faktorer upp som storlek på förskolebyggnaden, antal barn i barngrupperna, pedagogernas 

utbildning och organisations uppbyggnad samt rumslig organisation som betydande för vilken 

förutsättningar som en verksamhet kan skapa (Stankovic et al. 2015, s.744-745). Författarna har 

besökt och studerat olika förskolor i Europa, till exempel några i Serbien, Sverige och Tyskland 

utifrån ovan nämnda utgångslägena (Stankovic et al. 2015, s.749-754). Studiens resultat består av att 

forskarna kommit fram till att de Serbiska förskolornas äldre byggnader påverkar barnen, genom till 

exempel luftkvalitén. Det är nödvändigt att ta in ny teknologi och kunskap kring barns rumsliga 

behov. Forskarna lyfter även färgens betydelse för vad rummen kan ge och skapar för barnen och 

pedagogerna (Stankovic et al. 2015, s.754-755). 

Änggård (2012, s.2) lyfter i sin artikel tankar kring att det är själva platsen som skapar sammanhang, 

erfarenhet och handling. Den mentala bilden en person har av en plats kan ses som en produkt av 

erfarenheter, minnen och sinnesintryck vilket även påverkas av sociala gemenskaper (Änggård 2012, 

s.3). Genom att synen på miljön kan ha utgångspunkt i att den ses som ett redskap i verksamheten och 

innehåller olika handlingserbjudanden kan en balans mellan individuella och kollektiva göranden 

förstås och tydliggöras (Eriksson Bergström 2013, s.103; Nordtømme 2015, s.4). Detta innebär en 
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kritik mot stereotypa och syfteslösa miljöutformningar och ställer andra krav på miljön och 

organisationen än tidigare. Miljön bör ses som förvandlingsbar och knyta an till både barnen och 

omvärlden (Olsson 2014, s.28). 

Den pedagogiska miljön ska inspirera till olika verksamheter och handlingar, till utforskande och 

läranden hos barn på förskolan (Björklid 2005, s.39). Istället för att se rummens uppbyggnad som en 

utvecklingstrappa som ska följa barnen i olika utvecklingsstadier, bör miljön ses som ett pedagogiskt 

verktyg. Samt även att olika miljöer skapar olika identiteter (Nordin Hultman 2005, s.52). Nordtømme 

(2015, s. 5-7) beskriver i artikeln ”En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk 

ressurs i barnehage” hur rum och material kan ses som en pedagogisk resurs ur ett fenomenologiskt 

perspektiv. En upptäckt författaren gjorde var att det var i ”rummen” mellan olika rum som barnen 

själv skapade lek på deras egna premisser, de skapade virtuella gränser i rummet. Det går att likna vid 

att barnen skapar sin egen kamratkultur med hjälp av dessa gränser (Nordtømme 2015, s.3, 12). Barn 

använder inte alltid rum till det som de är avsedda för, utan skapar olika nya möjligheter och meningar 

i dem (Björklid 2005, s.180).  

Det krävs fokus i uppbyggnaden av en pedagogisk verksamhet, ett slags genomtänkthet som har 

utgångspunkt i organisationen och dess pedagogiska mål. Personalen beskrev i artikeln ”Arkitektur og 

pedagogikk i samspill eller motspill?” att det var som att bygget arbetade emot dem, när lokalerna och 

arbetssättet inte hade gemensamma inriktningar (Evenstad & Andreassen Becher 2015, s.13-14). Rum 

och materialitet kan skapa gränser och begränsa barnens möjligheter till olika meningsskapande just 

genom en icke dialog pedagogerna, barnen och miljön emellan (Björklid 2005, s.169). Valet av 

material är därför viktigt men även hur det placeras för barnen säger vad barn anses kunna och vilja 

använda (Palmer 2011, s.44). Det pedagogiska material bär även föreställningar om vad barn bör hålla 

på med och kan klara av i olika åldrar (Nordin Hultman 2004, s.72). 

Ofta riktas forskning kring den fysiska miljön inomhus på miljöns begränsningar snarare än 

möjligheter (Björklid 2005, s.170-171). Att få möjlighet till att skapa platsidentitet ställer höga krav på 

den fysiska miljöns egenskaper samt organisationens förståelse av hur barn lär (Änggård 2012, s.14). 

Clark (2005, s.17) beskriver ett projekt i en artikel ”Ways of seeing: using the Mosaic approach to 

listen to young children´s perspectives” där de som utgångspunkt frågade barnen ”Vad betyder det att 

vara på den här platsen?” och ”Vad innebär det att vara du på den här platsen precis i det här 

ögonblicket, i dåtid och i framtiden?” (min egen översättning) för att komma närmare lyssnande av 

barns tankar och förståelse.  

Även Sahimi (2012, s. 55-56) belyser att det är en fråga om i vilken utsträckning vuxna egentligen 

intar och ser barns perspektiv som grund i den pedagogiska verksamheten. Båda dessa artiklar och 

undersökningarna utgår från hur barn upplever miljön genom att låta barnen dokumentera miljön 

själva med hjälp av fotografering och intervjuer av barnen med utgångspunkt i deras fotografier. 

Sahimi (2012, s.57-58) beskriver att genom att låta barn använda fotografering som utgångspunkt i 

projekt blir det ett kraftfullt verktyg och ett sätt att engagera barn i diskussioner kring verksamheten 

och miljön. Clark (2005, s.14) skriver att barnen delades in i mindre grupper eller i par och barnen 

skapade ritningar på utomhusmiljön genom att använda sina fotografier och teckningar, som ett 

verktyg för att lyssna på och lyfta det enskilda barnet.  

Genom förändring i miljön på förskolan kan det pedagogiska budskapet ändras kring vad som ska ske 

och vad som kan uppstå i olika utforskande och leksituationer i verksamheten (Barnomsorg och 

skolkommittén 1997, s.59). Björklid (2005, s.25, 28) har gjort en kunskapsöversikt med utgångspunkt 

ur ett interaktionistiskt perspektiv där den fysiska miljöns betydelse för läroprocesserna diskuterats. 
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Lärande beskrivs som att det sker i samspel med omgivningen, i ett specifikt sammanhang ”här och 

nu” (Björklid 2005, s.27). Författaren (2005, s.171) drar slutsatsen från forskning att rummen i 

förskolan bör ha verkstads karaktär gärna med tydligt avgränsade hörn i rummet för olika specifika 

och förbestämda områden. Det lyfts att barn ska få möjligheten att leka ostört och avbrottsfritt, miljön 

ska instruera vad som är möjligt i rummet samt att tillgången till ”löst” material så som stolar, kuddar, 

små bord, madrasser, skapar förutsättningar för barnen att ändra miljön så det passar deras lektema just 

då (Björklid 2005, s.171). Det går att se en del likheter mellan de resonemangen och Reggio Emilia 

filosofin. Inom Reggio Emilia filosofin ses den pedagogiska miljön som en aktiv agent som hela tiden 

är i ständig förändring jämsides med barnen och deras utforskande (Björklid 2005, s.44), något som 

kommer att fördjupas i nästa stycke. 

Reggio Emilia filosofi 

Loris Malaguzzis filosofiska pedagogik, idag kallad Reggio Emilia filosofi inspirerar pedagoger 

världen över till olika pedagogiska tolkningar och arbetssätt främst i förskolan men även i skolan 

(Dahlberg & Åsén 2011, s.239; Olsson 2014, s.23). Inom Reggio Emilia filosofi talas det om att barn 

har hundra språk, vilket kan tolkas som ett sätt att utmana dualismen mellan kropp och själ för att 

förstå att barn utforskar omvärlden som en helhet (Unga 2013, s.37).  

I början av 90-talet kom inspirationen av Reggio Emilia pedagogiska filosofi att fördjupas och ta fäste 

främst i Stockholms och dess närkommuners förskolor, genom olika projektarbeten mellan svenska 

förskolor och Reggio Emilia i Italien (Olsson 2014, s.24; Unga 2013, s.23).  

Det som är en av Reggio Emilia filosofins grundtankar är att hela tiden identifiera och konfrontera 

dominerande diskurser eller föreställningar kring synen på barnet, lärande och kunskap. Det skapar en 

pedagogik som är i ständigt förändring, vilket även skapar en bild av att det inte finns några absoluta 

sanningar vilket i sin tur skapar olika verksamheter genom tiderna (Dahlberg & Åsén 2011, s.241). 

Utgångspunkten ligger i barnets erfarenheter, tankar och teorier, där det är pedagogernas uppgift att 

utmana och vidareutveckla tillsammans med barnen (Dahlberg & Åsén 2011, s.240-241, 245).  

Pedagogernas roll handlar främst om att inspireras av barnens nyfikenhet och teorier, använda sig av 

ett så kallat aktivt lyssnande samt att inte ge barnen de färdiga lösningarna eller svaren utan 

tillsammans undersöka (Dahlberg & Åsén 2011, s.255). I ett problemlösande och utforskande 

arbetssätt utvecklas det egna tänkandet, att bli lyssnad på och ställa hypoteser, skapa egna teorier 

handlar om processer och att belysa just processerna (Dahlberg & Åsén 2011, s.251). Barnet ses här 

som medskapare av sitt eget lärande, medan den vuxne måste kunna lyssna, se och lära av det som 

barnen säger och gör (Barnomsorg och skolkommittén 1997, s.57). Det pratas här om bilden av barnet 

som ständigt tillblivande (Olsson 2014, s.26). Likaså ses även pedagogerna som medkonstruktör av 

kunskap tillsammans med barnen, vilket sker genom att planera och organisera situationer utifrån 

barnen (Lenz Taguchi 1997, s.55). Förskolan kan då ses som ett offentligt rum där man för en dialog 

med andra människor, pedagogiken har som utgångspunkter begreppen dialog och delaktighet något 

som även innefattar ett aktivt lyssnande (Dahlberg & Åsén 2011, s.245-246).  

Miljön och det pedagogiska rummet kan ses som ett redskap för pedagogerna att konstruera synen och 

förståelsen av vad barn är, kan vara och borde vara. Arkitekturen och miljöerna kan ses som en del i 

själva pedagogiken (Björklid 2005, s.44). I Reggio Emilia beskrivs miljön som den tredje pedagogen, 

det handlar om att skapa miljöer som kan hjälpa och stimulera barnens utforskande och intresse. 

Miljön och rummet ses som ett redskap för att förmedla och utmana barnen på många olika plan. Ofta 

utformas rummen i olika verkstäder eller ateljéer på förskolor, där materialet styrs av barnens intressen 

samt utforskande och som är ständigt föränderligt (Dahlberg & Åsén 2011, s.253-254). Ateljén är en 
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viktig del i miljön som helst ska vara central på förskolorna (Björklid 2005, s.45). Estetiska 

läroprocesser lyft även upp som värdefulla inom Reggio Emilia filosofin, där upplevelse med kroppen 

skapar en tillgång till hela personen och en tilltro skapas till sina egna förmågor (Dahlberg & Åsén 

2011, s.249-250). Den fysiska miljön ses som en aktiv komponent i barns läroprocesser och som en 

samarbetspartner för pedagogerna (Evenstad & Andreassen Becher 2015, s. 6).  

Grundtanken i Reggio Emilia filosofisk arbetssätt är att erbjuda barnen något annat än en hemmiljö, 

miljön ska vara uppbyggd på barnens villkor och att den måste vara föränderlig efter barnen och 

barngruppen (Lenz Taguchi 1997, s.67-68). Det som är typiskt för det här pedagogiska arbetssättet är 

att arbeta i så kallade projektgrupper vilket innebär att man arbetar under en längre tid med samma 

projekt för att verkligen gå på djupet med utforskandet (Dahlberg & Åsén 2011, s.255). Här 

poängteras gruppens potential, idéer konfronteras och ”smittar” av sig, de blandas med andras tankar 

och förståelse (Lenz Taguchi 1997, s.54). Det kan ses som ett arbetssätt snarare än en utarbetad metod 

därför att det ständigt är i förändring med miljön, materialet, pedagogerna, barnen och föräldrarna som 

tillsammans formar det pedagogiska innehållet . Det handlar om att ha konstruktion som fokus inte det 

slutgiltiga ”svaren” eller produkterna (Olsson 2014, s.30; Unga 2013, s.37). Miljön ska öppna upp och 

är en förutsättning för det vardagliga arbetet med projektarbeten och pedagogisk dokumentation 

tillsammans (Björklid 2005, s.45). Det beskriver Lenz Taguchi (1997, s. 12, 15) som ett arbetsverktyg 

som ligger till grund för ett kontinuerligt förändringsarbete vilket bygger på ett gemensamt 

reflektionsarbete mellan pedagogerna, barnen emellan och familjer.  

Syftet med pedagogisk dokumentation är att synliggöra och förstå olika konstruktioner för att kunna 

öppna upp för nya konstruktioner, genom dokumentationen gör vi oss själva synliga för oss själva 

(Lenz Taguchi 1997, s.19, 56). Som ett sätt eller redskap att hitta nya teoretiska perspektiv i 

verksamheten (Unga 2013, s.38). Barn utforskar aktivt sin närmiljö genom leken, de erövrar 

omvärlden genom leken vilket leder till en förståelse och kunskap om den miljön de dagligen vistas i. 

