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Förord  
 
Vid Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik, pågår sedan 2004 forsknings-
projektet ”Fysiska och sociala villkor i integrerade klassrum” vilket finansieras av 
Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskapliga kommittén. Det övergripande syftet för 
projektet är att undersöka och beskriva hur fysiska och sociala villkor materialise-
ras i integrerade verksamheters klassrum. De forskningsfrågor som projektet ut-
forskar är: Vilken betydelse har lärares implicita och explicita antaganden om in-
tegration såväl som om skolrummet för hur integrerade rum ordnas och används? 
Vilken mening och innebörd ger elever och lärare åt rummen och deras fysiska och 
sociala villkor? Vilken betydelse har lärares och elevers föreställningar om barn 
och om yrkeskompetens i relation till undervisning för hur rummens fysiska och 
sociala villkor formas och används?  
 
Det övergripande syftet för den studie som presenteras i denna rapport är att be-
skriva och analysera hur sexåringars skolvardag i förskoleklass kan gestaltas. I syf-
tet ingår också att undersöka vad som förenar respektive skiljer sexåringars villkor 
för lärande beroende på vilken institutionell hemvist förskoleklassen har.  
 
Undersökningen har genomförts på två olika skolor och i två förskoleklasser. Data 
har producerats genom observationer i de olika rum som använts av sexåringarna i 
förskoleklassen samt genom intervjuer med fyra sexåringar. Dessutom har fotogra-
fier och ritningar av miljöerna använts i analysen. 
 
Resultatet visar att sexåringarnas villkor är beroende av rumsutformning och om-
givningens kunskapssyn. Oavsett institutionell hemvist framkommer det en dualis-
tisk syn på förskoleklassens innehåll, barn och vuxna, vi sexåringar och ni skol-
barn, våra och era pedagoger, rum, material, regler och värderingar. De styrda akti-
viteterna, företrädesvis skolaktiviteterna, där barnen svarar på frågor och försöker 
hinna längst i böckerna, konkurrerar om utrymmet för barnens egna idéer och in-
tressen. Med hjälp av lokalernas utformning stärks maktförhållandet till sexåring-
arnas nackdel. 
 
Borås april 2007 
 
Birgitta Davidsson 
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1. INLEDNING  
 
Sexåringarna har fått en egen skolform, förskoleklassen, som en del av reformen att 
integrera förskola och skola (Prop. 1997/98:94). 1998 när förskoleklassen inrättan-
des fick sexåringarna och den obligatoriska skolan en gemensam läroplan, Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 1998a). Med hjälp av gemensamma lokaler förväntades 
förskolans och skolans arbetssätt korsbefruktas och skapa ett nytt och gemensamt 
sätt att se på barn, kunskap och lärande (SOU 1994:45; Prop. 1997/98:94). I Växa i 
lärande (SOU 1997:21) lyfts förskolans tradition av helhetssyn och omsorg när det 
gäller både barn och exempelvis temaarbeten som något som kan tillvaratas i en ny 
verksamhet. Skolans starka ämnesuppdelning kritiseras samtidigt som förskolan 
kritiseras för att inte tillräckligt fokusera lärandet. Speciellt gäller detta språk och 
matematik. När det gäller syn på barn, arbetssätt och ämnen menar man att det 
finns utrymme för en ömsesidig utveckling av båda verksamheterna. Men hur fick 
sexåringarna det i förskoleklassen? 
 

-  Vad gör dom egentligen där i förskolan? 
-  Tänk att Daniel är så stor så att han ska börja skolan. 
-  Linnea kan skriva så det ska nog gå bra. 
-  Får dom leka i skolan? 
-  Sofia är nog inte mogen för att börja i skolan. Hon kan ju inte sitta still. 
-  Va, får dom inte träffa riktiga, eh, ursäkta, lärare? 

 
Som förskollärare har jag genom åren fått och får fortfarande, många frågor och 
påstående liknande dessa från konfunderande föräldrar när deras barn ska lämna 
oss på förskolan. Barnen i sin tur berättar stolt om att ”de ska börja skolan”. Föräld-
rarna vet inte vad verksamheten i förskoleklassen innebär och blandar samman be-
greppen förskoleklass, förskola och skola. Ganska många gånger har föräldrar tagit 
för givet att förskollärarna i förskoleklassen är grundskollärare, eller att dessa åt-
minstone ibland undervisar sexåringarna och lär barnen att skriva och räkna dvs. 
”sådant som lärare i skolan kan”. Fortfarande åtta år efter förskoleklassreformens 
införande har de föräldrar som inte tidigare själva haft kontakt med förskoleklassen 
svårt att se vad verksamheten innebär. Som förskollärare har jag inte enkelt och 
självklart kunnat förklara vad det är för verksamhet som barnen möter. Inte heller 
har jag blivit säkrare efter samtal med föräldrar till barn som slutat hos oss på för-
skolan. Berättelserna jag hört brukar låta ungefär så här. 
 

-  Det är jättebra, Simon kan läsa nu, men dom får leka också. 
-  Det är samma sak som händer hos er, jag fattar inte varför dom måste flyt-

ta. 
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-  Sexåringarna får vara i en korridor/bibliotek/skolmatsal/baracker. Det är 
hemska lokaler. 

-  Det är bra att de träffar de äldre barnen på rasterna och på fritids. 
-  Synd att skolan inte vill fortsätta med era portfoliopärmar. De har börjat på 

egna istället. 
 
Det jag hört föräldrar berätta beskrev att barnen blev ”skolbarn”, men också fick 
utrymme för att leka. Sexåringarna som mest var tillsammans med jämnåriga, till-
delades lokaler som egentligen inte var avsedda att användas av en grupp en hel 
dag. Kommentarer kring portfolioarbetet stämde väl överens med mina egna erfa-
renheter av ”samarbete över stadier” där pedagogerna på skolan ansåg att det var 
bättre att de själva på sitt sätt dokumenterade barnens skoltid. Genom portfolio-
pärmarna fastslog de att förskolan var en sak och förskoleklassen något helt annat. 
Studenter som jag träffat i mitt uppdrag som mentor på lärarprogrammet har lik-
nande berättelser av sexåringarnas vardag. Mina egna erfarenheter bygger på besök 
i förskoleklassen tillsammans med ”mina” femåringar samt att jag hört olika berät-
telser om vad verksamheten innebär. Jag har också arbetat i olika pedagogiska mil-
jöer som skiljer sig åt ganska radikalt. Under den senaste 10-års perioden har jag 
arbetat i lägenhetsförskola, ”tillfälliga” baracker och en förskola byggd på 70-talet. 
Jag upplevde att förutsättningarna för att bedriva verksamhet var oerhört beroende 
av lokalernas utformning, men kunde inte riktigt beskriva vad som gjorde att loka-
lerna var ändamålsenliga eller inte. 
 
I en tidigare studie var min dåvarande arbetsplats föremål för undersökningen. När 
det var dags att välja fokus för nästa studie, ville jag prova att skriva om något som 
jag inte var lika involverad i själv, men som ändå var intressant. Tillfället gavs att 
få delta i min handledare Birgitta Davidssons projekt ”Fysiska och sociala villkor i 
integrerade klassrum”. Eftersom ämnet intresserade mig tog jag vara på möjlighe-
ten att studera vad sexåringar i förskoleklass gör och hur olika lokaler påverkar för-
utsättningarna att bedriva en ”bra” verksamhet. Ursprunget till projektet finns i av-
handlingen Mellan soffan och katedern. En studie av hur förskollärare och grund-
skollärare utvecklar pedagogisk integration mellan förskola och skola (Davidsson, 
2002). Projektet bekostas av Vetenskapsrådet och bedrivs på Högskolan i Borås. 
 
Syfte 
 
Denna uppsats genomförs inom ramen för projektet Fysiska och sociala villkor i 
integrerade klassrum. Syftet för projektet är att undersöka och beskriva hur fysiska 
och sociala villkor materialiseras i integrerade verksamheters klassrum. Det innebär 
att undersöka klassrummens fysiska och sociala villkor, elevers och lärares före-
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ställningar om klassrummens fysiska och sociala villkor, hur elevers och lärares 
tolkningar av klassrummens fysiska och sociala villkor kommer till uttryck i an-
vändningen av rummen.  
 
Det övergripande syftet för min studie är att beskriva och analysera hur sexåringars 
skolvardag i förskoleklass kan gestaltas. I syftet ingår också att undersöka vad som 
förenar respektive skiljer sexåringars villkor för lärande beroende på vilken institu-
tionell hemvist förskoleklassen har.  
 
Förhoppningen är att studien ska medverka till att ge en ökad förståelse av betydel-
sen av pedagogiska miljöers utformning för barns villkor till lärande. 
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2. PEDAGOGISKA RUM FÖRR OCH NU 
 
Kapitlets inledande text handlar om olika sätt att se på pedagogiska rum. Utgångs-
punkten är litteratur som framställer hur pedagogiska miljöer beskrivs ur en kvali-
tetsaspekt. Kapitlet ger också en bild av de forskningsresultat och utvärderingar 
som visar hur sexåringarna och deras verksamhet påverkats av integrationsuppdra-
gets genomförande. Litteraturgenomgången härstammar både från förskolans och 
skolans tradition och beskriver relationen mellan lokalerna, verksamheten och indi-
viden. 
 
Skolverkets studie visar att miljön har stor betydelse för den pedagogiska verksam-
hetens utformning (Skolverket, 2001 s.74). Sexåringarna i förskoleklassen saknar 
föreskrifter över lokaler liknande de som förskolan och skolan har, vilket är pro-
blematiskt enligt Skolverket (a.a.). I brist på definition av vad ändamålsenliga loka-
ler innebär ansluter sig denna studie istället till de Jongs (1996) idé … byggna-
den/lokalerna ger barn och personal möjlighet att arbeta och utvecklas i enlighet 
med riktlinjerna i de pedagogiska program som finns för verksamheten (s.11). Ut-
gångspunkten är här att sexåringarnas miljö ska ses i förhållande till den barn- och 
kunskapssyn som presenterats enligt integrationsreformens intentioner. Studiens 
antagande utgår också från vad som händer i rummet. Alerby och Hörnqvist (2003) 
diskuterar i en artikel kring förhållandet mellan lärande och rum ur ett livsvärldsfe-
nomenologiskt perspektiv, där rummet ses som ett konkret ramverk som skapar 
förutsättningar och hinder för möten mellan olika människor. Hur de enskilda för-
skoleklassernas rum används, ses här som ett resultat av yrkesrelaterade och per-
sonliga föreställningar. 
 
Byggnaden och rummets möjligheter och gränser 
 
Flera forskare har uppmärksammat att pedagogiska byggnader och utformningen av 
dess lokaler sätter ramar för och organiserar den verksamhet som bedrivs där. Både 
Berg (1987) och Bengtsson (2004) tar upp diskussionen om arkitektens kunskap i 
relation till hur byggnaden sedan ska användas. Berg (a.a.) har utgått från att det 
finns ett kunskapsglapp mellan arkitekter och hur lokalernas används. Hon menar 
att byggnaden avslöjar arkitektens tolkning av verksamhetens mål. Bengtsson (a.a.) 
för liknande diskussioner och anser att de pedagogiska förutsättningarna till stor del 
är inbyggda i husets planering även om detta kanske inte var arkitektens avsikt. 
Bengtsson (a.a.) skriver att kunskapsglappet har skapat en dualistisk syn på skol-
byggnaden där det finns en uppdelning mellan byggnaden och pedagogiken. 
Bengtsson anser att detta är problematiskt och måste förändras. Ur forskningsresul-
tat har det även framkommit att rummets utförande har betydelse för individen. 
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Nordin-Hultman (2004) redogör för att ett rum sätter gränser, ger möjligheter, sät-
ter regler för barnens beteende och formar barnet till hur det ses just där. De barn 
som går i integrerade verksamheter använder oftast lokaler som tidigare konstrue-
rats och använts för en annan typ av verksamhet, oftast skola (Skolverket, 1999). 
Slutsatsen som kan göras innebär att sexåringarnas och deras nya verksamheter på-
verkas av den syn på pedagogik som rådde då exempelvis skolbyggnaden planera-
des och byggdes. 
 
Redan i mitten av 1970-talet under tiden för SIA-utredningen genomfördes ett pro-
jekt med att uppföra en delvis integrerad byggnad (Berg & af Klercker, 1982). 
Byggnaden innehöll åldersintegrerade basgrupper där barnens åldrar var mellan sex 
månader och tolv år. Men lokalerna var även tillgängliga för bostadsområdets invå-
nare som pensionärer och dagmammor. Projektets syfte var dels att skapa mötes-
platser för barn som inte brukade ha gemensamma utrymmen och dels att studera 
samspelet mellan pedagogik, den fysiska miljön och organisationen i förskola och 
fritidshem. Lokalutformningen bestämdes av pedagogerna och styrdes av verksam-
hetens mål. När den nya verksamheten var i en uppbyggnadsfas skedde två större 
ombyggnader samt flera mindre justeringar. Studiens resultat som är baserat på in-
tervjuer och observationer, visar att lokalernas utformning överensstämde med pe-
dagogernas syn på verksamheten. Berg och af Klercker (a.a.) menar att det av pe-
dagogernas kritiska förhållningssätt gentemot lokalerna som utvecklades under pro-
jekttiden, är nödvändigt för att lokalerna och aktiviteterna ska samspela. Detta in-
nebär att om samspelet fungerar väl mellan yrkesgrupper i den pedagogiska verk-
samheten och byggnadens utformning, finns det förutsättningar att skapa en bygg-
nad som stödjer verksamhetsidén. I underlaget inför socialstyrelsens pedagogiska 
och sociala aspekter på lokaler för barnomsorg (de Jong, 1996) betonas det att loka-
lernas utformning ska vara funktionella och mångsidigt användbara. Men proble-
met är att funktionaliteten skiftar över tid. Rapporten beskriver hur personal ibland 
oförskyllt kan bli beskyllda för att vara dåliga pedagoger, när felet egentligen är att 
lokalerna är otillräckliga. En tolkning är att problemet uppstår i befintliga byggna-
der som inte stödjer nya pedagogiska verksamheter och där byggnaden inte heller 
byggs om enligt de nya pedagogiska idéerna. Det tycks som att nya verksamheters 
mål kräver en utvärdering av hur väl lokalernas utformning motsvarar de förvänt-
ningar som ställs. 
 
Med utgångspunkt från ovanstående resonemang borde senare byggda skolbyggna-
der vara mer funktionella än äldre i sin ursprungliga form, eftersom de speglar da-
gens pedagogik bättre. Men Skantze (1986; 1989) visar att det inte är fullt så en-
kelt. I forskningsprojektet EMILIA, Elevernas Arbetsmiljö i Skolan i Användning,  
studerades i fyra fallstudier vad arbetsmiljön i fyra grundskolor innebär för barnen 
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(Skantze, 1986). Skantze fortsatte att bearbeta empirin från tre av skolorna i sin av-
handling (Skantze, 1989) och fokuserade där kring hur den fysiska skolmiljön an-
vänds av barn och ungdomar. Studierna är etnografiska och undersökningsgruppen 
är barn från grundskolans år ett till nio. Barnen fick beskriva skolan i uppsatsform 
och ge förslag på förändringar av miljön (Skantze, 1986). Berättelserna komplette-
rades med enskilda intervjuer och gruppintervjuer. Bland de yngsta barnen gjordes 
enbart intervjuer. Avhandlingen studerade inte hur barnen använde lokalerna, utan 
vad barnen valde att lyfta upp och beskriva. Barnens beskrivningar av skolorna 
byggda under olika årtionden under 1900-talet, visade att barnen uppskattade de 
klassrum där det fanns möjlighet att välja om de skulle arbeta ensamma eller till-
sammans. Eleverna ansåg att nyare byggnader inte nödvändigtvis var bättre. Den 
äldsta skolan i EMILIA projektet var byggd under 1920-talet och beskrevs positivt 
av eleverna eftersom den med sin varierade utformning inbjöd till olika aktiviteter 
ensamma eller tillsammans med skolkamrater. Eleverna beskrev 1960-tals skolan 
som enformig och ansåg att byggnaden krävde att barnen anpassade sig efter dess 
villkor. Synen på barn avspeglas också i hur rummet formas. Skantze (1989) kriti-
serar den barnsyn som delvis framkom i studien där barnen ansåg sig duktiga när 
de satt stilla och arbetade i sin bänk och hade kommit långt i skolboken. Utifrån en 
konstruktivistisk ansats redogör hon för att barnen får svårt att konstruera sin kun-
skap. Även Bengtsson (2003) har studerat relationen mellan barnet och rummet. 
Bengtssons kritik handlar om att klassrummet genom sin funktion ger få möjlighe-
ter till naturliga inlärningstillfällen. Bengtsson (a.a.) förespråkar ett ”levt rum” som 
alternativ där det finns ett förhållande mellan liv och rum.  
 
Trots att flera forskares bakgrunder ser olika ut betonar de Jong (1996) ur en arki-
tekturteoretisk utgångspunkt, Skantze (a.a.) ur ett bildpedagogiskt utgångsläge och 
Nordin-Hultman (2004) ur ett barnpsykologiskt perspektiv att varierade byggnader 
är att föredra. Nordin-Hultman (a.a.) hävdar i sin avhandling att miljön och material 
som finns i barnets omgivning både formar dem till den de är och påverkar dem 
och andra att se på sin egen roll. Det finns en inbyggd omöjlighet att se barn som 
kompetenta i en miljö där rummen och utformningen av dem sätter stopp för en 
verksamhet anpassad efter barn med olika behov och intressen. I avhandlingen sätts 
svenska och engelska förskolors styrning av tid och rum i relation till verksamhe-
tens demokratiska ideal. Författaren utmanar förskolans traditionella användande 
av hur tiden och rummet används och ifrågasätter vad som bör sättas i första rum-
met. Är det i vilken miljö barnen fungerar bäst, eller finns det ett behov av ett strikt 
regelverk av tid och rum? Beroende på sammanhang visade resultatet att barnet 
kunde ses som koncentrerat respektive okoncentrerat, intresserat eller ointresserat. 
De Jong (1996; 1999) ser rumslig variation som en förutsättning för att finna rätt 
aktivitet i rätt rum. Exempelvis kräver vissa aktiviteter som vila avskildhet, medan 
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samarbete och informationsspridning (Berg, 1987) kräver närhet. Förutsättningar 
och problem till att utöva samarbete är därför inbyggda i lokalernas förhållande till 
varandra. Berg (a.a.) har studerat sociala organisationer ur ett rumsligt perspektiv 
vid Chalmers Tekniska högskola, stadsbyggnad och arkitektur, där hon bland annat 
tar upp integreringsfrågan. Avhandlingen lyfter behovet av arkitekternas kännedom 
om vad som kännetecknar ändamålsenliga lokaler, exempelvis daghemmets. Berg 
(a.a.) utgår från utformningen av lokalerna på fem daghem i Stockholmsområdet 
och tre i Skåne och vilka konsekvenser de olika planritningarna fick. Till hjälp an-
vändes ritningar, observationer på plats och studier av daghemspersonalens sätt att 
se på verksamheten. Resultatet visade att personalen utformade lokalerna efter hur 
de såg på verksamhetsmålet. Det framkom också skillnader beroende på vilka som 
skulle använda rummen, barnen och vuxna var för sig eller tillsammans. Forskaren 
menar att en kompakt byggnad där de olika lokalerna ligger i anslutning till var-
andra, bättre tillgodoser en integrerad målsättning. 
 
Rummets kvalitéer bedöms även av barnen utifrån arbetsmiljöfrågor. Skantzes re-
sultat (1989) påvisar att barnen uppmärksammat ljudnivån i klassrummet. Barnen i 
undersökningsgruppen hade delade åsikter om den var lagom hög eller inte. Frågan 
om barnets miljö i skolan har uppmärksammats även utanför lärares yrkesprofes-
sion och forskningssammanhang. I en attitydundersökning av elever i år fyra till 
sex (Skolverket, 2004) framkom det att drygt hälften av eleverna ansåg att det var 
svårt att få lugn och ro i skolan. Desto fler barn i klassrummet, desto svårare mena-
de barnen att det var att koncentrera sig. Rapporten nådde även allmänheten och 
diskuterades i massmedia. Fyra elever i en grundskola intervjuades i Borås Tidning 
(M. Haglund, Borås Tidning 2004-12-10) angående förhållanden i klassrummet. 
Barnen höll med studiens resultat att det ibland var stökigt och såg två lösningar på 
problemet; fler grupprum och att läraren skulle kontakta föräldrar till barn som 
uppträdde stökigt.  
 
Även maktperspektivet finns beskrivet som ett sätt att se på hur pedagogiska bygg-
nader används. De Jong (1995; 1996; 1999) beskriver hur den rumssyntaktiska ana-
lysmetoden används och förklarar maktförhållanden i skolbyggnaden. De olika 
rummens placering, exempelvis närhet, förstärker maktförhållandet mellan yrkes-
kategorier och påverkar möjligheterna till samarbete mellan olika grupper. Hur 
rummet ska förstås i förhållande till närliggande rum beror också på antalet dörrar 
och hur de är placerade. Detta förändrar villkoren för det enskilda rummet, exem-
pelvis ur störningshänseende (de Jong, 1995; 1996; 1999). De Jong (1995) menar 
att genom att låsa en dörr, eller bestämma vilka som har tillgång till rummet kan 
arkitektoniska problem lösas. Ett annat maktperspektiv kan ses inom rummets 
gränser. Berg (1987) konstaterar att pedagogerna i undersökningsgruppens daghem 
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visade olika sätt att se på relationen mellan barnen och rummen. Dels framkom ett 
synsätt som visade ett behov av övervakning av barnen, dels ett synsätt där barnens 
utveckling stod i centrum. Förskolan och fritidshemmets innehåll liknar varandra 
till stor del eftersom verksamhetens syfte förutom lärande också handlar om om-
vårdnad. Därtill är den rumsliga utformningarna liknande i de båda verksamheter-
na. Klerfelt (1999) visar att fritidspedagogen i sin yrkesroll inte har samma kontroll 
över barnens aktiviteter som läraren har i ett klassrum, eftersom den plats som bar-
nen vistas på i de olika verksamheterna är utformade på olika sätt. I klassrumssitua-
tionen har läraren en annan uppsikt över barnen än på fritidshemmet då barnen vis-
tas i olika rum eller utomhus. Även ljudnivån och ordningen ser olika ut i fritids-
hemmet jämfört med skolan enligt Klerfelt (a.a.).  
 
Förskoleklassens föregångare  
 
Konstateras kan att möjligheten att genomföra förskoleklassreformens intentioner 
bland annat sammanfaller med hur pedagogiska rum utformats för ett tidigare verk-
samhetsideal. Avsikten med detta avsnitt är därför att ge en beskrivning av hur pe-
dagogiska miljöer använts förut av sexåringar och andra barn.  
 
Barnstugeutredningens arbete utmynnade Arbetsplan för förskolan som var vägle-
dande (Socialstyrelsen, 1980a). Enligt arbetsplanen skulle personalen i förskolan 
uppmärksamma det barnen var intresserade av och utnyttja detta genom att utforma 
aktivitetsstationer. Materialet i stationerna ställdes i ordning av pedagogerna i för-
skolans lokaler. Det ansågs svårt för barnen att välja bland förskolans utbud. De 
yngsta eller nyaste barnen i syskongrupperna kan behöva en relativt lång period då 
de sakta vänjer sig vid att välja material, svårighetsgrad på uppgift mm. Under 
denna tid bör det finnas observanta vuxna som kan vägleda barnet (Socialstyrel-
sen, 1980a s.75). Tanken var att personalen skulle lotsa (Socialstyrelsen, 1980b) 
och förklara omvärlden för barnet genom ett dialogpedagogiskt förhållningssätt. 
Det pedagogiska synsättet innebar att pedagogerna förutsattes ha kunskaper som 
skulle överföras till barnen. Barnens uppdrag var att visa pedagogerna att de klara-
de en uppgift för att på så sätt även få tillgång till ”svårare” material och uppgifter. 
Det var inte barnens intresse som styrde vilka aktiviteter barnen hade tillgång till, 
utan hur mogna pedagogerna ansåg att barnen var. 
 
Utmärkande för förskolans miljö är fortfarande efter den nya läroplanen (Utbild-
ningsdepartementet, 1998b), det hemlika. Nordin-Hultman (2004) menar att bilden 
av förskolan som ett ställföreträdande omvårdande hem, under hela 1900-talet har 
präglat utformningen av förskolans lokaler. Att förskolan utmärks av en tät kontakt 
med hemmet (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994; Nordin- Hultman, 2004; Mark-
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ström, 2005), syns inte bara på miljön. Markström (2005) har i en etnografisk stu-
die observerat konferenser och föräldrasamtal tillsammans med barn, personal och 
föräldrar. Hennes resultat framställer hallen som en ”transithall” där den privata 
och offentliga sfären möter och överlappar varandra (Markström, 2005 s.62). För-
skolan kopierar inte bara hemmets inredning, dess hall formas i syfte att skapa 
övergångar mellan hem och förskola. Det alternativ till förskolans hemlika miljö 
som syns i texter om förskolan under samma tid är ett verkstadsliknande ideal rikt 
på alternativ och material (Nordin-Hultman, 2004). Reggio Emiliapedagogikens 
tankegångar om barns rätt att uttrycka sig i olika former (Wallin, 1981) har även 
inspirerat förskolor inredningsmässigt. De olika idealen påverkas av pedagogernas 
strävan mot att skapa en miljö enligt deras sätt att se på verksamheten (Berg, 1987) 
Barns uppgifter i förskolan är att välja aktiviteter inom de ramar som verksamhe-
tens regler och normer ger (Davidsson, 2002). De slutsatser som görs är att barnen 
får anpassa sin vardag till hur pedagogerna ser på verksamhetsmålen. 
 
Men barnens uppgift i förskolan är idag inte endast att välja aktiviteter. Marklunds 
resultat beskriver att förskolan ses som en institution för kvalifikation, framförallt 
social kvalifikation med sikte på kommande skolgång (Marklund, 2005 s.196). Det-
ta innebär att förskolebarnen styrs mot att bli något de inte ännu är. Pramling och 
Mauritzon (1997) har ett litet annat förhållningssätt till syftet med barns lärande i 
förskolan. Dessa beskriver att lärande enligt skolans tradition handlar om att det 
ställs krav på barnen att se ett längre tidsperspektiv än i förskolan där kunskapen 
mer kan användas direkt. Det pedagogiska upplägg där pedagogerna styr och där 
barnen visar att de klarar uppgifter uppmärksammas fortfarande. Enligt Bengtsson 
(2003) skapar klassrummet genom sin utformning stillasittande, passiva barn och 
kritiserar därför denna läroplats. Barnens placering i klassrummet mitt emot läraren 
visade att förmedlingspedagogiken gällde som verksamhetsideal även här. Barnens 
uppgift var också i Bengtssons studie att svara rätt på de frågor som läraren ställde 
och som hade siktet inställt på barnens framtid som vuxna.  
 
Om barnens uppgifter i skolan och förskolan ses i ljuset av styrning, kan förskolans 
traditionella ”fria lek” ses som en frihetsaktivitet liknande skolans raster som be-
skrivs i Skantzes studier (1986; 1989). Studierna visade att barnen främst hade möj-
lighet att välja om de ville vara tillsammans eller ensamma på rasterna. Resultatet 
visade också att barnen ofta satt stilla i klassrummet och att de inte hade stor möj-
lighet att påverka vare sig undervisning eller miljön. Detta gjorde barnens lärande 
enformigt. Utmärkande för uppgifter som barn har i skolan är att de är uppdelade i 
ämnen, styrda och har siktet inställt mot framtiden (Davidsson, 2002). Konstateras 
kan att förskolebarn har haft möjlighet att välja på ett antal aktiviteter så väl inom-
hus som utomhus medan skolbarn inomhus främst styrts av ett ämnesinnehåll. 
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Även barnen i skolan har gett sin bild av hur de ser på skolan (Åsén, 1999). Barnen 
fick genom bildspråket berätta hur de upplever skolmiljön. Bilderna analyserades 
bland annat av bildpedagogen Hasselberg (1999), som fokuserade på läroproces-
serna i klassrummet utifrån barns bilder. Resultatet visar att eleverna framställde 
boken, siffror och bokstäver som en symbol för kunskap där boken representerar 
helhetsbilden av skolan. Med på bilderna fanns också ”svarta tavlan” som ett ut-
tryck för lärarens ord, men resultatet gav också en ämnesinriktad bild av skolans 
innehåll. Kühlhorn (1999) också hon bildpedagog och verksam i samma projekt, 
fokuserade på barns bilder i olika pedagogiska miljöer för att visa skolmiljöns be-
tydelse för hur barnen ser på skolan. Resultatet visade att barnen registrerar en 
längtan av ett demokratiskt förhållningssätt.  
 
Att gå i förskoleklass 
 
Den gemensamma pedagogiska miljön sågs som ett redskap att förverkliga och 
genomföra integrationen mellan förskola och skola. Inför de förmodade ombygg-
naderna av lokalerna inför integrationen utkom underlag till Allmänna råd från So-
cialstyrelsen (de Jong, 1996). De Jong uppmärksammade vilka konsekvenser pla-
cering och utformning av rummet kan ge och vilka frågor som behövde ställas före 
iordningställandet av de nya lokalerna så att dessa skulle bli ett stöd för verksamhe-
ten. När organisationen inte får stöd i den rumsliga strukturen uppstår problem 
som oftast betecknas som arbetsmiljöproblem i brist på bättre metoder att beskriva 
den fysiska miljön (s.49). Råden innebar att det fanns förklaringar som beskrev ris-
ken med att fysiskt flytta samman olika verksamheter i lokaler byggda för andra 
verksamhetsideal. De Jong (a.a.) påpekade dessutom att det fanns en fara att sexår-
ingarna skulle komma i underläge, om de placeras i ett mindre attraktiv läge inom 
skolan. Risken var överhängande eftersom de utgjorde en ny grupp där. Framför 
allt varnade de Jong för att okritiskt kopiera andras befintliga lokaler, och påpekade 
att pedagoger har goda förutsättningar för att själva utforma lokalerna utifrån sin 
verksamhetsidé (Berg, 1987; de Jong, 1996; 1999). När det gäller förhållanden 
mellan rummen förklarar hon att lokaler där det är möjligt att passera genom rum-
men i form av ringar ger större valfrihet eftersom det då finns valmöjlighet att välja 
vilken väg som ska användas för att komma till ett speciellt rum (de Jong, 1996; 
1999). 
 