De vuxna bör fånga detta genom just pedagogisk dokumentation för att kunna utmana och för att 

kunna inta barns perspektiv (Björklid 2005, s.29-30).  

Lenz Taguchi (1997, s.34) beskriver sin förståelse av pedagogisk dokumentation som ett 

förhållningssätt och en kommunikation. Barnen ges möjlighet att kommunicera sin kunskap, 

erfarenheter och sina läroprocesser. Det handlar om att se barnet som medkonstruktör, barnets egna 

tankar och uttryck blir synliga och används som utgångspunkt i det pedagogiska arbetet (Lenz Taguchi 

1997, s.44). Ett sätt att utmana tankar kring det individuella barnets kunskapsskapande process genom 

att utgå från barnet som medkonstruktör av sitt eget lärande (Lenz Taguchi 1997, s.51). Det välkomnar 

och öppnar upp för olikheter, olika sätt att tänka samt delaktig i sitt eget lärande (Unga 2013, s.35-36). 
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Syfte och frågeställningar  

Under åren på universitetet har vi fått mycket teoretiskt material att arbeta med, men hur förhåller sig 

det egentligen till verkligheten? Hur starka och djupt rotade är föreställningarna om prestation och 

resultatens värde ute i verksamheterna samt den vuxnes roll som bärare av sanningar? 

Utifrån tidigare forskning, samt utifrån en nyfikenhet hos mig och egna erfarenheter, vill jag 

undersöka vad det finns för tankar hos olika Reggio Emilia inspirerade förskolor och pedagoger om 

vilka förutsättningar som kan skapas för barn genom mötet med miljön. Jag upplever att tidigare 

forskning inte berört det här fältet med just rundturer som undersökningsmetod, vilket jag valt i den 

här undersökningen. Det tänker jag kommer att ge en ytterligare bredd till forskningsfältet kring 

förskolerummets utformning och förståelse hur pedagoger handlar ute i praktiken. 

Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger diskuterar inomhusmiljöns utformning och användning i 

relation till pedagogiska möjligheter. 

 Vilka begrepp/tankesätt kopplade till Reggio Emilia använder pedagogerna? 

 Hur beskriver pedagogerna deras egen och barnens användning av de olika 

rummen/miljöerna?  

 Hur beskriver pedagogerna utformningen av de olika rummen/miljöerna under rundturen? 

Teoretiskt perspektiv 

Utifrån mitt intresse och egna erfarenheter i förskolan har det alltid funnits och utvecklats en rad olika 

frågor och funderingar kring barnsyn, miljö och kring olika arbetssätt i förskolan. Jag har upplevt att 

hur pedagoger tar sig an det pedagogiska uppdraget i förskolan kan se väldigt olika ut ute i 

verksamheterna, även hur olika pedagogiska synsätt tolkas samt hur pedagoger samtalar med varandra 

kring hur de gör rent didaktiskt i verksamheten. Men hur kan man tolka praktiker och pedagogers 

utsagor utifrån teoretiska grunder och begrepp? 

De dominerande perspektiven på lärande, utveckling och identitetsskapande i svenska förskolan har 

varit och ibland fortfarande är barn- och utvecklingspsykologiska synsätt, vilka idag utmanas på olika 

sätt (Nordin Hultman 2004, s.29-30). I förskolan talas det idag om att i pedagogiska termer utmanar ett 

dualistiskt tänkande som hela tiden skiljer kropp och själ åt. Utmaningen ger sig uttryck i att man tar 

och värdesätter barns potential och deras förmåga att upptäcka omvärlden på ett nytt sätt (Unga 2013, 

s.22). Det sker delvis genom inspiration ur Reggio Emilia filosofins pedagogiska arbetssätt men även 

ur poststrukturell filosofi och teoribildning (Unga 2013, s.22). Främst handlar det om att se vad som 

händer i mötet mellan teori och praktik, i mötet mellan det kända och okända (Lenz Taguchi 1997, 

s.16). Olsson (2012, s.89) beskriver att genom praktiken bör teori och analys tillämpas, teorin i sin tur 

kan vidga verksamheten på många olika plan. Det finns många olika grenar ur det postmoderna och 

poststrukturalistiska teoribildningarna. Jag kommer att nämna några olika grenar inom dessa 

teoribildningar, hur de kan tolkas och hur de hänger ihop samt hur den pedagogiska verksamheten kan 
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påverkas utifrån vilka teoriglasögon man bär. För att kunna skaffa mig en bredare teoribank för att 

komma närmare förståelse och svar på frågeställningarna inom denna studie. 

Foucault och Postmodernism/poststrukturalism 

Foucault (1926-1984) var en fransk filosof som beskriver i artikeln ”The subject and power”  hur hans 

syn på människan från objekt till subjekt skett och kan tolkas som en förklaring till varför det är viktigt 

att studera makt. Resonemangen handlar om att förstå begreppet makt utifrån, att förflytta blicken från 

att se individen som ett objekt till ett subjekt vilken även innefattar att det inte går att skilja kropp, själ 

och omvärlden åt (Foucault 1982, s.777-778).  

Begreppet diskurs myntades av Foucault och beskrivs i Deleuzes bok ”Foucault” att det diskursiva inte 

går hand i hand med vetenskap. Utan det är en del av språket vilket skapar en diskurs i just den 

stunden det talas och i de olika kulturella och sociala sammanhangen som subjektet är en del av 

(Deleuze 1990, s.50). Språk och kommunikation är de tyngsta byggstenarna i både diskurs- och 

maktbegreppen, de skapar olika typer av relationer som i sin tur skapar olika diskursiva praktiker 

(Foucault 1982, s.786). I bred bemärkelse betyder begreppet diskurs att lyfta ett speciellt sätt att tala 

om saker på och samtidigt förstå att talet skapar relationer mellan olika objekt och subjekt (Bolander 

& Fejes 2015, s.96). 

Subjekt, beskriver Foucault (1982, s.92) som något i ständigt förändring eller att det är en grupp 

utsagevariabler. Subjekt kan ses som en funktion vilket förmedlar utsagor som både makt och 

diskurser består av och skapas genom, det betyder att subjektet skapas genom diskurser (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.21). 

Makt finns överallt, genom olika så kallade maktrelationer vilket skapas mellan individer samt mellan 

miljön och materialet vilket i sin tur skapar oss till subjekt, det beskriver att vi blir till i världen 

(Foucault 1982, s.779-181). Foucault (1982, s.780) föreslår ett nytt sätt att se på maktrelationer som 

handlar om att det är mer direkt kopplad till teori och praktik genom empiri, för att kunna förstå vad 

maktrelationer egentligen handlar om och kan betyda. Det går inte att se det diskursiva utan att även se 

vilka maktrelationer som ständigt finns runt och i olika relationer (Brolander & Fejes 2015, s.96). 

Maktbegreppet utser relationer mellan individer, relationer är väldigt betydande när man samtalar om 

makt (Foucault 1982, s.786-787). Foucault (1982, s.779, 781, 787) beskriver hur maktrelationer 

ständigt finns närvarande i det vardagliga livet, något som han även kallar för kommunikations 

samband och objektiva kapaciteter, det är det som skapar individen till subjekt. Samtidigt skriver 

Foucault (1982, s.788, 790) att makt existerar endast när den utövas vilket sätter individerna i olika 

maktrelationer mot varandra, för makt kan bara utövas över fria subjekt. 

För att få en bredare förståelse av diskursbegreppet lyfts begreppet makt av både Foucault och Judith 

Butler (1956-), med flera etablerade filosofer och forskare. De beskriver makt som något som 

produceras av oss samt genom att upprätthålla och/eller bryta mot en befintlig diskurs (Palmer 2011, 

s.39).  

Genom dessa formuleringar kring begreppen diskurs och makt förstår jag det som att genom att 

urskilja diskurser i verksamheter eller praktiken kan således olika maktrelationer identifieras och lyftas 

fram. Diskurser, som jag förstår det och tänker använda det i detta sammanhang, kan beskrivas som 

olika föreställningar identifieras utifrån språket (jfr Foucault 1982, s.786-787). Flera forskare har 

fördjupat det i olika avhandlingar och artiklar som nämnts under tidigare forsknings rubriken. 

Nordin Hultman (2004, s.39) beskriver även sin förståelse av Foucaults definition av begreppet 

diskurs som skildrar att det är praktiker som systematiskt formar objekten det talas om, de identifierar 
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inte objektet utan de skapar dem. Mot den bakgrunden beskrivs diskurser som att de är i ständig 

rörelse. Eftersom det är av och mellan kommunicerande människor som de produceras och 

reproduceras vilket aldrig kan upprepas utan det förändras ständigt. Det kan beskrivas som att 

händelsen aldrig är förutsägbar utan konstrueras i ögonblicket (Nordin Hultman 2004, s.40).  

Diskurser går även att beskriva som ett sätt att prata om och uttrycka något mellan individer under en 

viss tid och kultur, genom diskurser skapas ett sätt att förstå och ger mening åt fenomen i omvärlden 

(Lenz Taguchi 1997, s.18, 40). Rum och platser är inte bara något fysiskt eller geografiskt utan det 

rymmer även föreställningar, det diskursiva samt olika maktrelationer i ett enda virrvarr. Vilka 

diskurser, föreställningar och teorier som ligger till grund för en organisation tar sig uttryck och visas i 

praktiken och genom handling (Nordin Hultman 2004, s.41-42, 51). Nordin Hultman (2004, s.40) 

fortsätter att förtydliga vikten av att se begreppen språk och diskurs ur ett vidare perspektiv, vilket 

innefattar inte bara det talade språket utan även handlingar och handlingsmönster således innefattar det 

nästan alla aspekter i livet. Hur man väljer att organisera miljön och vilka material som används samt 

som synliggörs för barn på förskolan säger något om pedagogernas syn på olika förståelse vilket går 

att identifiera genom diskurser som analysredskap (Nordin Hultman 2004, s.72). De här teoretiska 

perspektiven öppnar upp för att förstå miljön och materialen som agentiska, vilket innebär att de ses 

som aktiva i konstruktionen av subjekt (Palmer 2011, s.43). 

Unga (2013, s.23) beskriver sin förståelse av Foucaults filosofiska tankar som att det går att tolka och 

förstå hur vi konstruerar oss själva som subjekt, samtidigt kring hur vi konstruerar vår syn på barnet, 

kunskap och lärande i förskolan. Genom att vi anpassar oss till de dominerande diskurserna som hela 

tiden finns runt omkring oss och underkastar oss maktrelationer ”blir vi till” som subjekt (Palmer 

2011, s.38-39).  

Nordin Hultman (2004, s.23) ger en ytterligare dimension till betydelsen av teoretiska infallsvinklar i 

praktiken genom att ifrågasätter idén om att ”problem” går att identifiera eller finns i barn. Istället 

utmanar hon det påståendet och riktar blicken mot den pedagogiska miljön, materialet och 

organisationen av tid och rum i förskolan. Genom de pedagogiska miljöerna i förskolan visas vilka 

föreställningar som ligger till grund för vad ett barn ska vara, vad de är och bör vara, vad som är 

normalt och avvikande i olika åldrar (Nordin Hultman 2004, s.41, 46). Nordin Hultmans (2004) 

avhandling har utgångspunkt i postmodern kunskapsteori där språket är en väsentlig del, på samma 

grund som Foucaults diskursbegrepp. Ordet ges olika innebörder i olika tider, kulturer och samhällen. 

Vi kan inte ta avstånd från våra egna redskap för meningsskapande, vi kan däremot förklara och förstå 

fenomen med hjälp av ordet (Nordin Hultman 2004, s.37-39).  

Palmer (2011, s.37) diskuterar hur man blir matematisk, genom ett poststrukturellt perspektiv som 

beskriver att man inte är till exempel matematisk utan man blir matematisk i olika sammanhang. 

Begreppet diskurs lyfts upp som utvecklas och beskrivs som att det styr praktiken och bestämmer vad 

man kan bli på en särskild plats, som osynliga regler. Utifrån det här perspektivet, beskriver Palmer, 

ligger möjligheterna till förändring i den egna personen, i och genom diskurserna som finns i de olika 

sammanhang vi deltar i (Palmer 2011, s.38-39).  

Palmer (2011, s.39) refererar till Butler för att skapa en ytterligare bredd inom poststrukturellt 

perspektiv då författaren talar om makt genom ett feministiskt perspektiv. Det handlar om att inte 

underkasta sig alla diskurser som är i omlopp runt oss utan det kan skapas motdiskurser vilka utmanar 

och skapar i sin tur nya diskurser. Men detta gör inte att maktproduktionen försvinner, utan de tar nya 

uttryck och produceras på andra sätt (Palmer 2011, s.40). Det behöver inte vara en medveten 
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maktutövning som är knuten till en specifik handling utan det kan ske genom det omedvetna (Lenz 

Taguchi 1997, s.18).  