En ny miljö för sexåringar 
 
Kommunerna är idag enligt lag skyldiga att gratis erbjuda alla sexåringar en plats i 
förskoleklassen under minst 525 timmar per år (www.skolverket.se). Sexårsverk-
samheten är däremot inte obligatorisk. Visionen om integrationen beskriver dels att 
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sex och sjuåringar ska ha gemensamma lokaler, dels att verksamheten för dessa 
barn ska vara gemensam (SOU 1994:45). Davidsson m.fl. (2003) visar att drygt 
hälften av de 231 barn som observerades ingick regelbundet i aktiviteter där både 
sex- och sjuåringar deltog. Aktiviteterna pågick mellan tre till tio timmar per vecka. 
Åldersfördelningen mellan barnen i integrerade verksamheter skiljer sig åt. Den 
vanligaste är att sex- och sjuåringar ingår i samma grupp, men det förekommer 
också att sex, sju-, åtta- och nioåringar är tillsammans (Skolverket, 1999). Enligt en 
senare studie framkom det att ungefär hälften av de 122 sexåringar som ingick i 
undersökningsgruppen, vistades i en åldershomogen klass (Davidsson m.fl., a.a.). I 
alla förskoleklasser utom en av 30 klasser i Skolverkets studie (a.a.) genomförde 
sexåringarna regelbundna eller enstaka aktiviteter med äldre barn. 
 
Vid förskoleklassens införande valde man att placera sexåringarna i skolans lokaler 
(Skolverket, 1999). Även Davidssons resultat (2004) visar att 95 % av förskole-
klasserna finns i skollokaler, vilket tycks innebära att det inte skett någon större 
förändring av var sexåringarna vistas på senare år. Inför integrationsreformen sked-
de nybyggnation eller omfattande anpassningar av befintliga lokaler i en femtedel 
av de skolor som nu används av sexåringar, medan majoriteten endast gjort mindre 
förändringar av lokalerna (Skolverket a.a.). Detta kan kanske te sig märkligt med 
tanke på de råd som Socialstyrelsen gav ut (de Jong, 1996) och som visar att olika 
verksamheter kräver olika utformningar på byggnaden för att stödja verksamheten. 
Skolverkets undersökning visade också att 85 % av sexåringarna befann sig i sko-
lans byggnader, 8 % i förskolans och 5 % i fritidshemmets. Skolverket poängterade 
att integrering inte var samma sak som att placera verksamheterna intill varandra. 
En del förskoleklasser hade ingen gemensam verksamhet med barnen i de äldre 
klasserna, medan andra hade gemensamma temaarbeten och estetisk verksamhet. I 
40 % av skolorna angav man att inga utvärderingar gjordes av reformen (Skolver-
ket, a.a.). 
 
I Skolverkets rapport (1999) framgår det att pedagoger i undersökningsgruppens 
förskoleklasser visar ett visst missnöje med för trånga lokaler. Hur sexåringarnas 
lokaler ligger i förhållande till andra byggnader får konsekvenser för sexåringarnas 
verksamhet. Om sexåringarnas lokaler ligger i direkt anslutning till skolbyggnaden 
innebär detta enligt Skolverkets fallstudie (Skolverket, 2000) att verksamheten på-
verkas mer av skolans traditioner och tidsindelning än om lokalerna ligger i en se-
parat byggnad. Davidsson (2005) har också uppmärksammat att barn som tillhör 
förskoleklasser i förskolebyggnader har möjlighet att gå ut på rast mellan arbets-
passen vilket inte sexåringar i skolbyggnader kan göra. Ett integrationsproblem 
som Davidsson (a.a.) uppmärksammat är att byggnaden inte ger ett stöd åt de socia-
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la relationsarbeten som förväntas pågå mellan sex och sjuåringar. Samma problem 
som alltså de Jong (1996) varnade för i Socialstyrelsens råd. 
 
De flesta sexåringar har flyttat in i skolans lokaler vilka ser mycket olika ut. I Skol-
verkets andra delrapport (2000) ställs frågan om det behövs formella krav på loka-
lerna eftersom sexåringarna ofta vistas i traditionella klassrum som saknar möjlig-
het för lek, vila och skapande verksamhet. I Skolverkets slutrapport Att bygga en ny 
skolform för sexåringarna - om integration förskoleklass, grundskola och fritids-
hem (Skolverket, 2001) utvärderas sexåringarnas nya verksamhet, förskoleklassen.  
 

Efter de första två projektåren konstaterades att det snarare sker en utveck-
ling mot en vuxenstyrd ”skolifiering” av den integrerade verksamheten och 
verksamheten i förskoleklass än en utveckling i reformens anda mot nya syn-
sätt och arbetsformer med inriktning mot lek, skapande, experimenterande 
och utforskande. Också skolans mer ämnesinriktade kunskapssyn och organi-
sering av verksamheten i raster och arbetspass tar i stor utsträckning över i 
förhållande till en mer sammanhållen barninriktad kunskapssyn och organise-
ring. [...] Sammanfattningsvis ges i studierna många exempel på hur man i de 
integrerade verksamheterna strävar efter att anpassa barnen till en skolkod av 
traditionell typ. (Skolverket, 2001 s.9) 

 
Resultatet visar att skolans sätt att organisera barnens aktiviteter har tagit överhand. 
Även om föreställningen var att sexåringarna inte skulle ”börja skolan” eftersom de 
tillhörde en egen skolform var det just det de ändå gjorde i praktiken. Rapporten 
(Skolverket, 2001) beskriver vidare att inte heller matsalen var anpassad efter sex-
åringarnas behov. 
 
Styrda sexåringar 
 
Davidsson (1996) beskriver att barn skapar mening i lärandet när de uppgifter de 
utför har anknytning med vardagserfarenheterna. Att barns erfarenheter och idéer 
tas tillvara samt knyter an till vardagen (jfr Davidsson, 1996; 1999) är ganska ovan-
ligt eftersom sexåringarnas dagar i förskoleklassen vanligtvis är ganska styrda av 
de vuxna. Inför reformen förväntades den strikta tidsindelningen i skolan förändras 
genom temaarbeten och barns idéer (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994) och få till 
följd att förskolans flexibla dagsrutiner (Markström, 2005) skulle smitta av sig. 
Skolans traditioner har en betydligt mer styrd tidsindelning, även om sexåringarna 
är den grupp i skolan som har mest flexibel tidsindelning (Skolverket, 2003). Men 
efter reformen var det snarare så att sexåringarna fick en striktare tidsindelning än 
före reformens genomförande. Davidsson (2005) såg att av undersökningsgruppens 
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119 förskoleklasser var det endast någon enstaka som lyckades bryta mönstret med 
arbetspass. Skolverkets fallstudie (2000) visar att det i vissa förskoleklasser före-
kommer att ämnesrelaterade aktiviteter schemaläggs till speciella veckodagar. Stu-
dien visade att även sättet att organisera sexåringarnas material styrde hur och när 
det användes. Exempelvis var det läs- och skrivstimulerande materialet knutet till 
grundskollärarens klassrum och fanns inte tillgängligt för sexåringarna under tiden 
de själva valde aktiviteter. Visst material och vissa aktiviteter handlade om att utfö-
ra uppgiften korrekt, exempelvis att kopiera ord, medan andra uppmuntrade barnen 
till att experimentera och utforska på egen hand exempelvis skriva som det lät 
(Skolverket, 2000). 
 
Davidsson m.fl. (2003) visar att såväl sex- som sjuåringarnas aktiviteter till största 
del väljs av pedagogen. I samma undersökning framkommer det att sexåringar i 
snitt använder 5.5 rum medan sjuåringar utnyttjar 4.7 rum. I projektet ”Fysiska och 
sociala villkor i integrerade klassrum” ingår studien Klassrum, lekrum och andra 
rum (Davidsson, 2004). Resultatet visar olika sätt att ordna och möblera rummen, 
barnens möjlighet att använda rummen, lärarens ”rörelsemönster” i klassrummet 
och hur barnen styrs i tid. Ur beskrivningen framkommer det att barnen är hänvisa-
de till det rum som är inrett efter deras ålderstillhörighet, förskolebarnets eller skol-
barnets. Undersökningen visar också att de olika rummen har olika funktion kopp-
lat till skolans och förskolans tradition. Sexåringarna gör uppgifter tillsammans 
med varandra, medan sjuåringarna i större omfattning arbetar individuellt. De styr-
da uppgifterna utgår för sexåringarna främst i ämnena matematik och svenska, me-
dan de för sjuåringar utgår från alla skolämnen. Även rummens artefakter har en 
tydlig tillhörighet till förskolans och alternativt skolans tradition. 
 
Sammanfattning 
 
Forskning visar relationen mellan byggnaden och verksamhetsidén. Dessutom 
uppmärksammas arbetsmiljöfrågor och hur byggnaden påverkar maktförhållanden 
mellan grupper och individer inom byggnaden. Barn i både förskola och skola styrs 
av pedagogerna och deras tankar om vad barnen behöver i ett framtidsperspektiv. 
Medan de äldre skolbarnen övervakas har de yngre barnen ett utbud på lekar och 
aktiviteter att välja mellan. Den pedagogiska miljön var tänkt att användas som ett 
redskap att förverkliga och genomföra integrationen mellan förskola och skola. In-
för förskoleklassreformen utfärdades varningar mot att sexåringarna skulle komma 
i underläge och mot att okritiskt kopiera befintliga lokaler. Reformens intention har 
visat sig vara svår att genomföra och visar även att skolkoden har tagit överhand. 
Barnen delas in efter åldrar och lokalerna är inte anpassade efter sexåringarna och 
deras behov. 
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3. LÄRANDE UR ETT SOCIOKULTURELLT  
 PERSPEKTIV  

 
Detta kapitel handlar om studiens grundantaganden. Inledningsvis ges en förklaring 
till varför det är nödvändigt att redovisa dem. Det teoretiska ramverket innehåller 
definitioner, vilka i enlighet med Hartman (1998) har en tydlig koppling till per-
spektivet. Hur lärandebegreppet tolkas och används i studien redovisas därför här. 
Denna studie tar utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande i enlighet 
med bl.a. Säljö (2000, 2005) och Wertsch (1998). Avsikten med detta kapitel är att 
beskriva varför barns läromiljö måste ses i ett större perspektiv. Studien baseras på 
föreställningen att det som händer i sexåringarnas rum inte enbart är ett resultat av 
det som händer ”här och nu”. Ur ett sociokulturellt synsätt är det inte möjligt att 
lösryckt studera vad som sker i förskoleklassens miljö och jämföra resultatet med 
de styrdokument som reglerar verksamheten. Komplexiteten är större än så. 
 
Att använda perspektiv 
 
Med all rätta går det att diskutera hur objektiv en studie kan vara. Alvesson och 
Sköldberg (1994) anser att det inte går att särskilja det perspektiv betraktaren an-
vänder från seendet. Beroende av vilka ”glasögon” som används får olika studier 
olika innehåll. Människor kan se på en och samma företeelse, men lägga märke till 
olika saker och tolka det utifrån olika perspektiv. När en person som har arbetat 
med färgsättning av offentlig inredning studerar förskoleklassens rum ser denne 
med helt andra ”glasögon” än de som har arbetat med ergonomiska eller pedago-
giska frågor. De som observerar, noterar och analyserar olika saker gör det beroen-
de av sina tidigare erfarenheter och åsikter. Haberman (1972, i Alvesson & Sköld-
berg, 1994) redogör för att forskning därför är ett resultat av intresseområden. 
Forskaren måste också göra olika ställningstaganden, som exempelvis hur han eller 
hon väljer att tro på hur kunskap bildas. Dessa ställningstaganden påverkar studien 
och bör därför klargöras.  
 
Alvesson och Sköldberg (1994) är kritiska mot empirinära deskriptiva metoder, 
vilket denna studie kan anses vara. Författarna menar att forskarens bakgrund gör 
att denne står för nära empirin och därför inte kan ge en rättvis tolkning åt materia-
let. En av denna studies utgångspunkter är att det kan vara svårt att tolka empirin 
utan att ha någon erfarenhet av det som studeras. Detta innebär här att tolka hur lo-
kaler används i pedagogiskt syfte. I studien ses det som en fördel att läsaren själv 
får möjlighet att bedöma studiens relevans när forskarens bakgrund redovisas, vil-
ket görs här.  
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Vilken barnsyn bygger studien på? 
 
Vad som egentligen menas med barnsyn och syn på barn finns det många uppfatt-
ningar om. Lindgren och Sparrman (2003) ansluter sig till definitionen om att barn-
perspektiv handlar om att utgångspunkten ska vara för barnets bästa. När det gäller 
barns perspektiv handlar det om barns sätt att se på saker. I dessa studier framgår 
det hur barn uppfattar eller beskriver olika situationer. Barn ses som informanter.  
 
I denna studie som bland annat baseras på observationer och intervjuer betraktas 
barnen som sociala aktörer, de är själva med och skapar sin tillvaro. Bliding (2004) 
menar att det är skillnad på att studera individuella barn och grupper jämfört med 
att fokusera ”interaktion, sociala handlingar och samspel mellan barn och mellan 
barn och deras tillvaro” (s.21). Denna studies syfte är inte att förklara hur barnet 
själv upplever hur rummet är tänkt att användas, däremot att försöka förstå de situa-
tioner barnen deltar i. Det är inte barnens bild av vad som pågår, även om de är 
medskapare av de situationer som beskrivs i resultatkapitlen. Även de olika be-
skrivningarna har blivit tolkade. Enligt Säljö (2000) har den enskilda människan 
endast tillgång till de egna tankarna, inte andras. Individerna lämnar inte ut tankar-
na genom att tala. Det är endast det som den enskilda människan väljer att uttrycka 
som blir möjligt att studera. De uttalade orden i sin tur är beroende av samman-
hanget och vilka som deltar i det. Studien visar alltså vilka handlingar, aktiviteter i 
förskoleklassens rum, som faktiskt pågår där under den tid som observeras och vad 
barn och pedagoger väljer att berätta om verksamheten. Det är inte de enskilda bar-
nen som står i fokus utan samspelet mellan barn och den miljön de deltar i. 
 
Ett icke dualistiskt synsätt 
 
Integrering handlar om att sammanföra olika verksamheter och skapa en helhet. 
Detta innebär att reformen stöds av ett sociokulturellt sätt att se på lärande som 
omöjliggör en uppdelning av olika händelser i förskoleklassen. Eftersom samman-
hanget som situationen uppkommer i har betydelse för de aktiviteter som pågår där, 
är det inte möjligt att dela upp världen i olika delar, den är ickedualistisk enligt ett 
sociokulturellt synsätt. Det är inte heller meningsfullt att dela upp och studera lä-
randet i olika delar var för sig. Det finns även studier som visar på problematiken 
med att försöka splittra sönder situationer i olika delar. Schultz (1999; 2000) och 
Säljö m.fl. (1999) visar att barn har en större förståelse för naturvetenskapliga fe-
nomen när de inte bara använder papper och penna. Vid de tillfällen när de hade 
tillgång till material som exempelvis en jordglob (Säljö m.fl., a.a.) och plastspruta 
(Schultz, a.a.) framgår det i resultatet att barnen kunde förklara fenomenen tydliga-
re än när de inte hade tillgång till liknande material. På samma sätt blir det inte vä-
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sentligt att studera enskilda händelser i förskoleklassen utan att sätta in dem i ett 
större sammanhang. 
 