Olsson (2014, s.32) beskriver en föreställning kring subjektivitet och lärande som ett relationellt fält 

som växt fram under senare tid, vilket är format genom en syn av att det ständigt är i rörelse. 

Författaren fortsätter poängtera att allt innefattas i ett sådant fält, inte bara mänskliga subjekt utan 

miljön omfattas i detta fält lika mycket. Studien handlar om att konstruerar problem genom just rörelse 

och ett experimenterande synsätt. Det handlar om att inte se problemet som något bestämt, utan att det 

är processen och rörelsen som ligger i fokus. Att se mening i icke-meningen, fokus ligger på just 

problemkonstruktionen eller läroprocesser istället för själva resultatet (Olsson 2014, s.122). Mening 

kan förstås som att det är själva blivandets ögonblick, det bör betraktas som en pågående aktivitet 

(Olsson 2014, s.128). Olsson (2014, s.101) beskriver att förskolan idag har ett nytt uppdrag vilket 

innefattar att ifrågasätta påståenden om att barnet är kompetent, till exempel frågar författaren vad som 

menas med kompetens egentligen. Teorin öppnar upp för, det ger ett bredare djup i praktiken. Nu talas 

det om att en förskjutning skett från fokus på det individuella barnet mot barnets så kallade begär som 

äger rum mellan barnen i nya relationella situationer (Olsson 2014, s.116-117). 

Alla dessa texter har gemensam teoretisk utgångspunkt med bas ur Foucaults postmodernism och 

poststrukturell teoribildning legat som grund samt feministisk poststrukturell teoribildning (Unga 

2013, s.26). Foucaults diskursanalys och dekonstruktion gör det möjligt att analysera och utmana 

uppfattningarna om barn, förskola, barndom och förskollärare, något som kommer att fördjupas och 

användas i undersökningens analysarbetet. 

Deleuze och Guattari 

”Att se är att tänka, att tala är att tänka, men tänkandet sker i mellanrummet, i diskussionen mellan att 

tala och se” (Deleuze 1990, s.129). 

Deleuze, en verksam fransk filosof under samma tidsperiod som Foucault, diskuterar relationen mellan 

teori, praktik och makt. I boken ”Foucault” har Deleuze rekonstruerat och tolkat Foucaults tänkande 

kring vetande, makt och subjekt (1990). Där lyfts begreppet utsagor som en bärande del i förståelsen 

av diskursbegreppet, det enda som räknas i utsagor är det som formuleras där och då samt dess 

regelbundenhet (Deleuze 1990, s.31-32).  

Under de senaste åren har ett vidare spår inom de postmoderna spåren mot de franska filosoferna 

Deleuze (1925-1995) och Guattaris (1930-1992) begrepp kring immanenta tänkande och 

transcendentala empirism växt fram bland forskare inom skolan och förskolan (Unga 2013, s.24). 

Transcendental empirism kan beskrivas i stora drag som att tänkandet sker i mötet, det försöker gå 

bortom det vi föreställer att en tanke är bortom de medvetna tankarna (Olsson 2014, s.109-110). Unga 

(2013) beskriver sin förståelse av Deleuze och Guattaris filosofi i sin avhandling, där en del är 

inspirerat från Foucaults tankar kring att ha en blick som stannar i ett här-och-nu varande snarare än att 

blicka framåt ligger som grund. Genom till exempel pedagogisk dokumentation får man fatt i det 

immanenta vilket betyder att man är mitt i händelsen, genom ett aktivt lyssnande med hela kroppen 

(Unga 2013, s.32, 37). Det handlar om processerna, att utmana ett dominerande sätt att tänka kring 

subjektivitet och lärande i förskolan, samt att lärande är att korsa gränser (Olsson 2009, s 88).  

För att förstå Deleuze och Guattaris filosofiska grunddelar lyfter Unga (2013, s.29) begrepp som affekt 

och transcendentalt fält, vilket innefattar ett ständigt tillblivande, en samtidighet som genomkorsat av 

olika ”krafter” och flyktlinjer. Det handlar om att belysa händelsen och handlandets kraft samt att de är 

i ständig förändring. Att händelsefiera och flytta fokus mot tillblivelse, till det som inte är givet i 
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förväg (Unga 2013, s.30, 32). Att fokusera på så kallad icke-mening eller nonsens, språk passerar 

alltid först genom en icke-menings fas (Olsson 2014, s.130). Ett tänkande som öppnar upp för att se 

hur ämnen röra sig emellan, tvärs igenom och bortom vetenskapliga discipliner där det skapas nya 

begrepp, förståelse och ord (Unga 2013, s.36). Här talas det även om flyktlinjer som Olsson (2014, 

s.72) beskriver som skapandet av något nytt, de går zickzack mellan andra linjer som genom detta 

skapar något nytt. Deleuze kritiserar något som kallas en ortodox tanke kring lärande, det ortodoxa gör 

att lärandet endast går runt i cirklar det identifieras aldrig något nytt utan det blir en tydlig 

maktfördelning av att den vuxne ska lära barnet olika sanningar (Olsson 2012, s.91, s.97-98). Medan 

Deleuze och Guattaris sätt att tänka handlar om att dekonstruerar normer och vanor, sätter ihop dem på 

nya spännande och oväntade sätt. Olsson (2014, s.38-39) lyfter även en förståelse kring att se 

tänkandet som ständigt skapas genom relationer och möten, det handlar om tillblivelse. 

Genom att lyfta Foucault och Deleuze som de bärande filosoferna i den här studien går det att se 

tydliga paralleller mellan deras teoretiska utgångspunkter med Reggio Emilia filosofin. Eftersom en 

del av min undersökning handlar om en nyfikenhet kring hur pedagoger förhåller sig till det 

arbetssättet och vilka delar ur filosofin som är bärande ute på de olika verksamheterna. 

Reggio Emilia filosofi 

Som tidigare nämnts så belyses miljön som en tredje pedagog inom Reggio Emilia filosofin, likaså 

skrivs miljön ut inom de olika teorierna som betydande för subjektets möjligheter till att skapas på 

olika sätt. Därför har jag valt att skriva ett mindre stycke kring Reggio Emilia filosofi.  

Unga (2013, s.27) beskriver att likheter mellan Reggio Emilia filosofins pedagogiska tankar och 

Deleuze och Guattaris filosofi går att finna genom begreppet samtidighet. Allt sker samtidigt, det går 

inte att skilja på tanke, språk, seende, känsla och olika föreställningar. Ur Deleuze och Guattaris 

filosofi kan man förstå betydelsen av Reggio Emilias arbetssätt med projektgrupper i förskolan som ett 

kollektivt grupplärande som öppnar upp för oförutbestämda sammandrabbningar individerna emellan. 

Att beskriva lärande som en sammandrabbning och som ett problematiskt fält kan liknas vid och 

beskrivas med pedagogisk dokumentation, där barnens frågor, egen skapade av problem där frågorna 

inte är på förväg formulerade (Unga 2013, s.34-35).  

Inom Reggio Emilia filosofins pedagogiska utgångspunkter hamnar ansvaret på den vuxne, att aktivt 

omskapa genom ett förändringsarbete. Där pedagogerna och barnet ses som ett aktivt omskapande 

subjekt. Först när pedagoger utgår från barnens teorier om omvärlden och barnens uttryck i ord och 

handling blir barnen subjekt som ska stå i centrum i förskoleverksamheten (Lenz Taguchi 1997, s.13, 

31, 33-34). 

Den fysiska miljön ses som en aktiv komponent i barns läroprocesser och som en samarbetspartner för 

pedagogerna, något som ur Reggio Emilia filosofin lyft som en av de viktigaste delarna inom 

pedagogiken (Evenstad & Andreassen Becher 2015, s. 6). Palmer (2011, s.43) poängterar även hur 

stor betydelse material och miljö har i samspel med diskurser som verkar i rummet, vilket får en 

individ att agera och vara på ett speciellt sätt. Det uppstår ett materiellt-diskursivt fenomen mellan 

materialet, personen och diskurserna. Det handlar om att få syn på miljön samt materialet och att de 

hela tiden är i samarbete med individen, diskurser och språk vilket skapar nya subjekt (Palmer 2011, 

s.44). Lenz Taguchi (1997, s.21) talar om att det handlar om att försöka se vilka koder som rummen 

bär på, när det talas om att finna och förstå vilka koder och diskurser som finns i verksamheten kallas 

det att dekonstruera. 
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Diskurs- och maktbegreppet som jag redovisat ovan kommer jag att använda som redskap för att gå på 

djupet med de pedagogers utsagor jag samlat på mig under undersökningens arbete. Samtidigt kommer 

det även att ske en diskussion kring vilka Reggio Emilia filosofiska begrepp pedagogerna lyfte fram 

under samtalen och hur de berättar att de använder sig av dessa i inomhusmiljöns uppbyggnad. 

Metod 

Många olika parametrar har betydelse och bidrar till att forma barn i dagens samhälle, till exempel 

genom aktiviteter, organisation, föremål och tal. Styrning av barn kan även ses som en del ur 

samhällets diskurser, vilket skapar konsekvenser för hur institutioner och miljöer för barn skapas och 

blir till (Saar & Löfdahl 2014, s.25-26). Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pedagoger 

diskuterar inomhusmiljöns utformning och användning i relation till pedagogiska möjligheter på olika 

Reggio Emilia - inspirerade förskolor. Samt vad dessa utsagor kan säga om vilka diskurser som ligger 

till grund (jfr. Saar & Löfdahl 2014, s.23). Det hänger tydligt ihop med val av teoretiskt perspektiv 

som beskrivs med huvudbegreppen diskurs och makt. Jag kommer att utveckla detta i analys avsnittet, 

där analys av pedagogernas utsagor kommer att ske genom dessa teoretiska begrepp. Undersökningen 

tar avstamp i pedagogers utsagor kring inomhusmiljöns uppbyggnad, det handlar således även om att 

öppna upp för kritiskt tänkande och självreflekterande av didaktiska beslut och förhållningssätt hos 

pedagoger på olika förskolor (Vetenskapsrådet 2011, s.30). För att komma närmare pedagogernas 

tankar och resonemang kring inomhusmiljöns möjligheter och begränsningar kändes det naturligt att 

samtala i miljön med de aktiva pedagogerna på olika förskolor. 

Metoden som används i denna studie kallas gåtur eller rundtur, jag kommer att använda begreppet 

rundturer vilket kan i det här fallet beskrivas som en gående intervju vilket sker i den miljö som 

samtalen handlar om.  Metoden används för att just försöka få ta del av de faktorer, diskurser och 

praktiker som skapas och vad de kan få för didaktiska konsekvenser i förskoleverksamheter (Saar & 

Löfdahl 2014, s.28). Denna metod kan även ses som ett verktyg som kan användas för att samla 

kunskap om hur en person upplever och samtalar om ett fenomen, samt fånga upp personens 

språkbruk, normer och det som tas för givet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 34, 53). 

Pedagogerna på de olika förskolorna kommer att få bestämma vilka rum och i vilken ordning vi 

samtalar kring dessa, vilket säger mycket kring vad pedagogen tycker är mest intressant att fokusera 

på något som jag vill utnyttja i mina frågor (jfr Änggård 2015, s.110). Det gör att ingen rundtur blir 

den andra lik, även intervjufrågornas ordningsföljd varierar. 

Rundturer har sitt ursprung och används som redskap för arkitekter och deras planering av byggnader 

samt utvärdering av redan befintliga byggnader och platser (de Laval 1998, s.1). Denna typ av metod 

skapar möjlighet att dela med sig av sina kroppsliga och psykiska erfarenheter samt förståelse av rum 

och plats på ett djupare plan. Rundturer kan planeras olika, men i denna undersökning har deltagarna 

inflytande på så sätt att de styr vilka rum vi pratar om samt i vilken ordning medan jag som ledare 

formar samtalen med hjälp av frågor (Änggård 2015, s.105). Deltagaren känner sig oftast mindre utsatt 

än i en traditionell intervju eftersom vi befinner oss i intervjupersonens vardagliga miljö, samtidigt 

som det blir mer avslappnat när man rör sig fritt än i en traditionell intervjusituation (Evenstad & 

Andreassen Becher 2015, s.8; Änggård 2015, s.97, 105, 113). Metoden används som ett redskap för att 

söka kunskap om människors meningsskapande genom att ta del av deras vardag, vilket är precis det 
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som min studie handlar om (Halvars-Franzén 2010, s.62). Något man bör vara medveten om med 

denna typ av metod och vad gäller alla vetenskapliga metoder är att det finns begränsningar för var 

metoden kan ge för resultat.  

I det här fallet handlar det om att fånga samtalspersonens förståelse och utsagor av ett visst fenomen 

som kommer fram under rundturerna, inga generella sanningar kommer att kunna utläsas (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011, s.53). Dock bör man ha i åtanke att urvalet av deltagare alltid påverkar 

resultatet, på grund av att det är i det här fallet de individuella utsagorna som är i fokus (de Laval 

1998, s.9). Det kan vara svårt att fånga och beskriva platserfarenheter på grund av att det kan omfatta 

känslor, att just befinna sig i den fysiska platsen öppnar däremot upp för att erfarenheter blir möjliga 

att kommunicera till en annan person (Änggård 2015, s.94). De Laval (2007, s.9) beskriver vikten av 

att uppleva med alla sinnen i arkitektur och närmiljön, att stanna upp och reflektera med alla sinnen. 

En fördel med denna metod handlar om att det ges möjlighet att rent konkret koppla sina svar till 

platserna och detaljer i rummen kan beskrivas genom fysisk upplevelse (Halvars-Franzén 2010, s.65).  

Eftersom jag genom rundturer kommer att göra ett kliv in i pedagogers och barns vardag på olika 

förskolor ställer det även krav på att reflektera kring maktrelationer. Det handlar om att ta ställning till 

etiska frågor under hela forskningsprocessen (Löfdahl 2014, s.32). Främst handlar de etiska frågorna 

om relationen mellan forskaren och i detta fall intervjupersonerna. Vilka maktrelationer går att 

identifiera och på vilket sätt kan detta påverka resultatet, är frågor som forskaren bör ha i åtanke 

(Svennson & Ahrne 2011, s.28, 30). Maktbalansen blir jämnare mellan forskaren och intervjupersonen 

genom rundturer som metod i undersökningen. Rundturer har i den här studien används som ett 

verktyg för att komma närmare pedagogers utsagor kring inomhusmiljön på olika förskolor, rundturer 

ger kunskap om platser och rum som är viktiga i det pedagogiska arbetet (jfr Änggård 2015, s.112-

113). Det är även viktigt att ha i åtanke att den som arrangerar rundturen således påverkar resultatet på 

flera olika sätt, till exempel genom vilka frågor som ställs i vilka rum och hur svaren följs upp (de 

Laval 1998, s.9-10).  

Urval och avgränsningar 

Urvalet av förskolor utgick ifrån att söka upp pedagoger på Reggio Emilia inspirerad förskolor, vilket 

kopplas till ett av mina frågeställningar till studien. Eftersom jag är medveten om förskollärarbristen i 

Stockholms stad samt gränskommuner till Stockholm sökte jag inte enbart förskollärare utan 

pedagoger som var aktiva i barngrupperna. Dock var de som var positiva till deltagande förskollärare 

och en del med ateljérista utbildning, med olika typer av arbetsuppgifter på de olika förskolorna. Jag 

började med att skicka ut ett brev som beskrev vem jag är och syftet med studien i korta drag till 

förskolechefer och ateljéristor på olika förskolor som genom mailsvar vidarebefordrade mig till 

pedagoger som de trodde skulle vara intresserade att ställa upp i undersökningen. Efter ett tag ringde 

jag upp de förskolor jag skickat brevet till, för att återkoppla om intresse för studien fanns. Resultatet 

av sökandet fastnade oftast vid att förskolorna inte hade tid, var underbemannade eller drabbade av 

mycket sjukdom just under denna period av terminen. Det ledde till att de inte hade möjlighet att delta, 

det gjorde att jag i slutändan hört av mig till sexton olika förskolor runt om i Stockholms kommun och 

gränskommuner. Tillsist fick jag tillgång till fyra olika förskolor och fyra pedagoger med olika 

befogenheter i verksamheterna. 

Den första intervjun hölls i en timme med en person som var förskollärare i grunden, men 

vidareutbildat sig till ateljérista under sina tolv verksamma år i förskolan.  Personens främsta uppgift i 

verksamheten, var att skapa en pedagogisk grund i verksamheten samt vägleda övrig personal i 
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pedagogiska frågor, även handleda personal vars förskola är under pedagogisk om byggande, som 

personen beskrev det. För fyra år sedan flyttade den aktuella förskolan in i sina nybyggda lokaler och 

förskolan har efter det haft en del personalomsättning i arbetslagen och problem med att hitta ett 

gemensamt pedagogiskt arbetssätt. Arbetet med att omstrukturera det pedagogiska arbetssättet började 

i mitten av augusti 2015 så intervjupersonen poängterar att de inte kommit så långt i sina pedagogiska 

miljöer men att diskussionerna har tagit fart mellan pedagogerna i arbetslagen. Det kunde inte riktigt 

ses i miljön, men absolut höras i samtal med pedagogen och andra pedagoger jag träffade under 

besöket på förskolan 

Den andra rundturs intervjun hölls med en förskollärare på en uttalad Reggio Emilia pedagogisk 

inspirerad förskola, som var färdigbyggd augusti 2013. Där själva huset byggdes med ett Reggio 

Emilia - inspirerat arbetssätt från början vilket syns i arkitekturens utformning. Förskolan har idag 

tjugofem anställda och cirka hundrafyrtio barn i åldrarna ett till sex. Det innebär, som pedagogen 

beskrev det, att det krävs ett tydligt ledarskap och en bra organisatorisk grund i verksamheten. 

Lokalerna är byggda i ett så kallat bas tänk, med ett avlångt rum i mitten som de kallar för torget som 

omges av mindre rum längst med som har sina speciella funktioner. Personen som intervjuades 

poängterade att arbetet och samtalet är utifrån att personen arbetade med de yngre barnen på 

undervåningen i byggnaden. 

Den tredje rundturen skedde på samma förskola men med en annan aktiv pedagog som arbetade som 

förskollärare och ateljéristan på förskolan, främst med de äldre barnen. Pedagogen visade mig även en 

av de äldre barnens bas, för att få ett bredare material. Intervjun och rundturen tog cirka fyrtiofem 

minuter, plus att vi samtalade både innan och efter samtalet. Främst handlade samtalen innan och efter 

om vem jag var och varför jag kom på besök mer ingående, även hur jag såg på min framtid inom 

professionen. Eftersom intervjupersonen arbetade som ateljérista på förskolan blev det naturligt att 

samtalet återkommande gled in mot Reggio Emilia paralleller.  

Den fjärde rundturen hålls på en traditionell förskolebyggnad men med utsagda Reggio Emilia 

inspirerande arbetssätt. Pedagogen beskriver att hen arbetat inom förskolan i femton år och beskriver 

sin profession som i ständig förändring, nu senast ingick pedagogen i förskollärarlyftet vilket beskrivs 

som ett positivt inslag i utveckling av tankar kring syftet med olika pedagogiska val. Förskolan hade 

sin verksamhet i nybyggda lokaler, där en öppenplanlösning kunde ses med öppna, stora rum, högt i 

tak och stora fönster.  

Arbetet handlade sedan om att transkribera de fyra intervjuerna, det blev olika mycket mängd skrivet 

material genom de olika intervjuerna på grund av att pedagogerna pratade olika mycket kring de olika 

teman jag hade som utgångspunkt i intervjuerna. Till exempel blev den första rundturen nio sidor långt 

skrivna sidor medan rundtur nummer två blev sju sidor långt. Materialet ger en spännande bredd i 

innehåll och pedagogernas utsagor varierar till viss grad. 

Genomförande 

Det var redan i arbetet med utformning av intervjufrågorna som fokus riktades mot formuleringar av 

följdfrågor och påståenden på det som deltagaren alternativt skulle kunna svara på huvudfrågorna. Jag 

delade in mina intervjufrågor i olika kategorier eller teman i en tankekarta liknande system, så jag lätt 

skulle kunna hoppa mellan frågor, återkommer till dem och följa upp det som sades på ett lätt och 

smidigt sätt. Fokus har hela tiden legat på att vara så objektiv och neutral som möjligt under hela 

forskningsprocessen för att få ta del av just intervjupersonens berättelse samt att inte värdera det som 
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sägs, varken under rundturerna, transkriberingen eller analysarbetet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2011, s.38).  

Jag valde att spela in samtalen under rundturerna för att under själva ”promenaderna” fokusera fullt ut 

på samtalspersonen så att inte svårigheterna med att anteckna skulle komma emellan samt att på ett 

smidigt sätt kunna gå tillbaka i ljudfilerna under transkriberingsarbetet. Jag skrev dock ner stödord 

eller minnesord för olika följdfrågor som kom fram genom det som pedagogerna sa. Efter varje 

rundtur skrev jag även ner stödord kring upplevelsen, mina tankar kring vad vi upplevt, hur det kändes 

samt olika kroppsliga uttryck hos intervjupersonen som kunde vara betydande. Direkt efter intervjun 

satt jag och transkriberade intervjuerna, för att kunna fånga upp färska minnen. Under 

transkriberingsarbetet upptäckte jag att ibland verkade intervjupersonen osäker, som att deltagaren 

sökte en reaktion hos mig om det var rätt eller fel det som berättades, något som jag inte upptäckte när 

jag var på plats. Jag valde att inte transkribera in i minsta detalj, jag struntade att transkribera små ljud 

eller oljud utan fokuserade enbart på pedagogernas och mina hela ord. 

Ingen av rundturerna blev den andra lik, på grund av att frågeställningarnas utformningar varierar 

utifrån vad deltagaren berättar för mig. Eftersom ett Reggio Emilia - inspirerat arbetssätt kan tolkas 

olika pedagogerna emellan och olika på förskolorna handlar det inte om att jag ska hitta ”det rätta” 

eller se på miljön som om det fanns ett rätt eller fel, utan det handlar om att lyfta pedagogernas 

tankegångar och funderingar. Verksamheten var inte igång inomhus under rundturerna, barnen befann 

sig antingen utomhus eller så låg barnen och vilade när intervjuerna ägde rum. Jag fick således tillgång 

till att studera och ”känna in” avdelningarnas rum medan jag väntade på intervjudeltagarna på de olika 

förskolorna. Det kan ses som en förberedelse inför intervjun, frågor kring den fysiska miljön med 

konkreta exempel.  Till exempel ”Jag såg det här… kan du berätta mer om hur ni kom fram till den 

lösningen?”  

Alla tre rundturerna hade samma grund, vilket innebar att vi först satt och samtalad innan själva 

rundturen. Intervjun inleds med frågor kring personens tidigare erfarenheter inom professionen, 

beskrivning av förskolan samt hur en dag på den avdelning personen jobbar på kan se ut. I alla 

intervjuer kom Reggio Emilia - pedagogik upp under denna del av samtalet så det föll sig naturligt att 

fortsätta på det spåret, samtalen handlar då till stor del om hur personen i fråga tolkar Reggio Emilia 

pedagogik och vilka delar som de arbetar med ute i verksamheten. Sedan frågade jag pedagogerna 

vilket rum de tycker vi ska börja rundturen i, det blev ofta att vi började i det rummet vi befann oss. 

Pedagogerna beskriver rummet och i de fall samtalet inte riktigt kom igång så ställde jag frågor som; 

”Skulle du kunna beskriva rummet vi befinner oss i? Hur planerades det: till exempel vilket material 

som ska finnas här och att materialet står där det står? Hur använder barnen rummet: spontant eller 

planerad aktivitet, vilka aktiviteter används rummet mest till av barnen just nu?”. Dessa utdrag av 

frågor som ställdes upprepades ibland när vi kom in i nya rum under rundturen. Rundturen fortsätter 

genom alla rum på förskolorna och under tiden frågar jag även frågor som ”Kan du berätta om någon 

situation där barnen använder miljön och/eller material på ett annat sätt än det är tänkt?” och ”Hur ofta 

och när samtalar ni i arbetslaget om hur miljön ska organiseras? Inkluderas barnen?” Som avslut i 

rundturen så frågar jag vilken plats på förskolan som är pedagogens favoritplats samt vad personen 

skulle vilja ändra på i miljön eller organisatoriska frågor.  

Jag beskriver här delar ur intervjumaterialet och som jag tidigare beskrivit såg inte den ena rundturen 

den andra lik, så det här är utdrag ur mitt material jag förberedde innan besöken. De största 

svårigheterna jag stötte på innan, i och efter insamlings fasen av material handlade främst om att få 

kontakt med intresserade förskolor och pedagoger samt att jag ibland fick bita mig i tungan när tankar 

dök upp om att jag höll på att värdera eller ifrågasätta det personerna sa och det jag såg ute på fältet. 
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Efter först rundturen förstod jag även att jag fick tänka på att försöka bromsa intervjupersonen när de 

började samtala kring något annat, samtalet blev för utsvävande eller personen upprepade samma sak 

för många gånger. Jag fick då tänka efter och fundera kring hur och vilka frågor jag ställde till 

personen. 

Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2011, s.22) beskriver lagen där respekt för människovärdet och de mänskliga 

rättigheterna ska vara den etiska grunden i forskningsprojekt och studier där människor är inblandade. 

Under en kvalitativ forskningsprocess ställs forskaren alltid inför etiska frågeställningar, både före, 

under och efter själva studien. Det handlar om att ta ställning till etiska frågor under hela 

forskningsprocessen (Löfdahl 2014, s.32). Främst handlar det om relationen mellan forskaren och i 

detta fall intervjupersonerna. Vilka maktrelationer går att identifiera och på vilket sätt kan detta 

påverka resultatet det vill säga intervjusvaren, är frågor som forskaren bör ha i åtanke (Svennson & 

Ahrne 2011, s.28, 30). 