Förskoleklassen en social praktik 
 
När en vuxen eller ett barn ska lära sig något nytt kan detta betraktas som en strä-
van mot att behärska ett sammanhang (Säljö, 2000). Istället för ordet sammanhang 
används ibland ordet kontext som har betydelsen ”det som omger”. Detta innebär 
att den fysiska miljön, känslor och normer ingår i situationen (Säljö, a.a.). Försko-
leklassen utgör tillsammans med barn, vuxna, lokaler och material ett exempel på 
ett sammanhang eller en social praktik. För att kunna delta i praktiken krävs det att 
sexåringarna lär sig vilka regler och normer som gäller för dem. Vad förväntas de 
göra i de olika rummen? Hur ska materialet där användas? Är det någon skillnad i 
krav och förväntningar på att vara sex år respektive äldre? I förskoleklassen sam-
spelar barn och vuxna med miljön genom att vara i den och använda den. I försko-
leklassens miljö ingår den fysiska byggnaden, de enskilda rummen och materialet 
som finns där. Men miljön består också av uttalade regler i form av förskoleklas-
sens styrdokument samt tolkningar av dessa. Pedagogers kanske outtalade värde-
ringar om vilka krav som bör ställas på sexåringar, ingår i den sociala miljön. För 
att förstå vad som händer i förskoleklassen blir det därför viktigt att studera hur 
människorna använder miljön. Enligt ett sociokulturellt synsätt blir det inte me-
ningsfullt att studera individer eller miljö var för sig.  
 
Även om skolformen förskoleklass inte funnits så många år har den likväl en histo-
ria i förskolans och skolans kultur. Säljö (2000) förklarar att människor approprie-
rar, dvs. använder egna och andra människors erfarenheter och tolkningar i nya si-
tuationer. På så sätt går det att se det som att gamla och beprövade erfarenheter och 
kunskaper i förskola och skola även används i den relativt nybildade förskoleklas-
sen. Lärande handlar om att använda och utnyttja kunskaper i olika sammanhang 
vilket kan ställa till problem. Här handlar det om att se att gårdagens daghem och 
lågstadium inte är samma sak som dagens förskola, förskoleklass och grundskola. 
 
Allt lärande är kontextuellt, dvs. ingår i någon form av sammanhang (Säljö, 2000). 
Sammanhanget kan exempelvis utgöras av att barn lär sig fraser på engelska när det 
är på semester. En annan kontext som barnet ingår i är när de tränar glosor inför ett 
prov i skolan. I båda fall lär sig barnet engelska, men kontexten är olika. Det de-
kontextualiserade lärandet betyder att uppgiften splittras sönder dvs. delas upp i så 
många bitar, att det inte längre är kopplat till dess rätta sammanhang. Ett exempel 
på ett dekontextuellt lärande är när ett barn lär sig rabbla multiplikationstabellen 
utan att förstå när kunskapen är användbar. Lärandet blir kanske meningsfullt när 
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barnet får redovisa kunskapen. Men i det rätta sammanhanget, exempelvis affären, 
förstår inte barnet att det nu har användning för multiplikationstabellen. Kunskapen 
delas upp där räkneövningen är en sak och den praktiska nyttan av kunskapen är 
något annat. Skolans uppgift är att lära individer saker som de har användning för 
utanför skolan. Lärandet blir därför automatiskt skilt från sitt naturliga samman-
hang (Carlgren, 1999) vilket möjliggör kritik av skolan som en ideal miljö för 
lärande. För att minska denna klyfta mellan läromiljö och sammanhang diskuterar 
Carlgren (a.a.) möjligheten att skapa autentiska miljöer. Ett sätt är att använda le-
ken eftersom den tillhör barnens kultur och möjliggör ett möte mellan skolkunska-
per och vardagserfarenheter. Detta visas i ett praktiskt exempel i en integrerad 
verksamhet (Davidsson, 1999). Det tematiska arbetssättet liksom lek, ses där som 
en brygga mellan det informella lärandets konkreta utgångspunkter och det formel-
la lärandets krav på kunskap. Lek och temaarbeten kan därför ses som redskap att 
kringgå tvånget med att lärandet uppfattas skilt från ett sammanhang och kan på så 
sätt göra lärandet meningsfullt.  
 
Interaktion - samspel i gruppen 
 
I ett sociokulturellt perspektiv ses lärandet som en gemensam process med aktiva 
deltagare (Säljö, 2000; 2005; Wertsch, 1998). Lärande är alltså inte samma sak som 
att ge och ta instruktioner där en part agerar åskådare och en annan part ses allve-
tande. Båda parter måste vara aktiva. Wertsch menar att lärandeprocessen inte bara 
handlar om den enskilda människan eller om samhället, utan om samspelet mellan 
människan och samhälle. Barn, pedagoger och styrdokument samspelar i förskole-
klassen, genom mötet mellan dem. Interaktion handlar om att ge och ta med ömse-
sidighet och med respekt. Det handlar om att på relativt lika villkor växelvis blanda 
och ta vara på olika människors idéer och tankegångar, vilket inom förskoleklassen 
handlar om sexåringar, äldre barn, förskollärare och grundskollärare. Människors 
olika erfarenheter blir en tillgång om de ses som komplement och respekteras. Per-
sonerna kan ses som sociala aktörer, de är själva med och skapar sin värld genom 
att delta i den. Vad de säger och gör har betydelse för hur situationen utvecklas. 
Lärandet är ett gemensamt ansvar enlig Davidsson (1999) som också menar att in-
teraktion kan ses som kunskapens ursprung. Det handlar både om att i samtal 
komma fram till olika lösningar och i handlingar prova olika sätt att lösa en uppgift. 
 
I förskoleklassen handlar interaktionen på organisationsnivå bland annat om sam-
spelet mellan olika yrkesgrupper som påverkar förskoleklassens verksamhet. Där 
ingår politiker, arkitekter, ekonomer, chefer, yrkesverksamma och barn. Att ordna 
en pedagogisk miljö är en ständigt pågående process utan början eller slut. I takt 
med att olika personer interagerar med varandra, förändras också miljön utifrån be-
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hov och syn på hur rummen bör utformas för att stödja verksamheten. Det innebär 
att det inte finns ett optimalt rum för lärande eftersom behoven av det förändras i 
takt med hur verksamhetens ideal betraktas.  
 
Situerade identiteter 
 
Beroende på i vilken social praktik barnet befinner sig i ställs olika förväntningar 
på dess beteende. Samma barn kan både vara lillebror, fotbollsspelare och sexåring 
i förskoleklass, men beter sig på lite olika sätt beroende av vilken roll individen 
befinner sig i vid det aktuella tillfället. Om en sexåring pratar med en kamrat disku-
terar de kanske musik, tillsammans med en annan kamrat fotboll osv.  
 
Hur den enskilda identiteten ses hänger också ihop med andra omständigheter, som 
t.ex. värderingar. Barn och vuxna anpassar sitt sätt att vara och vad de säger bero-
ende av vem de träffar. Även om personerna inte har olika åsikter eller kunskaper 
vid olika tillfällen, kan de ändå välja att lyfta fram de delar som passar bäst ihop 
med den personen de träffar just då. Personalen i förskoleklassen har en kunskaps-
syn och människosyn vilken smittar av sig på verksamhetens innehåll och hur bar-
nens identiteter uppfattas. Jämför t.ex. med Davidsson (2002) om synen på den 
mogna sjuåringen och den omogna sexåringen. Föräldrar, politiker och pedagoger 
gör egna tolkningar av integrationsreformen och varför den uppkom. Dessa person-
liga erfarenheter och värderingar når på olika sätt barnen och är en del av de före-
ställningar som avgör hur sexåringarna i förskoleklassen ses. Vad alla deltagare i 
interaktionsprocessen gör och vilka värderingar som finns flätas samman till en 
kreativ spiral som föder nya idéer. 
 
Barnets identitet ser olika ut i olika situationer (Säljö, 2000; 2005). En sexåring be-
ter sig inte på samma sätt i olika förskoleklassmiljöer, situationen är unik. Männi-
skan är beroende av den miljö med de förväntningar och krav som ställs på perso-
nen i just den situationen (Säljö, 2000). Exempelvis bidrar ett rum för rörelse till 
föreställningen om att barn ska röra sig och ett klassrum där ytan upptas av bänkar 
att barnen ska sitta still. Barnen lär sig att det krävs olika saker av dem beroende på 
var de befinner sig och vilka värderingar miljön präglas av.  
 
I skolan är barnens uppgift bland annat att vara en lärande elev, vilket medverkar 
till hur barnens identitet uppfattas. Trots att barnen har samma uppgift, att lära sig, 
har barnen sinsemellan olika förutsättningar att lära sig samma saker vid samma 
tillfälle eftersom barnens kunskaper är beroende av vilka erfarenheter de har i livet. 
Ett sätt att kringgå detta menar Carlgren (1999) kan vara åldersintegrerade grupper 
där barnens olika livserfarenheter kompletterar varandra och på så sätt bildar en 
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kollektiv kunskap. Men inte heller åldersintegrerade grupper är ett oproblematiskt 
val eftersom systemet enligt Carlgren kan liknas vid ett lärlingssystem som bygger 
på att de nyaste medlemmarna visar underkastelse. Att det inte nödvändigtvis är så 
visas i Davidsson (1999).  
 
Situerat lärande 
 
Precis som att individens roll är en del av sammanhanget är också individens läran-
de en del av sammanhanget. Att lärandet ses som situerat, betyder att lärandet är 
knutet till den situation det sker i och att det i och med detta är beroende av sin om-
givning med människor, kultur och historia (Carlgren, 1999; Säljö, 2000; Wertsch, 
1998). Davidsson uttrycker det som att lärandet äger rum i olika situationer och på 
olika sätt beroende på kulturella och sociala förutsättningar (1999, s.71). Allt 
lärande är knutet till en unik situation där inget tillfälle är det andra likt. I en miljö,  
exempelvis på fotbollsplanen, lär sig barnet att det är bra att springa fort, i en an-
nan, skolans korridorer, lär sig barnet att det inte värderas lika högt. Vad barnet lär 
är beroende av hur hon/han tolkar och förstår det som händer i situationen. Samtal 
och händelser är inte identiska när de sker vid andra platser, tillfällen eller med 
andra individer (Schultz, 1999; 2000; Säljö m.fl., 1999). Den sociala och fysiska 
miljön är en del av det som händer där. Platsen och rummets utformning har bety-
delse för hur barnen gör och vad de säger (Säljö, 2000). I förskoleklassen är miljön 
formad utifrån verksamhetsidealet. De olika rummen är en del av sammanhanget 
och inbjuder till olika aktiviteter som barnen väljer att göra. Vad barnen lär sig är 
beroende av materialets variation. Om det finns ett rikt utbud av material stimulerar 
det till mer kreativa lösningar än om materialet är starkt begränsat eller av liknande 
slag. I ett snickarrum/slöjdsal lär sig barn matematik på ett sätt, genom matematik-
boken på ett annat sätt. Materialet är med och formar aktiviteten. 
 
Wertsch (1998) påpekar att det som den enskilda människan gör, trots detta inte är 
en handling som bara är beroende av individen eftersom denne också är en del av 
samhället. I gemensamma sammanhang görs erfarenheter tillsammans med andra 
människor (Säljö, 2000). Att lära innebär till en del att återuppleva andras erfaren-
heter. Om sexåringen har hört flera säga att han eller hon går i skolan, har också 
barnet genom att höra på berättelser om skolan, lärt sig vad det innebär att vara ett 
skolbarn. Vad sexåringarna lär sig i förskoleklassens rum är bland annat beroende 
av hur personer med olika bakgrund ser på integrationsreformen. 
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Fysiska och intellektuella redskap 
 
Vår omgivning består enligt Säljö (2000) av fysiska och intellektuella redskap. De 
fysiska redskapen, eller artefakterna, är föremål som gör vår tillvaro enklare. Dör-
ren hjälper oss att få avskildhet, med hjälp av pennan går det att forma bokstäver 
osv. Med de intellektuella redskapen utgörs av handlingar som exempelvis språk i 
form av tal eller skrift. De fysiska och intellektuella redskapen har en historisk 
bakgrund som utvecklats under flera generationer och är på så vis invävda i vår 
kultur. Barn föds in i ett samhälle där dessa redskap redan finns. Först när redska-
pen används bestäms dess innebörd (Säljö, 2005) eftersom samma redskap kan an-
vändas på flera olika sätt. Exempelvis lär sexåringar olika saker om de använder 
pappret till att skriva på eller att vika flygplan av. Wertsch (1998) redogör för att 
redskapen som kan finnas kvar långt efter dess konstruktör, ger kunskap om pro-
duktens tillverkning och användning. Genom att titta in i ett inrett klassrum går det 
till viss del att se vilka föreställningar om kunskapssyn som råder. Är barnens ar-
betsplatser vända mot den plats där läraren finns? Eller uppmuntras barnen att sam-
arbeta med varandra genom att arbetsplatserna är vända mot varandra? Föreställ-
ningar och förväntningar som finns på sexåringarna i rummet blir på så sätt in-
byggda i rummets möblering. Men även om barnen föds in i ett samhälle med red-
skap (Säljö, 2000), räcker det inte att visa barnen redskapen och säga att de får pro-
va dem, för att de ska förstå mer än de enklaste funktionerna. Det är inte säkert att 
barnen själva upptäcker att rummet är möblerat för samarbete och ser de andra bar-
nens närhet som en möjlighet till interaktion. Människans historiska kunskaper är 
enligt Säljö (2000) och Wertsch (a.a.) inte till nytta förrän de används av någon 
som vet hur de ska användas.  
 
Språket gör det lättare för människor både att förklara och förstå. Samtal och det 
som sägs är en del av det som pågår nu och har pågått i omgivningen tidigare. Med 
i samtalet finns också kulturella värderingar. Säljö (2000) påpekar att det mesta 
som sägs har redan tidigare sagts av någon annan. Samtalet och det som uttalas är 
precis som miljön, en del av omgivningen. Samtalet som redskap är en social hand-
ling där tänkandet utvecklas beroende på vad diskussionspartnerna säger vid dis-
kussionen. När någon i omgivningen uttrycker en uppskattning över barnens bete-
ende lär sig barnet vilka värderingar som gäller. Barnet lär sig också vad som anses 
viktigt i verksamheten genom hur det talas om olika företeelser. I samtalet blir vär-
deringen en gemensam angelägenhet. Säljö ser det som att tänkandet utvecklas till 
en gemensam produkt där individerna uttrycker insikter och förståelse (Säljö, 
2000). Flera studier visar att situationen som frågorna uppstår i aldrig är neutral 
även om uppgiften delvis är densamma (Schoultz, 1998; 1999; 2000; Säljö, m.fl., 
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1999). Det är därför inte heller möjligt att jämföra forskningsresultat som ingår i 
olika sammanhang med varandra. 
 