Genom ett så kallat samtyckesbrev som först skickades ut till förskolechefer på olika Reggio Emilia - 

inspirerade förskolor beskrivs studien i korta drag. I brevet beskrevs även vad som krävs av 

intervjupersonerna, till exempel att alla deltagare i studien kommer anonymiseras vilket innebär att 

varken personer eller förskolor kommer att gå att spåra och att det när som helst går att dra sig ur 

studien. Det utgår från principen gällande konfidentialitet vilket betyder att ingen utomstående ska 

kunna identifierar forskningsdeltagarna samt nyttjandekravet som innebär att min insamlade data 

endast kommer att användas i min studie och att materialet kommer att förstöras efter godkänd uppsats 

(Löfdahl 2014, s.38; Svensson & Ahrne 2011, s.28-29; Vetenskapsrådet 2011, s.67). Det sker redan 

under transkribering av intervjuerna samt vid anteckningar under intervjuerna sker anonymisering av 

intervjupersonerna och förskolorna. Förutom samtycke till deltagande så krävs samtycke för 

inspelning under själva intervjun krävs från den som intervjuas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, 

s.50).  

Genom att välja rundtur som metod skapas ett starkt tryck på mig som forskare och intervjuledare 

angående vilka frågor som ställs och på vilket sätt jag formulerar frågorna till forskningsdeltagarna 

samt hur jag fångar upp och knyter an till det deltagaren berättar (Löfdahl 2014, s.37). Forskaren 

behöver därför ha i grundtanke att sträva efter objektivitet och att inte påverka försökspersonerna till 

att svara det som de tror att forskaren vill höra (Vetenskapsrådet 2011, s.42). Eftersom studien handlar 

om pedagogers uppfattningar och tankar kring hur miljön är uppbyggd och hur barn utnyttjar miljön, 

och inte om personerna bakom professionen. Det bör poängteras för deltagarna under hela processen 

utifrån min roll som samtalsledare att eget tyckande och ställningstaganden är fel (Löfdahl 2014, s.38). 

Enskilda barn eller barngrupper kommer inte att observeras eller intervjuas under studiens gång, 

däremot har jag ta hänsyn till att jag kommer att befinna mig i barnens vardagliga rum 

(Vetenskapsrådet 2011, s.43). 

Studiens kvalitet 

Tidigare forskning som tidigare redovisats gav en bild av hur forskningsfältet har sett ut kring det 

ämne som den här undersökningens syfte har. Thornberg och Fejes (2015, s.256) beskriver sjutton 

olika kritiska frågor som kan användas som ett slags checklista både när det gäller ens egen uppsats 

men även för läsning av annan forskning. Genom att till en början identifiera olika post-teoretiska 
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perspektiv byggdes en grund upp utifrån en syn på begreppen diskurs och makt, samt hur de förhåller 

sig till varandra utifrån olika filosofers tankar samt forskare i olika genomförda undersökningar. Som 

ett andra steg i fördjupning av teoretiska perspektiv och en förklaring hur teorin och dess begrepp 

används i analysarbetet beskrivs diskursanalys. Teorins maktbegrepp kommer att lyftas under 

diskussionsavsnittet.  

Eftersom rundturer är som en gående intervju och syftet med undersökningen är att fånga aktiva 

pedagogers utsagor kring organisationen av inomhusmiljön på olika förskolor, skulle jag påstå att 

denna studies tillförlitlighet är stark. Intervjuerna är inspelade under hela rundturen och sedan finns 

intervjuerna i löpande text genom transkriptionen.  

Metoden och min förberedelse inför rundturerna skapades ett brett och fylligt material att ställa i 

förhållande till den teoretiska ram som identifierats, även i relation till en fördjupning inom 

diskursanalys som verktyg i analysarbetet. Rundturer som forskningsmetod öppnade upp för att på ett 

avslappnat och personlig sätt fånga pedagogers utsagor kring den aktuella inomhusmiljön, eftersom 

fokus var miljön kändes samtalen inte stela utan de gav ett brett material och det kändes som att 

pedagogerna slappnade av. Den största svårigheten jag stötte på var att få tillträde till den del förskolor 

jag var nyfiken på, ofta på grund av att undersökningen skedde under en sjukdomstät period på året.  

Genom att använda diskursanalys i analysen av de transkriberade rundturerna skapas en bild av vilka 

sanningsanspråk som dominerar och således exkluderas, man studerar inte en verklighet bortom 

texterna som analyserats. Även min inledning, syfte och frågeställning, tidigare forskning och det 

teoretiska avsnittet bidrar till studiens trovärdighet och kvalitet. De deltar i att producera pedagogers 

sanningar kring deras syfte med inomhusmiljön i förskolan på olika sätt (jfr Brolander & Fejes 2015, 

s.111). 

Den här studien hade troligtvist ändrat karaktär beroende på vilka personer som deltog i rundturerna. 

Eftersom studien grundar sig i just de här pedagogernas utsagor skulle det helt enkelt skapas något 

annat genom andra pedagogers utsagor, detta är viktigt att poängtera på grund av att det beskriver 

vikten av att inte se utsagorna som verkliga sanningar, utan det är pedagogerna som deltagit i studiens 

tänkanden och förståelse. 

Jag vill även lyfta studiens begränsade tid som en faktor till att undersökningen har den utformningen 

som den har. Tiden har påverkat hur många personer och rundturer som har varit möjligt att 

genomföra, både själva rundturerna och transkriberingsarbetet tog lång tid och det var mycket arbete 

med att planera in träffarna så att pedagogerna skulle ha tid. 

Databearbetning och analysmetod 

Foucault, som tidigare nämnts i det teoretiska perspektiv avsnittet, var den första som skapade en teori 

och begrepp kring diskursanalys som metod genom olika empiriska undersökningar (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s.19). Diskursanalys är ett redskap som kan användas för att förstå språkets 

roll i hur vi skapar oss själva och andra således i ett större perspektiv hur språket skapar världen på 

olika sätt (Bolander & Fejes 2015, s.90-91). Syftet är att kartlägga olika strukturer i olika 

kunskapsregimer, genom att finna det diskursiva samt genom maktbegreppet, som kommer att 

användas i diskussionavsnittet (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.19).  

I det här sammanhanget innebär diskursbegreppet att utse och sätta ett namn på ett bestämt sätt att tala 

om ett fenomen på, där språket och utsagorna är grunden och utgångspunkten för att finna diskurserna 
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i praktiken (Brolander & Fejes 2015, s.96). Foucaults filosofiska tankar kring vikten av språket, 

handlar om att genom kommunikation och språk går det att skapa en större förståelse kring begreppen 

diskurs och makt. Språket skapar alltså representationer av verkligheten, diskurser är således något i 

språket eller utsagorna som är regelbundet, som genom det sätter gränser för vad som ger mening för 

subjektet (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.15, 19-20). 

En parameter som är viktig att belysa är att man alltid bygger vidare på redan etablerade diskurser, det 

är ingenting som är helt nytt utan det kan ses som en fortsättning på redan befintliga diskurser 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.13). Diskursbegreppet användas i det här sammanhanget som 

ett redskap för att identifiera bestämda sätt att tala om och förstå ett specifikt fenomen eller olika 

görande, det kan ses och beskrivas som ett utsnitt av omvärlden. Samtidigt poängteras det att det inte 

går att komma längre än till just diskurserna i analyserna, det går inte att se verkligheten bortom eller 

bakom diskurserna och just därför är diskursen i sig det som analyseras (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s.7, 28). 

Tyngden ligger i den här undersökningen i att visa hur diskursen byggs upp, vad diskursen gör och 

vilka följder användandet av en viss diskurs får (jfr. Brolander & Fejes 2015, s.108-109). Med det som 

utgångspunkt i mina analyser har jag även utgått från hur Brolander och Fejes (2015, s.97-107) 

beskriver diskursanalys som metod. Författarna beskriver analysen i fyra steg, som formas utefter det 

insamlade materialet. Det första som bör göras handlar om att identifiera vad det talas om och hur. 

Andra steget beskriver att fördjupa analysen av vad det talas om och hur. Fortsättningsvis så lyfts i 

steg tre och fyra de dominerade diskurserna och en ytterligare fördjupning av dessa görs. Det kommer 

att förtydligas längre ner i texten, genom att jag sätter dessa steg i användning. 

Direkt efter varje rundtur med intervjusamtal transkriberade jag ljudfilerna till en löpande text. För att 

det lätt skulle gå att läsa som en löpande text, transkriberade jag alla hela ord som sades under 

samtalen. 

Efter att ha transkriberat intervjuerna till löpande text skapade jag teman eller begrepp som i sin tur 

blev utgångspunkten för definitionen av de diskurser jag funnit i mitt material, samt utifrån den 

teoretisk utgångspunkt jag lyft tidigare i uppsatsen. De skrivna texterna blev utgångspunkten i 

sökandet efter bärande diskurser i de utsagor pedagogerna sa under samtalen genom rundturerna i 

inomhusmiljöerna på den avdelning de arbetade. Det handlade om att finna vad det talas om, på vilket 

sätt och vad de gör med organisationen (Brolander & Fejes 2015, s.97). Efter den först läsningen av 

texterna valde jag att ”vandra” med en diskurs i tagen genom texterna, med tre olika benämnda 

diskurser allt som allt. De mest dominerade diskurserna som jag fann valde jag att benämnde: 

Barnsynsdiskursen, Reggio Emilia diskursen och pedagogiskmiljö diskursen. Men jag tog även hjälp 

av frågor som till exempel: hur talar pedagogerna kring dessa diskurser, vilka citat är mer bärande än 

andra, som ett sätt att finna en fördjupad analys av vad det talas om och hur. Genom att leta efter 

bärande eller ständigt återkommande citat, utsagor eller begrepp i texterna samt om exemplen är 

typiska, avvikande eller genomgående (Brolander & Fejes 2015, s.99).  

Den tredje och fjärde fasen i diskursanalys, som Brolander och Fejes (2015, s.102, 105) beskriver det 

handlar nu om att analysera vad som faktiskt framställs i utsagorna kring de specifika definierade 

diskurserna, samt vilken betydelse det har i relation till vad som studeras. Under det här stegen i 

processen ”krymper” materialet ytterligare. Återigen bollar jag med diskurserna och letar ännu 

närmare i texterna efter vad som egentligen sägs, beskrivande begrepp och/eller citat. Användbara 

frågor har här varit om diskurserna går att ställas mot varandra, är det något som är avvikande och så 
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vidare. Lika så om jag får svar på mina frågeställningar, har min syn på det studerade fenomenet 

ändrats? För att just få fatt i språkets roll och som skapare av oss själva och andra genom diskurser. 

Resultat och analys 

I relation till frågeställningarna i min studie har jag utgått från en så kallad diskursanalys i arbetet med 

mitt insamlade material, metoden så som jag tänker använda den beskrevs i förra avsnittet. Tyngden 

ligger på att utläsa dominerande diskurser genom att belysa hur intervjupersonerna samtalar kring 

olika begrepp och förståelse i deras syfte med inomhusmiljöns uppbyggnad. Jag har använd mig av 

detta genom att beskriva hur diskurserna skapas genom pedagogernas sätt att tala kring förskolans 

inomhusmiljö.  

Genom att använda rundturer som metod där pedagogers utsagor ligger som grund i analysarbetet som 

handlar om att få fatt i hur pedagogerna diskuterar inomhusmiljöns utformning och användning i 

relation till pedagogiska möjligheter. Som tidigare nämnts så utläste jag tre dominerande diskurser 

inom pedagogernas utsagor, dessa tre benämner jag Reggio Emilia diskursen, Barnsynsdiskursen och 

pedagogiskmiljö diskursen. Anledningen till att dessa diskurser blev de dominerande handlar om att 

efter läst de transkriberade intervjuerna, var dessa diskurser det som alla pedagogerna samtalade mest 

om och de var mest beskrivande av det insamlade materialet. 

Reggio Emilia diskursen 

En av de dominerande diskurserna jag först kommer att nämna kallar jag för Reggio Emilia diskursen, 

som kopplas till frågeställningen: Vilka begrepp/tankesätt kopplade till Reggio Emilia använder 

pedagogerna? Diskursen innefattar rätt så mycket liknande uttalanden från intervjupersonerna. 

Pedagogerna lyfter främst pedagogisk dokumentation och att arbeta i projektgrupper med barnen som 

de viktigaste delarna av den Reggio Emilia pedagogiska inspirationen som de beskriver i sin 

verksamhet. Jag ser dock skillnad i hur de pedagoger som arbetar på en förskola där byggnaden från 

början byggdes utefter Reggio Emilia inspiration uttrycker det lättare i att skapa pedagogisk innehåll. 

Medan de mer ”traditionella” byggnadernas pedagoger uttrycker en frustration kring svårigheter ”att få 

till det”. Ibland beskriver pedagogerna det som att huset arbetar emot dem istället för att rummen 

”berättar” vad som är möjligt. 