Sammanfattning 
 
Perspektiv och den barnsyn som studien bygger på redovisas här eftersom en studie 
aldrig är neutral. Gemensamma lokaler kan ses som ett redskap för att bidra till in-
teraktion mellan de olika traditionerna förskola och skola. Föreställningarna om hur 
och vad sexåringarna lär byggs in i den fysiska och sociala miljön. Enligt synsättet 
är det svårt att göra sig fri från gamla traditioner exempelvis i skola och förskola. 
Förskoleklassen ses som en social praktik där sexåringar lär genom att samspela, 
vara kreativa, jämbördiga och ha gemensam tid med andra barn och vuxna. Barn 
ses som aktiva deltagare som lär genom att blanda egna och andras erfarenheter 
utifrån olika utgångspunkter. I förskoleklassen har barn till uppgift att förstå vad 
den nya verksamheten kräver av dem och vilka normer och regler som ingår i den 
sociala miljön. Barnen behöver lära sig att förstå hur de uppfattas i relation till 
jämnåriga kamrater, till äldre barn och till pedagogerna i förskoleklassen. Det krävs 
också av sexåringarna att de lär sig hantera rummen samt det material som finns 
där enligt de värderingar som styr förskoleklassens verksamhet. 
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4.  METOD  
 
I detta kapitel beskrivs inledningsvis studiens ontologiska ställningstagande och 
konsekvenser. Efter detta presenteras när, var, hur och varför fallstudien kan an-
vändas enligt litteratur som behandlar vetenskaplig metod. Därefter följer under-
sökningens upplägg i form av etiska överväganden, hur undersökningsgruppen in-
formerats om studien, datainsamling, analys, bortfall och rollen som forskare. Där-
på beskrivs studiens giltighet och slutligen diskuteras om studien kunde ha gjorts 
på ett annat sätt. Upplägget på kapitlet sker enligt tanken att det ska vara möjligt att 
följa studiens genomförandeprocess från början till slut. 
 
Studiens ontologiska ställningstagande och konsekvenser 
 
Ontologi handlar om världsuppfattning. Även om jag inte har uttryckt dem ur ett 
vetenskapligt perspektiv förrän på senare år, ser jag de ontologiska ställningstagan-
den ändå som en del av mina personliga värderingar. Detta gör att dessa ställnings-
taganden gjordes långt före studiens genomförande. Att redogörelsen finns med 
beror på att här är att forskarens egna uppfattningar genomsyrar studien, vilket gör 
att de måste redovisas. 
 
Denna studie tar sina ontologiska utgångspunkter i en uppfattning av en ickedualis-
tisk syn på världen i enlighet med Wertsch (1998) och Säljö (2000; 2005). Före-
ställningen innebär att det inte är möjligt att dela upp och studera olika delar av 
samhället utan att ta hänsyn till omständigheter som ingår i sammanhanget. Anta-
gandet bygger på att det inte går att låta bli att födas in i ett samhälle, eller kultur 
där det redan finns regler och värderingar. Dessa normer och ideal påverkar indivi-
den i det som han eller hon gör och säger. Detta kan uttryckas som att människans 
handling kan inte skiljas från sammanhanget av den grupp och kultur som han eller 
hon lever i. Individer ses både i ljuset av en vidare förklaring av kulturbegreppet, 
exempelvis västerländsk kultur eller storstadskultur. Begreppet innefattar också ett 
mer avgränsat område i form av de grupper som individen lever med till vardags, 
exempelvis familjen, vänner eller kollegor på arbetsplatsen. Alla människor, barn 
och vuxna, ses som medskapare av sin egen kultur och framtid. Det är olika männi-
skors val och beslut som avgör vad som händer i samhället. Individerna är med och 
påverkar genom ord och handling. Att individ och samhälle inte kan skiljas åt får 
som konsekvens att vad den enskilda människan gör och säger, beror på i vilken 
kultur han eller hon verkar och lever i. Följderna av resonemanget innebär att vad 
som händer i samhället beror på de olika individerna. 
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Överfört till denna studie blir konsekvenserna av de ontologiska antagandena att 
förskoleklassen ses som en komplex social praktik där olika aktörer, exempelvis 
politiker, chefer, pedagoger, föräldrar och barn, agerar tillsammans och på så sätt 
ständigt sätter ramar, formar och utvecklar verksamheten. Hur individerna tolkar att 
sexåringarnas vardag ska se ut i förskoleklassen och på vilket sätt som verksamhe-
ten diskuteras blir på så vis en del av det som händer där. Vad sexåringarna gör i 
förskoleklassen hänger också ihop med andra personers normer och värderingar 
inom och utanför skolbyggnaden, exempelvis olika yrkesgrupper och positioner 
inom skolväsendet. I möten mellan de enskilda människorna formas och skapas 
synen på vad sexåringarna förväntas göra i förskoleklassens lokaler. Vissa saker 
diskuteras, medan andra förväntningar och förhållningssätt förblir outtalade. 
 
Fallstudien som vetenskaplig metod 
 
Det första beslut som togs när uppsatsens fokus var fastställt var att välja hur studi-
en skulle göras. Ganska självklart föll valet på att studera företeelsen på plats i en 
fallstudie. Fördelen med att studera en företeelse i sitt rätta sammanhang handlar 
om att forskaren får förstahandsinformation enligt Hammersley och Atkinson 
(1990). Även Backman (1998) ser fördelarna av att göra datainsamlingen på fältet. 
Han menar att för att få kunskap om verkligheten krävs det observationer som har 
empirisk kontakt, exempelvis direkta observationer och intervjuer. Syftet med stu-
dien planerades delvis uppnås genom att följa och studera hur barnen använde 
rummen. Därför valdes observationer med fältanteckningar som den huvudsakliga 
metoden för att samla in data. Syftet innebar också att ta del av barnens kommenta-
rer kring hur de använde rummen, vilket krävde samtal med barnen. Merriam 
(1994) som studien inspirerats av tidigt, redogör för att en tolkande fallstudie är 
komplex, vilket här bland annat innebär att barnen ses som en del av en verksam-
het. Komplexiteten krävde en viss bakgrundsinformation. Därmed togs beslutet att 
också genomföra intervjuer med pedagoger. Merriam (a.a.) anser också att fallstu-
dien visar djup, vilket ledde till beslutet att även använda skolans ritning, egna skis-
ser samt fotografier för att få en djupare förståelse av hur lokalerna användes. Valet 
av datainsamlingsmetoder blev i och med dessa beslut ganska omfattande vilket 
Merriam (a.a.) beskriver som fallstudiens unika styrka. Thurén (2002) anser att 
hermeneutiska studier som förstår och tolkar människor, med olika datainsam-
lingsmetoder kompletterar varandra vilket är en fördel då den skildrar en komplice-
rad verklighet som mänskliga handlingar består av. Forskningen blir mer nyanse-
rad. 
 
Fallstudien som vetenskaplig metod används i flera olika discipliner, men från bör-
jan användes den för att förklara händelser i medicin och juridik. Under 1960- och 
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70- talet började fallstudien användas som metod även inom pedagogiken i USA 
och Storbritannien (Merriam, 1994). Idag används fallstudien på flera sätt. Gemen-
samt är att den görs på djupet i en mycket avgränsad del. Kravet på avgränsning har 
uppfyllts genom att studien ingår som en del i projektet ”Fysiska och sociala villkor 
i integrerade klassrum” och endast studerar två utvalda förskoleklassers inomhus-
miljö där fyra enskilda barn följs under en kortare period. Studien fokuserar på de 
utrymmen som sexåringarna i förskoleklasserna använder till vardags och som kan 
ses som deras. Vissa av skolans gemensamma områden är undantagna. Detta gäller 
platser både inom och utanför skolhuset t.ex. bibliotek och skolgården. Tyngdpunk-
ten i en fallstudie läggs på processen där en fallhistoria redogör för hur exempelvis 
en institution fungerar (Merriam, a.a.). Integrationsreformen är den process som 
studeras, även om den här inte följs över tid. Institutionen representeras här av för-
skoleklassen. I pedagogiska fallstudier är det vanligt att studiens syfte handlar om 
att förstå vad som händer för att också kunna förbättra verksamheten (Merriam, 
a.a.). Studien är tänkt att bidra med kunskap om hur sexåringar använder sina loka-
ler. Som tidigare nämnts beskriver flera forskare fallstudiens gemensamma drag 
som att det inte går att särskilja händelsens variabler från ett komplext samman-
hang (Merriam, a.a.). Här innebär det att resultatet inte ses intressant förrän det 
sätts i relation till tidigare forskning och ett sociokulturellt perspektiv. Merriam 
(a.a.) förklarar att en tolkande fallstudie redogör för ett teoretiskt perspektiv. I den-
na studie görs en koppling mellan händelserna och ett sociokulturellt perspektiv 
enligt bl.a. Säljö (2000; 2005) och Wertsch (1998) där sammanhanget ses som en 
del av händelsen.  
 
Förberedelser och datainsamling 
 
De svårigheter som olika forskare pekar på gällande fallstudien är vid gränssättan-
det av hur stort fallet är (Backman, 1998) vilket gör det nödvändigt att beskriva re-
sonemanget bakom besluten. På grundval av att de flesta förskoleklasser ligger i 
skollokaler (Skolverket, 2001), men också har sin kulturella tillhörighet i förskolan 
blev de olika traditionstillhörigheterna kriterier för de utvalda förskoleklasserna. 
Eftersom integrationsreformen syftar till att sammanföra förskolans och skolans 
traditioner föll valet ganska enkelt på att de verksamheter som valdes ut, skulle ha 
lokaler med nära anslutning till förskola respektive till skola. I detta skede diskute-
rades om antalet studerade förskoleklasser skulle vara två eller fyra. Beslutet togs 
att börja med två förskoleklasser och sedan se om empirin behövde kompletteras 
med ytterligare förskoleklasser. Med hjälp av kunskap inom projektet, vilket har 
presenterats i Davidsson m.fl. (2003) gjordes en genomgång av dessa förskoleklas-
ser. Dels kontrollerades vilken tillhörighet de olika förskoleklasserna hade, dels 
skedde urvalet med principen att samma förskoleklass inte skulle ingå i flera för-
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djupningsstudier inom projektet. Med dessa kriterier valdes två förskoleklasser ut 
för att visa exempel på hur förskoleklassens rum används av barnen. Beslutet togs 
att följa fyra barn, en flicka och en pojke i varje förskoleklass. Tiden skulle fördelas 
lika i antal dagar räknat mellan barnen. Beslutet togs att följa varje barn under tre 
dagar, vilket innebar sex dagar i varje förskoleklass. Studien kan därmed ses som 
en närbild av fyra sexåringars vardag. 
 
Etiska överväganden 
 
I projektplanen beskrivs huvuddragen i hur de forskningsetiska aspekterna kommer 
att hanteras. Dessa utgår från de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 
2002). Följden av att undersökningsgruppen i denna studie utgörs av barn i en of-
fentlig verksamhet, blir att det är många parter som direkt eller indirekt blivit be-
rörda av studiens genomförande. Som senare i texten beskrivs har skolchefer, pe-
dagoger, föräldrar och barn fått information om studien och möjlighet att ge sitt 
samtycke till genomförandet. Barnen har informerats muntligt, medan övriga per-
soner både informerats skriftligt och muntligt om syfte, hur datainsamlingen skulle 
göras, i vilken form undersökningen publiceras och att de hade möjlighet att låta bli 
att delta i studien eller avbryta deltagandet. Dessutom finns här beskrivet hur sko-
lan, förskoleklassen och de enskilda individernas anonymitet skyddas. 
 
Vid beskrivning av skolorna och förskoleklasserna har jag medvetet gett vaga be-
skrivningar av det jag bedömt som ovidkommande kring den yttre miljön för att 
inte röja identiteten hos skolorna och förskoleklasserna. Exempelvis hade antagli-
gen en ritning av hela skolorna gett läsaren en överskådligare förståelse av placer-
ing i skolan, men detta utelämnades med syftet att försvåra identifieringen av studi-
ens deltagare. Studien fokuserar på förskoleklassens inre miljö. 
 
Tanken bakom studien är att sträva efter att på flera sätt sätta barnen i fokus, vilket 
också påverkar presentationen av pedagogerna. I G-skolans förskoleklass arbetar 
flera personalkategorier varav en förskollärare och en barnskötare som var där 
största delen av dagen när det var verksamhet för förskoleklass. Pedagogerna hade 
också ansvar för varsin av Gustavs och Gabriellas grupper. Ur ett vuxenperspektiv 
hade det kanske varit intressant att särskilja de båda yrkesgrupperna åt. Men i den 
här studien är tanken att så långt som möjligt se det ur barnens synvinkel. Så vitt 
jag kan bedöma hade pedagogerna lika mycket ansvar och inflytande över situatio-
nen. I F-skolan var det däremot nödvändigt att skilja Fia (F) från Fiona (G) ur yr-
keshänseende eftersom de hade olika ansvarsområden kopplat till traditionerna för-
skola och skola. Dessutom var barnen på det klara med deras olika kulturella tillhö-
righeter. 
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Jag delar Kvales (1997) uppfattning om att forskning där människor är deltagare 
måste ha två intressen nämligen de vetenskapliga och det mänskliga intresset. Un-
der analysarbetet blev det mer och mer uppenbart att verksamheterna inte levde upp 
till reformens alla krav på en integrerad och förnyad verksamhet. Trots att många 
förskoleklasser har haft problem med att genomföra reformen (Skolverket, 2001) 
kändes det ändå motigt att kritisera verksamheterna. Det är tack vare rektorernas 
och pedagogernas goda vilja att låta mig göra studien i deras verksamhet som stu-
dien har blivit möjlig. Min förhoppning är att det klart framgår att kritiken inte rik-
tas mot dem personligen. De har liksom andra rektorer och pedagoger i andra för-
skoleklasser som fått kritik helt enkelt inte haft tillräckliga förutsättningar! Att jag 
trots allt valde att poängtera verksamheternas brister hänger samman med att jag 
hoppas att studien kan bidra till en ökad förståelse av att det inte räcker att sätta 
förskola och skola i samma byggnad. I bästa fall bidrar studien till en förändring så 
att barnen får den förskoleklass med funktionella lokaler som de borde ha. 
 
Urval, information och samtycke 
 
Den ena förskoleklassen, G-skolan valdes ut eftersom den låg i skollokaler. Medan 
F-skolans förskoleklass valdes ut för att verksamheten låg i samma byggnad som 
en förskola. Byggnaden hade före integrationsreformen 1998 använts som daghem 
och fritidshem.  
 
På G-skolan kontaktades rektor först via telefonsamtal men hon fick också skriftlig 
information via mejl (bilaga 1). Genom projektet visste jag att Gunnel (1) arbetade 
där även om jag aldrig haft någon kontakt med henne själv. Då Gunnels (1) namn 
kom på tal i samtalet med rektorn, gav rektorn sitt samtycke under förutsättning att 
Gunnel (1) också gav sitt. I telefonsamtalet med Gunnel (1) framgick det att hon 
inte längre arbetade i förskoleklassen, vilket jag trodde, men Gunnel (1) gav mig då 
namnet på pedagogerna i förskoleklassen, hennes gamla arbetsplats. I telefonkon-
takten med förskoleklassens pedagoger berättade jag om studien och mitt deltagan-
de och bestämde tid för ett möte. Pedagogen uttryckte sig positivt och jag frågade 
om jag skulle komma och informera de andra pedagogerna innan jag tog med sam-
tyckesformulären till föräldrarna (bilaga 2), men det ansåg hon inte behövdes. Där-
för tog jag både pedagogernas skriftliga information och föräldrarnas samtyckes-
formulär med vid besöket där studiens genomförande och min medverkan diskute-
rades. Frågan återupprepades om de godkände studiens genomförande och de ut-
tryckte sig positivt. Samtliga sexåringars föräldrar fick information om studiens 
innebörd med en samtyckesformulering (bilaga 2). Samtyckesformuläret delades ut 
av pedagogerna efter att de blivit informerade. Föräldrarna hade möjlighet att kon-
takta mig per telefon före studien påbörjades. Jag uppmanade också pedagogerna 
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att ta kontakt med mig om föräldrarna skulle reagera tveksamt eller negativt till 
barnens medverkan. Personalen i G-skolan berättade att de hjälpt till att förklara 
innehållets mening för de föräldrar som hade svårt med det svenska språket. Av 
denna anledning var jag också noga med att komma i god tid före förskoleklassens 
verksamhet började om det skulle visa sig att någon förälder ville kontakta mig di-
rekt. Jag frågade också pedagogerna om de trodde att jag skulle kontakta föräldrar-
na för ytterligare förtydligande. Men de ansåg inte att det behövdes. Pedagogerna 
hjälpte i de båda förskoleklasserna också till med att påminna de barn/föräldrar som 
inte lämnat tillbaka formuläret. Eftersom de nitton sexåringarna utgjorde en egen 
grupp och inte träffade andra barn togs beslutet att det var tillräckligt att rektor och 
pedagogerna i förskoleklassen som fick informationen. Andra tillfälliga besökare 
hade möjlighet att läsa den skriftliga informationen som föräldrarna fått och som 
satts upp på väggen, förutom att de förstås kunde välja att fråga mig. Vid ett tillfälle 
undrade en grundskollärare på skolan vad jag gjorde där vilket gjorde att pedago-
gen fick muntlig och gavs skriftlig information (bilaga 1) av mig.  
 