Projektarbeten använder verksamheterna på liknande sätt på de olika förskolorna, vilket innefattar att 

de delar in sig i grupper med ett mindre antal barn tre gånger i veckan för att fördjupa något specifikt 

utforskande och görande. Miljön formas till viss del av vad som sker inom projektgrupperna, fastnar 

barnen för något specifikt utforskande kan det få möjlighet att dominera just då i miljön genom att till 

exempel ändra möblering eller köpa in nytt material. Ett exempel beskriver en pedagog att barnen på 

hens avdelning just för tillfället är inne i ett ljudprojekt som det ges tydliga tecken av i miljön, till 

exempel genom olika material och ting som det kan göras olika ljud på och med.  

Pedagogerna beskriver att arbetslagen delar in barnen i fasta projektgrupper i förväg och utifrån olika 

utmanande aktiviteter som arbetslagen förberett dokumenteras olika göranden, frågor och alternativa 

problemkonstruktioner samt hur barnen gör och vad de fastnar i för utforskande. Jag tolkar utsagorna 

som att en del Reggio Emilia inspirerande verktyg krockar med den redan befintliga verksamheten, 

som att det nya och gamla ibland krockar. Jag kan utläsa att pedagogerna beskriver en frustration i 
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organisatoriska frågor som berör det pedagogiska arbetet, så som vad som händer med projektarbetet 

när till exempel någon pedagog är sjuk eller att arbetet stannar upp vid inskolning av nya barn. De 

beskriver verksamheten som väldigt skör och att det ibland kan vara svårt att finna eller skapa en röd 

tråd i det pedagogiska arbetet.  

Pedagogerna beskriver även pedagogisk dokumentation som ett redskap, men de beskriver dock 

användandet av redskapet på olika sätt. En pedagog beskriver att de främst använder dokumentationen 

som ett hjälpmedel för att påminna barnen om vad de till exempel gjorde förra gången de hade 

projektgrupp. Ungefär som en dagbok över vad som skett under tidigare träffar. En annan pedagog 

tycker att det viktigaste med pedagogisk dokumentation är att det är ett lätt sätt att dela med sig till 

övriga arbetslaget vad de i hens projektgrupp ”så de vet vad man pysslar”, för att beskriva för de andra 

kollegorna varför ändringar eller tillägg i miljön bör ske. En tredje pedagog lyfter dokumentationen 

som ett väldigt bra redskap att utvärdera verksamheten med, det går att checka av med läroplanen om 

vi fått med ”allt”.  

Jag tolkar det som att vissa pedagoger tolkar pedagogisk dokumentation på ett annat sätt än vad 

Reggio Emilia beskriver det. Det ses mer som en traditionell syn på dokumentation som ofta stanna 

hos pedagogerna och inte ges tillbaka till barnen. Det går att tolka som att det är pedagogernas 

tolkning på hur dokumentation användas i just deras verksamhet. Samtidigt lyfter alla pedagoger att 

det är ett väldigt tidskrävande arbete med pedagogisk dokumentation. Jag tolkar det som att genom 

pedagogernas utsagor beskrivs som en ibland splittrad verksamhet, där Reggio Emilia inspirationen 

delar upp det pedagogiska arbetet istället för att knyta det samman till en helhet. Det går även att utläsa 

att sättet som pedagogisk dokumentation och projektgrupps arbeten används inte går att koppla ihop 

med hur inomhusmiljöerna byggs upp ute i verksamheterna. Redskapen används inte som 

utgångspunkt på det sätt som Reggio Emilia pedagogiken beskriver det. 

Barnsynsdiskursen 

Med frågeställningen som grund: Hur beskriver pedagogerna deras egen och barnens användning av 

de olika rummen/miljöerna? Kunde jag utläsa den andra dominerande diskursen som jag kallar 

Barnsynsdiskursen, vilken innefattar en del tvetydiga utsagor hos pedagogerna. En pedagog berättar 

om hur hen anser att barnsynen och miljön går hand i hand, de bildar en helhet i verksamheten. Det 

kan ibland ses i miljön vad och hur man tänker om barnet, till exempel genom vilket och hur mycket 

material som finns framme och så vidare. Barnsyn, fortsätter intervjupersonen beskriva handlar om att 

barn i dag måste ses som kompetenta och att de kan otroligt mycket. Samtidigt är det den vuxnas 

uppgift att introducera, lära och styra barnen in mot ett aktivt lärande.  Utsagan återkommer ofta till 

vikten av just pedagogernas uppgift eller till och med skyldighet jämte barnen, då frågan kring 

”varför” pedagogerna erbjuder det material de erbjuder eller ser på barnet på ett visst sätt belyses.  

Alla de intervjuade pedagogerna tar upp detta i samtalen, de beskriver vikten av att introducera nytt 

material och/eller rum för barnen samt hur den processen går till. En pedagog beskriver den processen 

genom att arbetslaget delar in barnen i mindre antal barn i olika grupper med en pedagog som 

beskriver materialen och rummen. Till exempel kan pedagogen förklara för barnen att ”det här 

materialet bor i det här rummet” och ”då ska vi inte gå runt med det, utan vi får jobba här i det här 

rummet eftersom det bor här”. Pedagogen beskriver det att de kanske gör en rolig aktivitet så att 

barnen förstår vad man gör i rummet, för att sätta rummet och materialen i ett sammanhang 

tillsammans med barnen. 

Således fortsätter pedagogen beskriva att de som pedagoger inte kan lägga ansvaret på barnet genom 

att låta de fatta beslut kring sitt eget görande. Det vill säga genom att planera miljöer och aktiviteter så 
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att barnet ska kunna välja själva vad de ska göra eller i vilket rum de vill befinna sig i under en 

specifik tid. Medan två andra pedagoger lyfter upp just introduktion av miljön och med material 

tillsammans med barnen, vilket används för att öppna upp för att barnen själva skulle kunna använda 

både material och rum på egen hand i olika utforskande.  

Pedagogerna beskriver att barnet i deras verksamhet ses som ett självständigt barn, att vuxna måste lita 

på att barnet besitter kompetens för och i sitt eget lärande. De lyfter även att det vuxnes arbete i 

förskolan handlar till stor del om att utmana barnet. Begreppet ”att utmana” återkommer i alla 

samtalen, men inte att de vuxna har något djupare ansvar för den pedagogiska miljön. 

Jag förstår det som att det lätt kan uppstå frustration och konflikt pedagoger emellan kring vilken 

barnsyn som ”styr” eller formar den pedagogiska miljöns syfte. Det handlar främst om tankar kring 

hur mycket ett barn ska och kan klara av på egen hand. Konflikterna som pedagogerna beskriver kan 

även handla om att det ”gamla tankesätten” ofta sitter fast i väggarna, att det är svårt att på djupet 

ändra verksamheten. En pedagog beskriver att det är lätt att hamna i förklaringar kring syftet med 

miljöns uppbyggnad genom ord som: ”så har vi alltid gjort och det har fungerat bra”. Istället för att på 

riktigt reflektera och diskutera tillsammans kring syftet med miljön och/eller vilket material som ska 

finns framme och/eller inte. 

Alla pedagoger lyfter inom denna diskurs att det är viktigt att arbeta med barnen i mindre grupper, 

med mindre antal barn. Eftersom det då är, påstår de, att man kan få fatt på alla barns röst och det blir 

lättare för pedagogerna att fånga enskilda barns läroprocesser. 

Alla förskolornas avdelningar eller baser är åldersindelade. Det går att tolka åldersindelningen som att 

pedagogerna tänker att barn i en viss ålder ska kunna vissa göranden och att miljöns grundsyfte utgår 

från barnens ålder. Pedagogerna berättar att varje rum på förskolorna har en grund som ofta är 

uppbyggd utifrån ett speciellt ämne eller tema, som till exempel Naturvetenskap och utifrån temat 

formas miljön tillsammans med barnen eller utifrån barnens intressen. Dock tolkar jag det som att 

inomhusmiljöerna är begränsat föränderliga, på grund av att som två pedagoger lyfter att det är svårt 

att forma miljön för så många barn på liten yta.  

De lyfter begrepp som ”det kompetenta barnet” men jag tolkar det som att pedagogerna syftar på att 

det kompetenta visar sig genom att barnet besitter en vilja att lära sig eller att det kompetenta är 

barnets drivkraft mot lärande. En pedagog beskriver det som att kompetensen inte finns i barnet, utan 

att det är där vi pedagoger kommer in för att just ge barnen redskap för att bli kompetenta i 

verksamheten och i övriga samhället. Utifrån teoretiska utgångspunkter tolkar jag det som att 

pedagogernas uttalanden kring kompetens inte bottnar sig i teori, men att pedagogerna ändå funderar 

kring varför man tänker som man gör.  

En pedagog berättar att alla rum på avdelningarna har samma arkitekturiska utformning på hela 

förskolan och att det är barnen och pedagogerna tillsammans som formar det pedagogiska innehållet i 

rummen. Jag tolkar det som att pedagogerna litar på att barn kan och vill vara delaktiga i sitt eget 

lärande men ges begränsade möjligheter till det. Genom utformning av den pedagogiska miljön öppnas 

det upp för delaktighet och inflytande för barnen i verksamheten, men att de vuxna från början i 

konstruerandet av lokalerna bestämt vad som kan vara möjligt i rummet. Det handlar om att ge barnet 

kraft i att bli en del av sitt eget subjektskapande i olika relationer och göranden som sker i förskolans 

vardag. 
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Pedagogisk miljödiskurs 

Som sista identifierade dominerande diskursen valde jag att läsa texterna genom en pedagogisk 

miljödiskurs som jag valde att kalla den. Diskursen utgår ifrån frågeställningen: Hur beskriver 

pedagogerna utformningen av de olika rummen/miljöerna under rundturen?  

Pedagogerna uttalade ytterst sällan orden pedagogisk miljö, men jag ser tydliga tecken på 

beskrivningar av just detta i utsagorna därför har jag valt att lyfta det som en dominerande diskurs. 

”Materialet skapar miljön”, beskriver en pedagog medan en annan säger ”vårt mål är att utmana 

barnen tillsammans med hjälp av miljön”. Dessa uttalanden kan beskriva två pedagogers tankar kring 

syftet med hur inomhusmiljön byggs upp på de respektive förskolorna. De pedagoger som arbetar på 

relativt nybyggda förskolor vars hela byggnad är konstruerad och byggd utefter Reggio Emilia 

filosofiskt inspirerande arbetssätt beskriver rummen de arbetar i som att inga svårigheter eller 

frustrationer uppstår kring just miljöns uppbyggnad. Medan de pedagoger som arbetar på förskolor i 

äldre byggnader där en mer traditionell syn på barnet och hur lokalerna ska utformas ligger som grund 

beskriver ett slags frustration över miljöns utformning. 

En pedagog tycker att det är till stor hjälp att se rummen som tomma papper, tömma de på innehåll för 

att kunna se miljön med nya ögon och forma det som man vill, något som även lyfts som svårt 

eftersom man måste ta in andra pedagoger och barnen med i det arbetet. Således beskrivs att rummen 

ibland även kan utformas av praktiska faktorer, som till exempel att ateljén är där den är för det finns 

rinnande vatten där eller att storleken på rummet bestämmer temat på just det rummet samt om det 

finns fönster i rummet eller inte. Pedagogerna beskriver att man måste fråga sig vad man vill med sin 

verksamhet, vad ska rummet berätta för barnen att de kan göra i rummen? 

Det finns en stor skillnad i hur pedagoger på en traditionellt byggd förskola beskriver lokalernas 

utformning som ett utmanande puzzel. Medan de förskolor som byggts efter Reggio Emilia filosofisk 

pedagogik beskriver lokalernas utformning som en hjälp eller att rummen ”berättar” vad som bör ske i 

dem. En pedagog beskriver att det är materialet som styr vad ett rum kan bli, något de vuxna ofta 

bestämmer innan barnen kommer in i rummet. Pedagogerna på deras förskola planerar rummen i ett 

slags ”hörn tänk”, vilket innebär att se det stora rummet som flera små rum. I ”huvudrummet” finns en 

pysselhörna med bord och stolar, en stor rund matta, en bil- och bygghörna för att barnen ska kunna 

hålla på med olika saker på samma gång och inte störa varandra. Det handlar om att introducera 

rummen och främst materialen för barnen så de vet hur de fungerar. Jag uppfattar det som att 

pedagogen beskriver att genom att studera materialen som finns i rummen går det att utläsa vilken 

barnsyn som ligger till grund för dess utformning. Det fanns flera små rum som pedagogerna inrett 

med olika traditionella, som pedagogen beskriver det, möbler och material. Till exempel en hemvrå 

samt ett avsides rum med lego i olika färger och storlekar, det beskrevs även att i varje rum hade 

pedagogerna bestämt att ett visst antal barn fick vistas åt gången. Det kan tolkas som att pedagogerna 

på den här förskolan ser barnens görande som något som bör ske i lugn och ro, att det finns ett behov 

hos barnen att vara ifred och att barnen bör styras till detta genom att ett visst antal barn får vistas i 

samma rum åt gången. 

Samma pedagog beskriver att hen upplever att det finns alldeles för lite skapande material ute på 

avdelningarna, pedagogen tycker att det läggs för mycket energi på att skapa rum med inriktning på 

bygg och teknik ute i verksamheterna. De bör tänka mer på att fler ämnen ska kunna gå in i varandra 

som till exempel naturvetenskap och skapande med lera, än att dela upp olika ämnen var för sig. 