Även F-skolans rektor gav ett positivt besked om studiens genomförande på skolan. 
Samtidigt bad han mig kontakta biträdande rektor via mejl för att på så sätt få reda 
på vilken pedagog jag skulle kontakta. När detta var gjort ringde jag upp Fia (F) 
som den förskollärare hette som biträdande rektorn föreslog. Jag bestämde tid för 
att berätta om studiens genomförande. Fia (F) och Fiona (G) fick både skriftlig (bi-
laga 1) och muntlig information eftersom det var tillsammans med dem studien 
skulle göras. Båda sa sig vara positiva till studien. Vi diskuterade hur min närvaro 
skulle påverka verksamheten. Personalgruppen utgör inklusive Grannavdelningen 
totalt sju personer. Dessa samt tillfälliga vikarier och studenter fick samtliga infor-
mation om min medverkan och möjlighet att ifrågasätta genomförandet av studien. 
Förskoleklassen i F-skolan består av tio sexåringar och ett barn som är ett år yngre. 
Hanteringen med samtyckesformulären till föräldrarna gick till på samma sätt som i 
G-skolan. Också här hjälpte mig pedagogerna att dela ut och samla in samtyckes-
formulären till föräldrarna. De elva barnen är uppdelade i två grupper. Fredrik och 
Frida tillhör Fias (F) grupp där det finns sju stycken sexåringar. Sexårsgruppen är 
delvis integrerad med barn i år ett och två där också Fiona (G) arbetar. Denna 
grupp består sammanlagt av tjugotre barn. Sju- och åttaåringarnas föräldrar fick 
samma skriftliga information som sexåringarnas föräldrar. Trots att sexåringarna 
fanns i fokus för studien, fanns ändå sju och åttaåringarna i de lokaler där studien 
skulle göras. Detta gjorde att informationen sattes upp på väggen i Hallen. Pedago-
gerna skrev också om mina besök i ett veckobrev som skickades hem. Föräldrarna 
behövde inte skriva på samtyckesformuläret eftersom de kom att tillhöra bak-
grundsbeskrivningen. Pedagogerna tillfrågades om vilka reaktioner de mött från 
föräldrarna i de båda förskoleklasserna samt i den grupp av sju- och åttaåringar som 



  

32 

träffade Fredrik och Frida. De svar som gavs var att min närvaro inte väckt några 
särskilda frågor eller kommentarer.  
 
Lindgren och Sparrman (2003) menar att det aldrig är självklart att barn vill bli do-
kumenterade. Detta är också ett av de etiska ställningstaganden som gjorts i denna 
studie. Vid mitt första datainsamlingsbesök berättade jag i båda förskoleklasserna 
för barnen om meningen med besöken och hur det skulle påverka dem. Jag berätta-
de också att slutresultatet skulle bli ”nästan som en bok”. I F-skolan gav jag samma 
information till sju och åttaåringarna, men sa att det mest var sexåringarna som jag 
skulle kunna hinna med att följa. Datainsamlingsmetoderna diskuterades också med 
barnen och jag berättade att jag inte skulle ta kort eller spela in dem på band utan 
att först fråga dem. Vidare berättade jag att jag bett deras föräldrar om tillåtelse att 
skriva vad de gjorde, fotografera dem och spela in på band. Men för att också få 
deras tillåtelse ombads de att säga till om det var någon som inte ville bli omskri-
ven eller dokumenterad. Ingen av barnen sa att de inte ville bli observerade. Efter 
detta gjordes urvalet genom att först bestämma en månad i vilken flickan respektive 
pojken skulle vara född. Pedagogen tittade sedan i klasslistan och berättade vilken 
pojke och flicka som var först född i denna månad. Om det inte fanns något barn 
född i den utvalda månaden fortsatte pedagogen leta efter vem som var född när-
mast efter. Jag kontrollerade sedan att de aktuella barnens föräldrar gett sitt god-
kännande till barnens deltagande i studien. I F–skolans förskoleklass fanns ett barn 
som var född ett år senare än de andra barnen. Barnet fick information om studien, 
men ingick inte trots föräldrarnas medgivande, i den ”slumpmässiga” urvalsgrup-
pen på inrådan av Fia (F). G-skolans förskoleklass var indelad i två grupper vilka 
hade sin tillhörighet i olika rum. Eftersom syftet var att studera alla rum där barnen 
befann sig bestämdes därför att pojken och flickan där skulle tillhöra olika grupper. 
När pedagogerna identifierat det första barnet i månaden kontrollerades därför om 
barnet av motsatt kön var i den andra gruppen. När så inte var fallet letade vi vida-
re. 
 
Mallen för de löpande protokollen visades för personalen samtidigt som jag upp-
muntrade dem att ifrågasätta metoden. Samtidigt uppmärksammade jag dem på att 
vissa noteringar även skulle göras om dem när de var i barnens närhet. Vid det för-
sta tillfället när jag observerade barnen berättade jag igen vad jag skrev och varför 
jag skulle fotografera. Detta kontrollerade barnen ibland genom att be mig läsa upp 
vad jag skrivit. Av det de sa och av deras ansiktsuttryck att döma tycktes de inte 
besvärade av att det de gjorde skrevs ner. Efter diskussion med pedagogerna beslu-
tades att det bästa tidpunkten att genomföra intervjuerna på var i de båda förskole-
klasserna när barnen själva bestämde över sin tid. 
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Datainsamlingen genomförs 
 
Datainsamlingen i de båda förskoleklasserna skedde parallellt under våren 2005. 
Ursprungsplaneringen var att fördela tillfällena för studien jämt över veckodagarna, 
för att minimera risken att gå miste om vissa aktiviteter som eventuellt bara skedde 
under vissa veckodagar. Detta visade sig inte vara fullt genomförbart eftersom det 
efterhand planerades in aktiviteter i förskoleklasserna som skedde på andra platser 
än i förskoleklassens lokaler. Bedömningen gjordes då att byta dag för observation 
till ett annat tillfälle, för att minimera det bortfall som aktiviteter på andra platser än 
i förskoleklassens lokaler kunde medföra.  
 
Löpande protokoll 
 
En mall för löpande protokoll (bilaga 3) hade tidigare iordningställts utifrån tanken 
att studera det som det observerade barnet sa och gjorde tillsammans med andra 
barn och vuxna. I valet mellan att skriva löpande protokoll och att göra videoin-
spelning kändes valet ganska självklart. Skälet är att det kändes alltför påträngande 
att sätta videokameran på ett barn under så lång tid, flera timmar i sträck, som data-
insamlandet pågick. Fördelen med att utomstående gör observationer är att dessa 
kan få syn på saker som sker på rutin så att deltagarna inte ens reflekterar över vad 
som händer (Merriam, 1994). Ur detta hänseende kändes det positivt att jag inte 
själv arbetade i förskoleklass och reflekterade utifrån den egna erfarenheten där. 
Vid observationerna satt jag för det mesta stilla på en bestämd plats i rummet där 
jag hade överblick över barnens aktiviteter. Under den största delen av tiden för-
sökte jag hålla mig stillasittande, tyst och lät för det mesta barn och personal inleda 
konversationen. De löpande protokollen har skrivits under tre dagar med varje barn, 
vilket innebär att de fyra barnen studerats under sammanlagt tolv dagar. Fördel-
ningen av antal sidor i löpande protokoll/barn skiftade beroende på vad som hände 
under dagen. Detta innebar att när barnen till exempel satt och lyssnade på en saga 
under en längre tid fanns det ibland inte lika mycket att skriva om som när barnen 
var aktiva. Vid vissa tillfällen gjordes intervjuerna mitt under dagen, då skrevs det 
ett ”avbrott för intervju” i det löpande protokollet. 
 
Barnen i studien var medvetna om vad jag gjorde vilket bekräftades av att de fråga-
de vad jag skrev när de löpande protokollen gjordes. Frågorna besvarades genom 
att jag berättade för barnen att det är många som inte vet vad sexåringar gör när de 
går i förskoleklass och nu försöker jag skriva vad ni gör för att komma ihåg bättre. 
Detta innebar att de som hade fler frågor om varför jag var där också hade möjlig-
het att få ytterligare information. Jag läste också det skrivna när barnen som deltog 
i episoden bad om det. 
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Samtal och ljudinspelningar 
 
Samtal mellan människor sker hela tiden utan att det för den skull innebär att sam-
talet är föremål för forskning. Kvale (1997) skiljer på det vardagliga samtalet från 
forskningssamtalet där forskaren presenterar och kontrollerar ämnet och sedan ana-
lyserar det som sägs. I studien används begreppen intervju och inspelade samtal 
synonymt för att få en variation i texten. Kvale (a.a.) beskriver att intervjuns styrka 
ligger i att olika personer ger sin bild av ett ämne och på så sätt kompletterar var-
andra. I denna studie är intervjuerna begränsade till fyra plus tre personer. Mångsi-
digheten sker i stället mellan intervjupersonernas olika perspektiv på förskoleklas-
sen, pedagoger och barn. 
 
Kvale (1997) poängterar vikten av att redogöra för intervjusituationen så att läsaren 
kan bedöma forskarens verksamhet. Med detta i åtanke redovisas studiens process 
och de beslut som tagits. Vilka tider intervjuerna gjordes avgjordes i samråd med 
pedagogerna. Även när barnens föräldrar skrivit på samtyckesformuläret ansåg jag 
det nödvändigt att förutom pedagogernas godkännande också få barnens tillstånd 
vid samtalstillfällena. Om de ville delta gick vi till ett rum där vi kunde vara ifred. 
Vid de enskilda intervjutillfällena tillfrågades barnen om de ville berätta lite om 
situationen som studerades. De hade då möjlighet att låta bli att delta i intervjuerna 
om de inte hade tid eller intresse av att prata med mig. Intervjuerna genomfördes på 
så sätt efter barnens vilja. När samtalet inleddes uppmärksammades barn och peda-
goger på att bandspelaren sattes igång. Därefter började själva intervjun med bar-
nen som handlade om vad de gjort i en viss situation för att försöka få en djupare 
förståelse av deras syn av händelsen. När intervjun avslutades markerades detta 
också med att barnen uppmärksammades på att bandspelaren stängdes av. Barnen 
tillfrågades om de ville lyssna på hur de lät i bandspelaren, vilket de ville. Det var 
ett sätt att försäkra att barnen visste vad det innebar att bli inspelad. Den ursprung-
liga planeringen var att genomföra ljudinspelade samtal med alla fyra barn. Hur 
många skulle beslutas efter hand. Samtalen innehöll en del av frågor men var till 
formen mer lik ett samtal än intervju eftersom barnen gavs möjligheter att själva 
berätta saker som de kom på. De frågor som ställdes var inte standardiserade, men 
handlade om vad barnen gjort vid något särskilt tillfälle i såväl styrda som i situa-
tioner de själv bestämde över. I vissa diskussioner ställdes barnens aktiviteter i ett 
visst rum i fokus. Tanken var att ha samtalen i så nära anslutning till händelsen som 
möjligt utan att störa mer än nödvändigt. 
 
Det var inte beslutat i förväg hur många intervjuer som skulle göras. I G-skolan 
gjordes en separat intervju med Gustav på 7 minuter och en med Gabriella på 9 mi-
nuter. I F-skolan genomfördes en intervju med bara Frida som tog 6 minuter. När 
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intervjun med Fredrik skulle göras den 2005-04-11 satte han som villkor att Frida 
också skulle vara med. Han svarade ”om Frida är med” när han blev tillfrågad om 
han ville berätta lite i bandspelaren. Eftersom Frida också deltagit i den aktuella 
aktiviteten, kändes villkoret rimligt. Beslutet togs att genomföra intervjun på Fred-
riks premiss. Intervjun tog 5:30 minuter.  
 
Det genomfördes också ljudinspelade samtal med den pedagogiska personalen. 
Detta skedde på deras raster, vilket de såg som enda möjligheten till att gå ifrån. 
Avsikten med dessa samtal var att få en bakgrundsbeskrivning av sexåringarnas 
aktiviteter i lokalerna. Ursprungsidén var att göra en intervju med personalen i re-
spektive förskoleklass, men planen fick delvis ändras. I F-skolan gjordes en 13 mi-
nuter intervju med Fia (F) enligt ursprungsplanen. Backman (1998) menar att in-
formanterna kan bytas efter hand för att på så sätt få mer kunskap. Tanken var att i 
intervjun både få ett historiskt och ett aktuellt tidsperspektiv på sexåringarnas verk-
samhet, vilket krävde en förändring av ursprungsplaneringen på i G-skolan. Att 
personalgruppen förändrats över tid medförde att det krävdes två intervjuer. Gunnel 
(1) som varit med och startat förskoleklassens verksamhet i G-skolan intervjuades i 
20:30 minuter. Den andra intervjun som handlade om hur lokalerna används idag 
gjordes med Gunilla (2) och tog 7 minuter. Intervjuerna organiserades på samma 
sätt som de gjorde när barnen deltog. Vid en genomgång av samtliga intervjuer vi-
sade det sig att de olika informanterna lämnat svar på de frågor som gavs vilket in-
nebar att bedömningen gjordes att det inte var nödvändigt med fler intervjuer. 
 
Fotografier, ritningar och egna skisser 
 
När empirin skulle samlas in togs beslutet att olika situationer skulle fotograferas i 
samband med att de löpande protokollen skrevs. Bilderna var tänkta att användas 
senare för att tjäna som samtalsunderlag vid intervju med det observerade barnet. 
Planen var att bilderna skulle få ett nummer i de löpande protokollen för att säker-
ställa till vilket tillfälle de hörde. Andra bilder skulle beskriva de olika rummens 
möbler och material. När jag observerat och fotograferat en tid visade det sig i båda 
förskoleklasserna att det var möjligt att göra samtalen med barnen samma dag som 
händelsen utspelade sig. Valet stod då mellan att vänta tills nästa besök och med 
det utskrivna fotot tillhands eller att samtala om händelsen samma dag som situa-
tionen uppstod. Det senare alternativet valdes eftersom detta bedömdes ge en rikare 
och exaktare beskrivning av vad som hänt än om situationen skulle ha återberättas 
en annan dag. Av den anledningen ansåg jag att fotograferingen inte var till någon 
större hjälp och slutade fotografera barnen. Med undantag av en bild föreställande 
Fredrik och Frida och en bild av Gustav är övriga bilder uteslutande tagna i syfte att 
dokumentera rummets möbler och material. Bilderna är tagna ur olika vinklar i de 
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olika rum som barnen hade tillgång till. I G-skolan fotograferades totalt 20 bilder, 
F-skolan totalt 13. Dessa foton var en bra hjälp när rumsbeskrivningarna gjordes 
vid sammanställningen. 
 
När ett rum fotograferas betyder det ofta att kameran måste vara placerad i rummet. 
Detta innebär att den del av rummet som fotografen befinner sig på inte syns på 
bilden. Även om flera bilder tas av rummet kan det föra med sig att det är svårt att 
få en överblick över rummets inredning. För att undvika tveksamheter vid analysen 
kompletterades bilderna med egna enkla skisser av de olika rummens inredning. 
Dessa skisser ritades vid liknande tillfällen som fotografierna togs, dvs. då barnen 
gjorde något som hamnade i kategorin bortfall som till exempel att vara utomhus. 
De ritningar som används kommer från skolorna.  
 
Analys och tolkning 
 
När datainsamlingen var slutförd och observationer, intervjuer samt bilder var ut-
skrivna påbörjades studiens mest tidskrävande del, arbetet med att bearbeta och 
analysera materialet. Under analysprocessen togs beslutet att inte fler förskoleklas-
ser skulle studeras eftersom empirin var tillräckligt omfattande för att ge svar på 
studiens syfte. Allra först gjordes en slags genomgång av alla intryck vilka sam-
manfattades och skrevs ner. Det som fångade uppmärksamheten var bland annat 
hur verksamheten stördes i G-skolan och hur mycket mer funktionella lokaler som 
F-skolan hade i jämförelse med G-skolan. Det gällde också organisationsfrågorna 
som integrering med äldre barn och vilka personalkategorier som sexåringarna träf-
fade. Dessa första intryck har sedan dess genomsyrat studiens resultat. Bearbet-
ningen med de båda resultatkapitlen inleddes med kapitlet om sexåringarnas fysis-
ka villkor. Där behandlades de båda förskoleklasserna var för sig, ett rum i taget 
med syfte att hitta det specifika för hur varje rum användes. Troligtvis fanns det en 
vinst med att särskilja beskrivningarna under analysen eftersom det då var lättare 
att hitta det utmärkande för rummet och för respektive skola.  
 
Ritningar, skisser och fotografier användes i beskrivningen av rummens placering 
och inredning. Det visade sig att skisserna kompletterade fotografierna. Skolornas 
ritning har skannats och bearbetats i programmet Paint. Bearbetningen har bestått 
av att fylla i och förtydliga detaljerna som ibland var svåra att se. Skissen av F-
skolans Klassrum har när det gäller väggarna utgått från skolans ritning, men när 
det gäller inredningen haft egna skisser och fotografier av rummet som utgångs-
punkt. Detta gör att skissen inte återger rummet exakt utan ska ses som ett kom-
plement till textbeskrivningen. Rummens namn och G-skolans markering av 
rumstillhörighet har lagts till i efterhand för att göra det mer överskådligt för läsa-
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ren. G-skolans ritning saknade dörrar vilka lagts till efteråt med hjälp av en genom-
gång av fotografierna. Dörrarna visade sig vara en viktig del för att demonstrera 
rummens tillgänglighet. Ritningarna har numrerats efter Nybergs (2000) rekom-
mendation att använda kapitelnumret framför figurnumret också detta för att det 
ska bli mer läsarvänligt. 
 
När barnens aktiviteter skulle redovisas användes fältanteckningarna först i syfte att 
fånga vad som verkligen skedde i de olika rummen och inte vad rummet skulle 
kunna användas till. I en genomgång av fältanteckningarna kopierades de delar 
samman som berörde ett visst rum och sattes ihop i nya dokument. De för rummet 
typiska aktiviteter exemplifierades med hjälp av fältanteckningar. När intervjuerna 
gav ytterligare förståelse för vad som pågick valdes dessa ut för att komplettera 
fältanteckningarna. Wehner – Godée (2000) påpekar att ljudintryck som isoleras 
bidrar till en ökad känslighet för det som sägs. Intervjucitaten krävde sedan vid vis-
sa tillfällen ytterligare fältanteckningar för att exemplifiera och fördjupa intervjuer-
nas innehåll.  
 
När ett första utkast av sexåringarnas aktiviteter i de olika rummen var samman-
ställt, lästes den litteratur som berörde tidigare forskning. Det framkom då saker i 
empirin på ett delvis annat sätt än vad som gjorts vid datainsamlingen och genom-
gången av empirin. Det uppenbarades nu andra förhållanden som inte tidigare 
uppmärksammats i studien. Exempelvis bidrog litteraturgenomgången till en större 
förståelse både för integrationsreformens syften, hur reformen tagits emot i verk-
samheterna och vilken betydelse lokalutformningen har. När litteraturgenomgången 
var gjord, om än inte färdigställd, skrevs först en analys till varje rum. Eftersom 
intrycket var att analysen innehöll för mycket upprepningar under respektive rum 
omarbetades analyserna till att gälla förskoleklassens alla rum. Processen skriva, 
välja citat i empirin, läsa litteratur och analysera gjordes åtskilliga gånger. Back-
man (1998) beskriver att forskning är en ständigt pågående process där nya fakta 
läggs till vilket gör att allt förändras. Här har resultattexten inte totalförändrats från 
en ytterlighet till en annan, utan snarare delvis ändrat riktning, vuxit fram och för-
djupats under analysfasen. När en situation valts ut för att exemplifiera det som vill 
visas, har analysen gett upphov till fler frågor som i sin tur besvarats med hjälp av 
andra delar av empirin. Precis som Backman (a.a.) redogör för är processen själv-
korrigerande, hjulet rullar ständigt vidare. Analysen har gjorts under skrivandet när 
frågor uppstått i analysen och besvarats av empirin och tidigare forskningsresultat. 
 
Efter en tids analyserande med sexåringarnas fysiska villkor, övergick arbetet till 
nästa resultatkapitel som knöt an till ett sociokulturellt perspektiv. Teorikapitlet var 
redan tidigare skrivet, om än inte i slutgiltigt skick. Att beskriva just förskoleklas-
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sernas läromiljöer blev ett ganska naturligt val eftersom perspektivet beskriver ett 
sätt att se på lärande och att studien fokuserar på sexåringarnas miljö. Att valet föll 
på att skriva två separata miljöbeskrivningar även i detta kapitel berodde på en po-
ängtering av de båda fallen F-skolan och G-skolan. Skillnader och likheter mellan 
sexåringarnas villkor i förskoleklassernas valdes att sparas till diskussionskapitlet. 
 
Backman (1998) menar att en fallstudie kan vara beskrivande, förklarande eller un-
dersökande. Här har avsikten med metoden varit att beskriva och analysera hur lo-
kalerna används av barnen vilket kan ses genom det sätt som resultatkapitlen pre-
senteras. Jag delar dock Merriams (1994) åsikt om att mängden citat och beskriv-
ningar kan vara en svår balans eftersom metoden kräver en tät beskrivning samti-
digt som framställningen inte ska vara onödigt lång med hänsyn till läsaren. En an-
nan avvägning som gjorts är att de båda resultatkapitlens fältantecknings- och in-
tervjucitat har varit i behov av en viss bearbetning. Kvale (1997) skriver att orda-
granna intervjucitat ofta ger, med sina ofullständiga meningar, en tråkig rapport. 
Vid genomläsningen upplevdes texten vara alltför komprimerad för att andra som 
inte deltagit i situationen skulle kunna förstå den i den korta form som den återgi-
vits i. Därför gjordes när episoderna valdes också vissa tillägg och förklaringar.  
 
Bortfall 
 
Med tanke på att vissa föräldrar gav sitt medgivande att observera deras barn och 
andra inte, var det nödvändigt att bestämma hur jag skulle förhålla mig till barnen 
på olika sätt. Skillnaden handlade ganska självklart om vilka barn som ingick re-
spektive inte ingick i den urvalsgruppen där fyra barn skulle följas i observationer 
och intervjuer. I G-skolans förskoleklass var det av nitton barns föräldrar, sex 
stycken som inte lämnat tillbaka samtyckesformuläret, två föräldrar kryssade i att 
de inte gett sitt medgivande. Detta innebar att det var elva barn vars föräldrar givit 
sitt samtycke. I F-skolan förskoleklass var det en familj som inte lämnat in sam-
tyckesformuläret till sitt barn och en som inte gav samtycke till barnets medverkan, 
vilket innebar att nio barn hade föräldrar som godkänt barnens medverkan i studien. 
Detta innebar att bortfallet var störst i den sexårsgrupp där det fanns flest sexåring-
ar, vilket gjorde situationen mindre problematisk än om det varit tvärt om. Jag för-
säkrade mig genom pedagogerna om att anledningen till att föräldrarna inte sam-
tyckte var att de inte ville att deras barn skulle vara i fokus och inte att de ansåg att 
studien inte skulle göras i deras barns förskoleklass. Frågan upprepades när under-
sökningen påbörjats, men de svarade på samma sätt även då.  
 
Eftersom detta är en fallstudie som fokuserar hur fyra barn använder rummen har 
en naturlig avgränsning kunnat göras. Visserligen har även andra barn som jag inte 
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fått medgivande av ibland varit i rummen. Jag har då skrivit att ”det observerade 
barnet, var tillsammans med andra barn” utan att beskriva vad de andra barnen 
gjorde mer ingående. 
 
För att försäkra att jag inte missat flera enligt pedagogerna vanligen återkommande 
aktiviteter eftersom studien gjordes under en begränsad tid, togs frågan upp till dis-
kussion i slutet av perioden för studien. De svar som gavs i båda förskoleklasser var 
att de inte kunde se något bortfall av denna karaktär. 
 
Rollen som forskare 
 
För att läsare av denna studie själv ska kunna göra sig en uppfattning om hur studi-
ens genomförande påverkat det som hände under perioden beskrivs detta här. Ob-
servationerna gjordes genom att jag intog en tittande, lyssnande och skrivande posi-
tion. Jag deltog oftast inte i barnens aktiviteter om jag inte direkt blev inbjuden av 
barnen till ett samtal eller aktivitet. När barnen bytte rum när de själva valde aktivi-
tet, försökte jag så naturligt som möjligt att placera mig i närheten av det observe-
rade barnet så att jag hörde och såg bra. Tanken var att barnen skulle veta att jag 
observerade dem, men jag satte mig på ett sådant avstånd att jag hoppades att bar-
nen inte skulle känna sig ”punktmarkerade”.  
 
Att göra intervjuer med barnen innebar att jag tvingades välja tillfälle när dessa 
skulle göras. De tillfällen som valdes skedde inte under de av pedagogerna ledda 
aktiviteterna eftersom jag efter samtal med pedagogerna förstod att de ansåg det var 
minst störande när barnen själva valde aktiviteter. Detta betydde att jag själv deltog 
och stärkte uppfattningen att barnens egna val är oväsentligare än den av pedago-
gernas planerade verksamhet, vilket inte kändes bra. Under en tid funderade jag på 
att utföra ytterligare en intervju med varje barn. Gabriella tillfrågades (2005-04-27) 
men svarade att hon ville dansa i Lillarummet. Beslutet respekterade jag utan att 
ifrågasätta. Det nekande svaret såg jag mer positivt än negativt med den motiver-
ingen att barnen, åtminstone inte Gabriella, kände sig tvingade att ställa upp på in-
tervjun. Men hennes svar gjorde att jag funderade på hur jag tog tid från barnens 
begränsade lektid, framför allt på G-skolan. Vid en genomgång av intervjuerna i G-
skolan såg jag inga uppenbara tecken på att materialet skulle vara ofullständigt. Det 
visade olika situationer i olika rum och att det tillsammans med annat datamaterial 
skulle räcka för att visa hur barnens vardag tedde sig de sex dagarna studien pågick. 
Beslutet togs att avstå från att göra ytterligare intervjuer. Om det senare skulle visa 
sig att studien krävde mer data, skulle det i så fall ske i ytterligare en förskoleklass 
med andra barn. Även pedagogernas arbetsförhållanden påverkades av min närva-
ro. Det kändes inte så bra att de behövde använda sina raster för att intervjuerna 
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med dem skulle kunna genomföras. Men det var på deras initiativ denna tid togs 
och de sa att ”det var helt okey”. Sett ur ett större sammanhang visade det sig att 
det ofta var så här de löste problemet med för lite tid för arbetet, att hoppa över ras-
ten. 
 
Det finns en risk i att den egna yrkesbakgrunden påverkar sättet att värdera och se 
på integrerade verksamheter där flera personalkategorier medverkar (Davidsson, 
2002). Precis som Davidsson skriver har jag försökt att bortse från den egna bak-
grunden som förskollärare när det gäller att tolka och värdera händelser och saker 
som sagts. Yrkesbakgrunden var svår att bortse ifrån när det gällde hur G-skolans 
lokaler användes av andra. I analysen av detta var det nödvändigt att ha tidigare 
forskning att luta mot. Men yrkesbakgrunden har också varit till fördel. Precis som 
Davidsson (a.a.) hade nytta av sin bakgrund som förskollärare var troligtvis också 
min yrkesbakgrund till hjälp när det gällde att få tillträde till fältet. En annan fördel 
var att vissa moment i yrkesrollen som förskollärare också ingår här. Att observera, 
dokumentera och samtala med barn ingår i yrkesrollen även om det ställs andra 
krav i forskarrollen. 
 
Studiens trovärdighet och giltighet 
 
Thurén (2002) menar liksom Nyberg (2000) och Hartman (2004) att noggrannheten 
dels är till för att läsaren ska kunna bedöma om en trovärdig, logisk och rimlig 
tolkning har gjorts. Sedan skiljs författarnas åsikter åt något. Nyberg (a.a.) och 
Hartman (a.a.) anser att studien ska kunna återupprepas för att exempelvis kunna 
ifrågasätta resultat och analys. Thurén (a.a.) lägger tonvikten lite annorlunda och 
anser att det handlar om att andra forskare ska kunna använda samma metod. Här är 
tanken med redovisningen, precis som de tre författarna menar om att bedöma tro-
värdigheten. Rimligtvis går det att utföra en liknande studie, men resultatet kommer 
delvis att bli ett annat. Varför det ses så framgår av resonemanget i studiens ontolo-
giska ställningstagande och konsekvenser. I detta avseende ansluts detta kapitels 
innehåll till Thuréns (a.a.) resonemang om att låta andra ta del av de erfarenheter 
som gjorts.  
 