Pedagogen säger att ”när man kommer in i ett rum ska det hända någonting med en, att man vill vara 

där och göra en massa saker”.  
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En annan pedagog som arbetar på en förskola som byggts med inspiration från Reggio Emilia 

filosofisk pedagogik beskriver däremot hur lokalerna redan är för bestämda efter en speciell 

utformning. De är uppbyggda efter specifika teman, grundtanken är att utmana barnen med hjälp av 

miljön. Miljön beskrivs med utgångspunkt i det så kallade torget, som det största rummet kallas, det är 

ett avlångt stort rum med olika hörnor för olika göranden. Längst med torgets längsta väggar ligger 

mindre rum som har olika teman eller ämnen, de beskriver vilka genrer pedagogerna kan se barnens 

utforskande inom specifika ramar kan man tolka de som. Pedagogen beskriver det som att namnen på 

rummen främst är en påminnelse för de vuxna vad för slags material som finns i rummen, medan jag 

tolkar det som att det även färgar pedagogernas syn på vad som kan hända i rummet. På den här 

förskolan fanns det rum som hade följande namn: till exempel ett naturvetenskapsrum, 

experimentrum, sago- och språkrummet samt två olika ateljéer. Som pedagogerna kallade våtateljén 

och en torrateljé, där de delat upp ”kladdigt” material, som till exempel lera och målarfärger med torrt, 

som till exempel pennor och saxar. Pedagogen berättar att de arbetar med visionen att skapa 

mötesplatser för barnen och att de ska få möjligheter att arbeta i olika konstellationer av pedagoger 

och barn. 

En tredje förskola var uppbyggd på liknande sätt som den ovan, här beskriver pedagogen även att alla 

baser har samma grundmaterial, möbler och lokaler men hen poängterar att det används på olika sätt 

ute i verksamheterna. På grund av att det arbetar olika pedagoger och vistas olika barn på baserna, 

vilket innebär att de ses som en viktig ingrediens i miljöuppbyggnaden. En slutsats kan vara att varje 

bas kan utformas på olika sätt fast de har samma grundförutsättningar, eftersom miljön ses som 

ständigt föränderlig samt att barnen och pedagogerna påverkar hur miljön formas genom sitt varande. 

En pedagog beskriver en av de svåraste delarna i organiserandet av inomhusmiljön på deras förskola 

består utav hur man som pedagog tänker om barnens tillgång till olika rum. Pedagogen fortsätter att 

beskriva ett exempel som handlar om barnens tillgång till ateljén på förskolan, att det ibland kan gå 

väldigt lång tid mellan gångerna som vissa barn får tillgång till skapande verksamhet. Personen 

upplever en frustration i att det krävs så mycket planerande i förväg, kring vem ska vara var och när. 

Jag tolkar pedagogens uttalande som att begränsningen av tillgången till olika ”speciella” rum går 

hand i hand med pedagogernas barnsyn, således blir det en effekt kring vilka möjligheter barnet kan 

bli till.  

Sammanfattning resultat och analys 

De dominerande diskurserna som beskrivits utifrån intervjutexterna som pedagogerna och jag 

producerade under rundturerna på deras förskola lyfter det mest väsentliga i texterna. Det ger en 

beskrivande bild av olika dilemman, hur miljön ser ut i verksamheterna och vilken barnsyn som kan 

ligga om grund både medvetet och omedvetet för dessa pedagoger. 

Resultatet av undersökningen visar hur just de här pedagogerna tänker kring olika fenomen i 

förskolans värld. Dock lyfter pedagogerna att de ibland inte upplever att det förs ett öppet samtal 

arbetslagen emellan kring vad syftet med miljöns utformning bör vara och är. De lyfter således 

begreppet tid som något som spelar in i de organisatoriska frågorna som ofta dyker upp. Alla 

pedagoger avslutar intervjuerna med att lyfta hur viktigt det är att prata med sitt arbetslag om syftet 

bakom beslut som fattas runt barnen. Medan samtidigt lyfter de att det kan vara en känslig punkt hos 

en del pedagoger, att det till exempel kan tolkas som kritik mot deras profession. 

I tidigare forskningsavsnittet lyftes funderingar om det finns någon djupare betydelse i hur 

byggnaderna och således lokalerna byggs för vilken pedagogik som kan formas där. Jag utläser genom 

mitt insamlade material det som att de pedagogerna som arbetar på en traditionell förskolebyggnad, 
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som de uttrycker det, det är svårare att mötas de aktiva pedagogerna emellan. Att det finns olika syn på 

vad syftet med miljöuppbyggnaden bör vara samt att den ses som i ständig förändring. 

Begreppet tid återkommer ofta genom hela och alla intervjutexterna, det beskrivs som en påverkande 

faktor kring vilka möjligheter den pedagogiska verksamheten kan ta. Inom Reggio Emilia diskursen 

beskriver pedagogerna gång på gång hur tidskrävande vissa moment är och tolkas, som till exempel 

pedagogisk dokumentation. De beskriver att genom pedagogisk dokumentation försöka göra barnen 

delaktiga i beslut rörande verksamheten vilket ibland de beskriver kan räcka med att sätta upp 

dokumentation på väggarna. Det är en anledning, beskriver en pedagog, till varför de vuxna ofta fattar 

beslut rörande rummen och material över barnen. För att det helt enkelt tar för mycket tid att göra 

barnen delaktiga i det arbetet. Pedagogerna benämner begrepp som pedagogisk miljö ytterst sällan, 

således definierar de inte heller hur de använder sig av miljön som ett redskap. Bortsett från en 

pedagog som nämner att miljön bör ses som en tredje pedagog, vilken kan tolkas som att pedagogen 

vet att man inom Reggio Emilia pedagogiken pratar om miljön utifrån de begreppen men att de inte 

riktigt använder miljön på det sättet eller att de inte kommit dit i sitt förändringsarbete. 

Jag tolkar det som att pedagogerna genom att använda sig av olika delar av en Reggio Emilia 

pedagogisk inspiration i sitt arbete och självreflektion kan ta makt över sin egen praktik. Till exempel 

genom användningen av pedagogisk dokumentation, frågan blir dock hur det redskapet tolkas och 

verkligen används bland arbetslagen ute i verksamheterna. Likaså kan barnen ges möjlighet att ta 

makten över sitt eget lärande genom användandet av just pedagogisk dokumentation. 

Genom analysarbetet väcktes fler frågor till liv hos mig, särskilt en undran om de pedagogiska 

rummen verkligen ses som föränderliga eller att det fattas en tydligare definition på varje förskolas 

organisatoriska syfte med inomhusmiljön. En nyfikenhet skapas på att utveckla och skapa en djupare 

undersökning kring förskolors organisatoriska syfte med både inom- och utomhusmiljöerna på olika 

förskolor. Det kommer att fördjupas under vidare forsknings avsnittet. 

Diskussion 

Den här studien har sin utgångspunkt i en nyfikenhet kring hur teori och praktik egentligen förhåller 

sig till varandra ute i olika förskolors verksamheter. Syftet med min studie handlar om att undersöka 

hur pedagoger diskuterar inomhusmiljöns utformning och användning i relation till pedagogiska 

möjligheter. För att komma fram till resultat kring detta har jag utgått från dessa frågeställningar: 

Vilka begrepp/tankesätt kopplade till Reggio Emilia använder pedagogerna? Hur beskriver 

pedagogerna deras egen och barnens användning av de olika rummen/miljöerna? Hur beskriver 

pedagogerna utformningen av de olika rummen/miljöerna under rundturen? 

Jag har utgått ifrån tre dominerande diskurser i analysarbetet, vilka jag benämnt: Reggio Emilia 

diskursen, Barnsynsdiskursen och Pedagogisk miljödiskursen. För att skapa ett ytterligare djup i min 

studie har jag valt att lyfta maktbegreppet genom de dominerande diskurserna i den här delen av 

uppsatsen. 

Makt- och relationer 

Det är genom makt som den sociala omvärlden vi lever i skapas genom relationer, för att makt är både 

produktiv och begränsade (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.20). Deleuze (1990, s.110) beskriver 
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med Foucaults ord att man inte kan ställa frågan ”vad är makt?” när makt ska studeras, utan det 

handlar om att fråga ”hur utövas makt?” för att kunna förstå makt i ett vidare perspektiv. Makt är 

något som ständigt är närvarande, vilket positionerar olika subjekt och deras relationer till varandra. 

Det kan även kopplas till språket, något som diskurser skapas ur och som inte går att skiljas åt. Det är i 

ständig förändring i relation till omvärlden och olika subjekt. I det här fallet handlar det till stor del att 

identifiera maktutövande av de vuxna mot barnen genom hur miljön och vilket material som finns och 

hur det samtalas om vilka tankar som ligger till grund för den typ utformning som beskrivs. 

Makt producerar sanningar som problem mellan olika subjekt, något som går att identifiera utifrån 

mitt material (jfr. Deleuze 1990, s.125). Till exempel hur miljöer formas i förskolan visar tankar kring 

vad barnen kan bli och sätter både upp en del möjligheter, men främst gränser kring vad som kan 

hända i rummen. Den pedagogiska miljödiskursen tolkar jag som att de olika sätt pedagogerna löser 

olika pedagogiska problem sker, och ibland bör ske, genom att använda miljön som redskap. Till 

exempel beskriver pedagoger att de använder sig av ett hörntänk, vilket innebär att de försöker skapa 

rum i rummet, eller hur Reggio Emilia byggda förskolor använder sig av det så kallade ”torget” som 

en mötesplats för de mindre rummen och dess material. Barnen styrs mot ett visst görande genom att 

ett visst material finns tillgängligt för dem medan andra material måste barnen be de vuxna om hjälp 

för att få tillgång till. Således att barnen inte introduceras in i de olika rummen som utgör förskolan, 

vilket gör att barnen inte ens tilldelas en chans att ”göra rätt” eller använda rummen på de sätt det är 

tänkt. Bergström (2013) beskriver i sin avhandling betydelsen av olika rums utformning för både barn 

och pedagoger. Det handlar om att anpassa och skapa en levande och föränderlig miljö, utifrån mitt 

material blir frågan hur det arbetet egentligen bör se ut. 

Ytterligare en viktig parameter lyfts genom materialet som handlar om vikten av en tydlig organisation 

i verksamheterna som bör skapa en tydligt gemensam strävan i det pedagogiska arbetat. Alla 

pedagoger lyfter vikten av detta, både de som anser att deras förskola har en tydlig och bra ledning 

samt de som har en mindre tydlig ledning. Jag tolkar det som att pedagogerna beskriver att 

verksamheten behöver en makt över sin egen profession, att tillsammans med till exempel 

förskolechefen fatta beslut kring hur det pedagogiska arbetssättet bör vara, kan kännas som en trygghet 

eller ett sätt att förhindra konflikt pedagoger emellan. 

Hur pedagogerna beskriver sin egen barnsyn visar vilka faktorer som spelar in i deras maktutövande 

mot barnen. Pedagogerna delade med sig av olika tolkningar kring hur deras barnsyn i relation till 

miljöns uppbyggnad påverkar eller skapas av det ena eller det andra. Redan utifrån barnens och 

pedagogernas grundpositioner så har den vuxnes både fysisk och mental makt över barnet. En del av 

resultatet av undersökningen handlar om pedagogernas ansvar som vuxna, vilket innefattar att utmana 

barnen i deras utforskande och vilja mot lärande. Samtidigt lyfts även att genom arbete med barnen i 

mindre grupper handlar det om att just lyfta det enskilda barnets röst och dess läroprocesser något som 

består av en rätt liten del av verksamhetens planerade tid. 

Eftersom maktrelationer blir aktiva när människor möts och kommunicerar går det att se de val 

pedagogerna gör i utformningen av rummen som ett utövande av makt mot barnet. Genom val som 

vilket material som ska finnas framme, styrande och för planerade aktiviteter samt hur pedagogerna 

tolkar begrepp som det kompetenta barnet och pedagogisk miljöer, som utgångspunkt för det 

uttalandet. Vilket material är tillgängligt för barnen och varför? Hur kom man fram till det? Studiens 

resultat handlar till en vis del om att öppna upp för själv- och verksamhetsreflektion vilket innefattar 

att reflektera kring sitt eget syfte med olika pedagogiska val och i relation till de barn som befinner sig 

i verksamheterna just här-och-nu. 
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Barnsynsdiskursen 

Ur Barnsynsdiskursen, som utmärks av vilka möjligheter barnen erbjuds av pedagogernas beslut och 

pedagogiska syfte med inomhusmiljön, går det att till exempel se att om målarfärgerna placeras högt 

upp på hyllan så att barnen måste be en vuxen om hjälp för att nå dem. Det säger något om vilken 

barnsyn och vad som kan eller bör hända i rummet, både möjligheter och begränsningar. Jag tolkar det 

som Eriksson Bergström (2013, s.101) beskriver genom begreppet ”handlingserbjudande”, det kan ses 

genom vilka möjligheter barnen ges av den pedagogiska miljön och organisationen som är aktiv i 

förskolan. Några pedagoger beskriver att de kan känna en frustration mellan kollegor i arbetslagen 

kring detta. Pedagogerna är då delaktiga i att producera makt, genom att ställa sig över barnen i olika 

maktrelationer något som sker både omedvetet och medvetet (jfr Lenz Taguchi 1997, s.19).  

Makt är alltid förbundet med kunskap, de kan inte ses var för sig, vilket kan tolkas som att just i alla 

lärandesituationer i förskolan sker makt på olika sätt genom lärandet, inte bara mellan den vuxne till 

barn utan även mellan barn och barn (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.20). Genom 

Barnsynsdiskursen beskrivs att inomhusmiljöerna ses som begränsat föränderliga vilket pedagogerna 

beskriver sker på grund av att det är många barn i barngrupperna och lite personal i relation till detta. 

Miljön bör ses som förvandlingsbar och hela tiden knyta an till både barn och omvärlden, likaså 

beskriver materialet vilka föreställningar som kan utläsas hos pedagogerna både medvetna och 

omedvetna (Nordin Hultman 2004, s.72; Olsson 2014, s.28; Palmer 2011, s.44).  

Reggio Emilia diskursen 

Även om lokalerna på två av fyra besökta förskolorna är byggda utifrån Reggio Emilia filosofiska 

idéer och tankar lyckades jag inte utläsa att pedagogerna lyfter miljön som den tredje pedagogen eller 

att de beskrev miljön som pedagogisk. Det kan förstås som att miljön inte jämställs eller ses som 

föränderlig med övriga pedagogiska redskap och pedagoger, eller att pedagogerna inte ser sin 

verksamhet ur teoretiska begrepp. Liknade Evenstad och Andreassen Becher (2015, s.2, 16) 

undersökning som beskriver att pedagogiken och lokalerna inte riktigt möttes, det blev som en krock 

mellan rummen och det pedagogiska syftet, den främsta anledning är bristen av samtal och en öppen 

dialog. 

Min undersökning visade på att de förskolorna vars utformning och pedagogik inspirerats av Reggio 

Emilia filosofiska grunder beskriver det som att utformningen av inomhusmiljön är någorlunda enkel. 

Pedagogerna beskriver det som att rummen ”berättar” vad som bör ske i dem och att den pedagogiska 

uppgiften landar i att fånga barnens olika läroprocesser och utmana dem utifrån dessa. Inomhusmiljön 

består av olika rum med för bestämda teman där torget är det största rummet som ses som en 

mötesplats för de andra små rummen, material och individerna. 

Medan de traditionellt byggda förskolorna med utskrivna pedagogisk inspiration ur Reggio Emilia 

filosofi beskriver det som att det handlar om att lösa ett ”rumspuzzel”, vilket innefattar att våga testa 

olika konstellationer av möbleringar och material samt att göra om igen och igen. Där beskrivs 

pedagogernas strävan att utgå från barnens utforskande men att det tar för mycket tid för pedagogerna 

att få in det i verksamheten. Eftersom verksamheten är skör på grund av det är många barn i grupperna 

och få personal. Björklid (2005, s.176) beskriver att lokalernas utformning har betydelse för vilka 

möjligheter både barn och pedagogerna ges.  

Pedagogisk miljödiskurs 

En pedagog beskriver det som att det är materialet som styr vad ett rum kan bli, det kan tolkas som att 

pedagogen inte riktigt vet hur Reggio Emilia filosofiskt pedagogiskt arbete kan eller bör appliceras i 
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deras verksamhet. Pedagogen beskriver att det föränderliga ligger främst i vilket material som finns 

framme och vilket som är bortplockat. Dock beskriver hen att de försöker se rum i rummet, genom att 

skapa olika hörnor i det stora rummet vilket Reggio Emilia lyfter som en del i deras pedagogiska 

arbetssätt (jfr. Björklid 2005, s.171). Det sker oftast genom att använda möbler och olika material för 

att barnen ska kunna vara i gång med olika göranden ifred eller vid sidan av varandra. De traditionellt 

byggda förskolorna bör ta in ny teknologi och kunskap, frågan handlar dock om hur det arbetet bör ske 

på bästa sätt i de redan befintliga lokalerna (jfr. Stankovic el al. 2015, s.754-755). 

Den största skillnaden av de olikt byggda förskolorna tolkar jag är hur pedagogerna resonerar kring 

barnens tillgång till olika rum på förskolorna. På de traditionellt byggt förskolorna är tillgången 

begränsad, till exempel till ateljén medan Reggio Emilia byggda förskolorna har större öppenhet i när 

rummen får utnyttjas. Dock berättar alla pedagogerna att tid är ett mycket väsentligt begrepp som 

spelar stor roll för vilka organisatoriska beslut som fattas. Rutiner och brist på tid för pedagogerna 

spelar en avgörande faktor på vilka möjligheter och begränsningar som skapas utifrån detta, något som 

Nordin Hultman (2004, s.89) beskriver i sin avhandling, det är även ett bevis på maktutövandets olika 

former i förskolans verksamhet.  

Pedagogerna lyfter även fram en frustration kring att det kan ta väldigt lång tid att förändra och mötas 

kollegorna emellan kring tankar angående förskolans pedagogiska organisation. Att samtala beskriver 

alla pedagoger i intervjuerna vikten av, men samtal kring hur verksamheten ska eller bör arbeta kan 

upplevas som känsligt. Pedagogerna beskriver att känsligheten ligger i att råka ”trampa någon på 

tårna”, således att det i sådana situationer ibland fattas en ledande roll som kan dirigera pedagogernas 

olika syn och förståelse. Genom att använda inspiration från Reggio Emilia filosofisk pedagogiska 

arbetssätt ser jag det som att pedagoger kan ta makt över sin egen praktik. Likaså kan barnen ta makt 

över sitt eget lärande genom att de ges möjlighet att genom sina egna utforskanden samt att utveckla 

och skapa pedagogiska miljöer genom olika läroprocesserna.  

Utmaningen har varit under analysarbetet att försöka gå bortom min egen profession, att ställa mig 

någorlunda främmande till materialet. Att förflytta mig från förskollärarestudent till en position som 

forskare eftersom att många självklarheter och förförståelser kan delas med pedagogerna. Som kan ske 

undermedvetet, vilket jag tänker skulle kunna färga eller styra pedagogernas utsagor något jag ville 

undvika i största möjliga mån (jfr. Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.28). 

Slutsatser 

Genom mina resultat av min undersökning kan vissa slutsatser dras. Det har till exempel visat sig att 

Reggio Emilia pedagogiska verktyg ibland krockar med den redan befintliga verksamheten. 

Organisatoriska frågor kan skapa frustration, som handlar om att det pedagogiska arbetet störs av till 

exempel brist på personal eller ett otydligt ledarskap. Ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt kan ibland 

tolkas som att det delar upp syftet med det pedagogiska arbetet, det sker då en splittring i praktiken. 

Genom Barnsynsdiskursen beskrivs att en frustration och/eller konflikt lätt kan uppstå pedagogerna 

emellan kring vilken barnsyn som ska ”styra” eller forma den pedagogiska miljöns syfte. Ibland måste 

de traditionella tankesätten möta de nya, vilket kan skapa en frustration i verksamheterna. 

Inomhusmiljöerna beskrivs som begränsat föränderliga, dels på grund av att det är många barn på 

avdelningarna samt att det är svårt och tar lång tid att komma fram till beslut i arbetslagen på grund av 

brist på ett tydligt ledarskap. Dock ger pedagogerna en bild av att de litar på att barnet kan och vill 

vara delaktiga i sitt lärande, men de ges begränsade möjligheter till detta. 
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Inom pedagogisk miljödiskursen ses en tydlig skillnad på den pedagogiska miljön efter hur 

förskolorna är arkitektiskt byggda. Rummens utformning och vilket material som finns i rummen 

säger något om vad som är möjligt att hända eller bör ske där. Pedagogerna beskriver att miljön bör 

ses som föränderlig, men det tolkas och uttrycks olika av pedagogerna i barngrupperna. 

Det är inte heller självklart att det förs ett öppet samtal kring den pedagogiska miljön pedagogerna 

emellan. Brist på tid och/eller brist på en tydlig ledning är två anledningar till detta som lyfts upp. 

Även att Reggio Emilia inspirerat arbetssätt tar tid, pedagogerna beskriver att det inte finns tid att lära 

pedagoger eller barn hur den inspirationen ska ta uttryck i verksamhetens vardag. 

 

Betydelse för praktiken och professionen 

Resultatet av min studie handlar om hur pedagoger beskriver och ger en bild av olika förståelser och 

göranden genom olika pedagogiska möjligheter och begränsningar i inomhusmiljön. Samtalen skapar 

ett material som består i olika utsagor som analyseras genom tre dominerande diskurser.  

Resultatet visar att ett förändringsarbete och ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt kan variera mellan 

olika förskolor. Det handlar till stor del om hur pedagoger tolkar olika begrepp och sätter dem i 

rullning i praktiken. Även bristen på ett tydligt ledarskap är en påverkande faktor, vilket skapar olika 

verksamheter och pedagogsiska arbetssätt på olika förskolor. 

Utifrån resultatet av min studie vill jag lyfta betydelsen av att ge pedagoger en reflekterande syn på sin 

egen verksamhet, även vikten av att lyfta upp pedagogers diskussioner kring hur inomhusmiljön 

utformas och används i relation till pedagogiska möjligheter. Resultatet ger även en bild av att just 

genom samtal och diskussion skapas själv- och grupputmanande tankar, även att använda rundturer 

som en metod i arbetslagen kan vara ett verktyg för att försöka se miljöuppbyggnaden mer kritiskt 

eller genom andra glasögon.  

Genom egna erfarenheter jag samlat på mig under årens gång kan jag utläsa en ofta förekommande 

hemmablindhet, vilket kan ta uttryck i ett slags frustration bland pedagoger som i sitt led skapar ett 

förvirrat och oorganiserat pedagogisk innehåll. Eller att pedagogerna känner sig ensamma i arbetet för 

att det inte diskuteras fram lösningar eller utmanande göranden tillsammans i arbetslagen, utan den 

mesta planeringen sker ensam. Det tolkar jag som att det ofta innefattar en brist på användning av 

självreflektion som ett verktyg i arbetet med en föränderlig verksamhet. 

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter ger ytterligare redskap för att kunna se sin 

verksamhet från fler synvinklar , hur man som pedagog faktiskt tänker i beslut som fattas och aktivt 

påverkar barnet och barngruppen. Genom att använda rundturer som metod öppnar det upp för att hitta 

användbara metoder för att reflektera tillsammans med andra kollegor och att få syn på sina egna 

tankar och förståelse kring barnsyn och att vidare försöka formulera verksamhetens syfte med 

inomhusmiljöns uppbyggnad. I sin tur ger det barnen en föränderlig lärande miljö och en spännande 

arbetsplats för pedagoger som tillsammans med barnen skapar förskolans verksamhet. 
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Vidare forskning 

Att studera de pedagogiska miljöerna är ett väldigt brett fält, vilket öppnar upp för många fortsatta 

möjligheter i fortsatt forskning utifrån mitt resultat av den här studien. 

Som ett vidare spår i undersökning tänker jag att det hade varit intressant att gå ut till olika förskolor 

och observera barnen i verksamheten. Där frågor som de här skulle kunna vara bärande, utifrån 

resultatet av min studie: Vilken betydelse har undersökningens resultat för betydelse för barns lärande 

i Reggio Emilia inspirerade förskolor? Hur tar barnen sig an olika pedagogiska miljöer? Hur resonerar 

pedagogerna kring hur miljön organiseras? Hur påverkas barnen av pedagogernas syn på hur miljön 

ska organiseras? Och/eller hur använder barnen aktivt inomhusmiljön? Går det att se vilka teoretiska 

utgångspunkter pedagogerna organiserar den pedagogiska miljön utefter? Vilka diskurser går det att 

utläsa genom observation av barn i verksamheten? 

En slutsats av min undersökning visade sig vara att pedagogerna beskriver en brist på ett tydligt 

ledarskap. Det här vidare spåret av min studie handlar alltså om att undersöka förskollärares ledarroll i 

relation till arbetslagen samt barngruppen. Hur tas den uppgiften i kraft i praktiken? Vad tänker 

förskollärare om ledarskap som en del av sitt förskolläraruppdrag? Hur kan ledarskap beskrivas i 

relation till barngruppen? Hur bedrivs ett aktivt ledarskap i praktiken? 

Det ena alternativet av vidare forskning handlar om att ha barnen som huvudpersoner för att komma åt 

pedagogernas tankar och förståelse barnet. Det andra alternativet lyfter begreppet ledarskap, sett ur 

olika synvinklar och förståelse. 

Som avslutande ord skulle jag vilja lägga vikt vid hur betydande denna undersökning varit för min 

egen profession. Den har öppnat upp för en vidare och bredare syn på hur man som pedagog med olika 

hjälpmedel och verktyg kan få syn på det osynliga. 
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