Tillförlitligheten handlar bl.a. om att säkerställa att de tolkningar som gjorts är kor-
rekta. För att läsaren ska kunna bedöma detta, exemplifieras händelserna med fält-
anteckningar, intervjucitat och ritningar. I studien används triangulering dvs. flera 
datainsamlingsmetoder för att öka tillförlitligheten. Fördelen med detta är att både 
händelser och samtal finns dokumenterade. Innehållet i de löpande protokollen 
fanns som underlag till de samtal som senare fördes med barn och personal. På så 
sätt blev det möjligt att kommentera, komplettera och förtydliga uppgifter som 
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fanns i de löpande protokollen. Samtalens kvalitet ur forskningssynpunkt diskuteras 
av Kvale (1997), som anser att intervjuns kvalitet är hög om innehållet i intervjun 
tolkas och verifieras under själva intervjun. Ett exempel på det sker när Gustav hål-
ler med om att alla tror att det är en tävling när barnen räknar i sina matematikhäf-
ten. Wehner – Godée (2000) menar att fördelen med att göra ljudinspelningar är att 
ljudintrycken isoleras, vilket bidrar till en ökad känslighet för det som sägs. För att 
säkerhetsställa att jag hört rätt vad såväl barnen som pedagoger sagt har jag också 
haft nytta av att kunna lyssna på det inspelade materialet flera gånger. För att säker-
ställa att citatens tillägg inte har förändrat handlingen, bara förtydligats, har den 
handskrivna ursprungsversionen av fältanteckningarna sparats och jämförts med 
den slutgiltiga versionen i resultatkapitlen. Tillförlitligheten handlar också om att 
både barn och personal i undersökningsgruppen ska kunna känna igen sig. Merriam 
(1994) menar att medbedömare är en tillgång. För att stärka analysernas giltighet 
har jag under studiens gång haft möjlighet att diskutera resultatet inom det projekt 
där studien ingår. Där ingick också studenter på lärarprogrammet som samlat in 
data på sin verksamhetsförlagda utbildning i förskoleklass. Diskussionen skedde i 
samband med att studenterna sammanfattade sina data. 
 
Studiens giltighet handlar också om att hålla rätt fokus. Kvale (1997) beskriver svå-
righeterna med att intervjua personer som inte håller sig till ämnet, pratar kortfattat 
eller ger motstridiga uppgifter. Troligtvis har jag haft fördelar av min yrkesbak-
grund som förskollärare där jag samtalat med många barn. När barnen under inter-
vjun började prata om annat, handlade det för det mesta om hur bandspelaren fun-
gerade. Avbrottet i intervjun löstes genom att vi pratade om bandspelaren tills bar-
nen verkade nöjda, för att sedan återgå till intervjuns syfte. Ett klargörande av fors-
karens teoretiska utgångspunkter, vilket finns beskrivet, bidrar också till ökad gil-
tighet (Merriam, 1994). Syftet med att göra ett eget resultatkapitel med teoretisk 
utgångspunkt är att tydliggöra att det finns olika sätt att se på lärande som inte en-
dast handlar om tolkning av styrdokument. 
 
Kunde studien ha gjorts på ett annat sätt? 
 
Självkritiken som har gjorts här handlar i första hand om hanteringen med sam-
tyckesformulären i G-skolan. Föräldrarnas svårigheter att förstå de skrivna formu-
lären bidrog troligen till en del av bortfallet i G-skolan. Jag anser inte att det är an-
märkningsvärt att föräldrarna avstår att skriva på ett dokument när de själva inte 
kan utläsa innebörden av texten utan hjälp. Pedagogerna berättade att det var unge-
fär lika många påskrifter som de brukade få tillbaks. Frågan är hur mångkulturella 
miljöer ska behandlas i forskningssammanhang. Det kändes fel att avstå från att 
göra studien i förskoleklassen med skälet att föräldrarnas svenska språkkunskaper 
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inte var tillräckliga för att förstå den skrivna texten. Kanske hade det varit bra att ha 
tillgång till de forskningsetiska reglerna skrivna på olika språk. Det känns trots allt 
säkerställt att informationen till föräldrarna gått fram. 
 
Om studien skulle göras om skulle också det material som barnen använt när de 
gjort olika uppgifter exempelvis månadsbilden eller någon matematikuppgift ingått. 
Detta skulle kräva att pedagoger, föräldrar och barn gav sitt medgivande. Fältan-
teckningarna borde också ha varit utförligare beskrivna i vad andra barn och vuxna 
som deltog i studien gjorde. Detta kunde ha inneburit en större skillnad mellan de 
barn vars föräldrar givit sitt medgivande och de som inte hade gjort det. Men som 
Merriam (1994) skriver kräver observationer träning. De två vanligaste organisa-
tionsformerna för sexåringar är åldershomogena grupper och därefter åldersblanda-
de grupper med sex, sju och åttaåringar (Davidsson m.fl. 2003). Detta var inget kri-
terium i valet av förskoleklass, vilket det kanske borde ha varit. Så här i efterskott 
kan det ses som en bonus och onekligen påverkade det studiens innehåll. Det kän-
des bra att hela tiden kunna utöka studien till fler förskoleklasser om det visade sig 
behövas. Visst fanns det under tiden för studiens genomförande flera val som gjor-
des som kunde ha lett in studien på andra vägar. Exempelvis diskuterade under en 
period att sätta barns inflytande i fokus. Det skulle säkert vara möjligt att fortsätta 
bearbeta empirin ur denna synvinkel, men det får bli i en annan studie i så fall. 
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5.  OLIKA FYSISKA VILLKOR FÖR BARN I FÖR-
SKOLEKLASS  

 
Här följer det första av två resultatkapitel. Detta handlar om hur barnen i de två för-
skoleklasser som studeras, använder de olika rummen. Kapitlet analyseras i relation 
till tidigare forskningsresultat, medan nästa resultatkapitel sätts i relation till ett so-
ciokulturellt perspektiv. De båda kapitlen kompletterar därmed varandra. Innehållet 
i båda kapitlen baseras på löpande protokoll, inspelade samtal med barn och peda-
goger, fotografier av rummen, skolans ritningar samt egna skisser av lokalerna.  
  
Först presenteras G-skolans förskoleklass eftersom de yttre förutsättningarna liknar 
många andra förskoleklasser på det sättet att lokalerna finns i en grundskolebygg-
nad (Davidsson m.fl., 2003; Skolverket, 2000). Därefter presenteras F-skolans för-
skoleklass vilket visar exempel på en förskoleklass som är placerad i före detta fri-
tidshemslokaler med direkt anslutning till förskola. De båda redogörelserna inleds 
med en övergripande beskrivning av skolan och handlar om hur sexåringarnas 
verksamhet förändrats i och med integrationsreformen. Därefter beskrivs hur de 
olika rummen ligger i förhållande till andra rum, vad de innehåller och hur de an-
vänds av barnen. I slutet av redovisningen av respektive förskoleklass görs en ana-
lys där resultaten knyter an till tidigare forskning.  
 
Gustav, Gabriella och rummen 
 
G-skolan är kommunal och ligger i ett mångkulturellt bostadsområde en bit från 
stadens centrum. Skolbyggnaden består av både nya och äldre flyglar som är för-
bundna med varandra. Sexåringarna Gustav och Gabriella tillhör skolans yngsta 
barn. Skolans äldsta barn går i år sex. Gunnel (1) som arbetade med sexåringarna 
vid omorganisationen berättar hur ombyggnaden gick till. 
 

Detta är ju den gamla skolan [...] Ja, när skolan byggdes om så flyttade hela 
skolan till lägenheter [...] och så tömdes hela skolan och så byggde man om 
[...] Då hade vi ju diskussioner allihop hur vi ville arbeta då när vi kom ner 
till den nya skolan [...] Under tiden för det tog ju två år tror jag [...] Vi flyttade 
in successivt och flyttade ut successivt [...] Alla flyttade inte ut på samma gång 
och alla flyttade inte in på samma gång [...] Men det stod tomt i två år nästan. 
[...] Det fick vi alla, eller det köptes till hela skolan. [...] Innan hade alla bän-
kar, nu har ju alla bord. [...] Det köptes också in lådor och hurtschar då. (In-
tervju 2005-04-27) 
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Sexåringarna som tidigare varit knutna till daghemmens och deltidsgruppens loka-
ler flyttade nu in i skolan som byggdes om inför integrationen. Under de två år som 
omorganisationen tog diskuterades det nya arbetssättet. Samtidigt fick samtliga 
klasser nya stolar och bänkarna byttes ut mot bord. Vid omorganisationen flyttade 
sexåringarna in i markplan i skolans äldre delar och mellan två korridorer. I anslut-
ning till förskoleklassens lokaler finns också ett av grundskollärarnas kontor. Två-
ornas klassrum, som åttaåringarnas rum kallas, ligger i direkt närhet till förskole-
klassens lokaler. Tidigare användes detta klassrum av sjuåringarna. Förskoleklas-
sens minsta rum benämns Kontoret och är inrett som ett sådant. Förutom pedago-
gernas kontorsmaterial finns här sexåringarnas matematikböcker. Gustav och Gab-
riella använde sällan detta rum, trots att de har tillåtelse att vara där.  
 

 
 
Figur 5.1 Ritning av G-skolans lokaler inklusive Tvåornas klassrum, två kontor 

samt Hallen. Det skuggade området markerar Gustavs och Gabriellas 
rum. 

 
Enligt skolans ritning har G-skolans förskoleklass tre utspridda rum till sitt förfo-
gande, Köket, Lillarummet och Klassrummet. För att gå mellan dessa tre rum måste 
barn och pedagoger passera genom Hallen. Under tiden för studien användes också 
Kontoret, om än i liten utsträckning av barn och pedagoger. Både Hallen och Kon-
toret ingår i studien. 
 
Gustav och Gabriella är liksom sina kamrater i förskoleklassen, sex år. I gruppen 
finns nitton barn varav tolv flickor och sju pojkar. Barnen träffar under sin vardag i 
förskoleklassen flera pedagoger. En förskollärare arbetar halvtid och en barnskötare 
heltid. En av dessa pedagoger kallas här Gunilla (2). De båda pedagogerna har hu-
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vudansvar för de planerade aktiviteterna i förskoleklassen. Förskollärarens reste-
rande halvtidstjänst ersätts med en pedagog som till största delen arbetar på fritids-
hemmet. Därtill finns vid vissa tillfällen ytterligare en resurstjänst i förskoleklas-
sen. Detta innebär att Gabriella och Gustav under datainsamlingen vid olika tillfäl-
len under en vecka träffar fyra olika vuxna i förskoleklassen. Eftersom de pedago-
ger som nu arbetar med sexåringarna i G-skolan inte var anställda när ombyggna-
den inför integrationsreformen skedde, ingår ytterligare en förskollärare i under-
sökningsgruppen. Denna pedagog kallas här Gunnel (1) och var med när förskole-
klassen flyttade in i skolans lokaler. Av denna anledning har hon intervjuats här. 
Gunnel (1) arbetar fortfarande på skolan, men till största delen med äldre barn. 
 
Rummen i G-skolans förskoleklass används förutom av sexåringarna, också före 
och efter skoltid av barn som går i fritidshemsverksamhet. Hur sexåringarna i G-
skolan använder sina lokaler under en vanlig skoldag beskrivs så här av Gunilla (2). 
 

Klockan åtta har vi samling gemensamt i vårt så kallade Lillarum [...] Däref-
ter har vi pedagogisk verksamhet… eh, där vi är uppdelade i två mindre grup-
per och då går vi, en grupp går till Köket [...] och har sin pedagogiska verk-
samhet där beroende på vad det är, matte, svenska [...] En grupp går till 
Klassrummet och samma verksamhet genomförs [...] Då har vi haft det på vår 
planering innan vad det är om det är matte eller om det är språklek eller vad 
vi ska göra, jag- boken [...] Det är ju mer inom citationstecken skolarbete. [...] 
Därefter går vi tillbaka runt halv tio till det stora samlingsrummet, [dvs. Lilla-
rummet, författarens anmärkning] det gemensamma rummet och [...] äter frukt 
och sen brukar barnen få leka fritt [...] Lunch kvart över elva i Köket [...] Efter 
lunchen så är det ju, eh … fritt igen då [...] Och då är det ju verksamhet i alla 
rum. (Intervju 2005-04-27) 

 
När Gunilla (2) beskriver en dag i G-skolan framkommer det att innehållet till stora 
delar är styrt fram till halv tio och då utgår från ett skolinnehåll, dvs. ett innehåll 
som har bestämts av den vuxne. Dessa aktiviteter kallar hon pedagogisk verksam-
het. Vilket rum barnen använder beror dels på hur mycket klockan är, dels på vil-
ken av halvklasserna barnen tillhör. Även detta bestäms av den vuxne. Ibland be-
nämns språkaktiviteten svenska, ibland språklek, vilket kan tolkas som att sexår-
ingarna lär sig svenska på olika sätt. Efter fruktstunden bestämmer barnen själva 
vad de ska göra och vilket rum de ska använda. Dagen består således av en bland-
ning mellan av pedagogerna styrda skolaktiviteter och stunder när barnen är själva 
och väljer fritt. 
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Ordningen på presentationen av vad barnen gör i de olika rummen följer barnens 
dagliga rutiner. På morgonen går Gustav och Gabriella först in i Hallen, därefter till 
Lillarummet. Sedan är barnen uppdelade i olika rum dvs. var sitt rum. Gustav går 
till Klassrummet och Gabriella till Köket. Eftersom båda barnen senare äter mat i 
Köket presenteras detta rum efter Klassrummet. 
 
Hallen en plats för ditt och mitt 
 
Hallen ligger i mitten av den långsmala avdelningen. Den gränsar till den dörr utan 
fönster som leder till de äldre barnens klassrum, till Lillarummet, Köket och Klass-
rummet. Skolans skiss anger inte vilken grupp Hallen tillhör, men Gunnel (1) be-
skriver att den används av sexåringarna och tvåorna. Hallen är det enda uttalade 
gemensamma rummet för sexåringar och äldre barn i G-skolan under skoltiden. 
 

Och så finns det ju tambur för 25 barn ungefär. [...] Så ser du ju att förskole-
klassen har ju kanske 13 krokar och tvåorna har 13. [...] Och därför får dom 
dela två och två. [...] Egentligen är det tänkt för en klass. (Intervju 2005-04-
27) 

 
När Gunnel (1) beskriver Hallen uttrycker hon upp att rummet används i förva-
ringssyfte, nämligen att förvara sex- och åttaåringarnas kläder och personliga tillhö-
righeter. Den ursprungliga planeringen av Hallen baseras på en grupp barn. När 
ombyggnaden gjordes förändrades inte Hallens utformning i någon större utsträck-
ning trots att barnantalet fördubblades. Detta kan synas märkligt då små barn dels 
har behov av egna platser för att känna tillhörighet, dels har ett behov av att ha en 
plats som är tillräckligt stor för att rymma kläder för olika aktiviteter och väder. En 
vanlig dag samlas Gabriella och de andra sexåringarna klockan 8:00 utanför ytter-
dörren till G-skolan. Samtidigt förbereder pedagogerna dagens verksamhet inom-
hus. Ett exempel på hur dagen startar ges nedan. 
 

Gabriella står på skolgården utanför G-skolans ytterdörr. Intill henne står 
några kamrater och väntar, medan några andra barn säger ”hej då” till sina 
föräldrar. Pedagogen låser upp dörren och barnen går in. Ett barn i år 2 blir 
upptäckt med att smita in och blir tillsagd att gå ut igen. Gabriella går in och 
ställer skorna i Hallen. Hon hänger upp ryggsäcken och sina ytterkläder på 
sin krok. Gabriella pratar med kamraterna samtidigt som hon går mot det 
rummet där barnen samlas på morgonen, nämligen Lillarummet. (Fältanteck-
ningar 2005-04-08) 
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Vem som har tillgång till Hallen beror på vilken grupptillhörighet barnen har, om 
de är förskoleklassbarn eller går i år två. Gabriella och Gustavs pedagoger öppnar 
ytterdörren på morgonen och släpper in sexåringarna. De äldre barnen får vänta tills 
deras pedagog öppnar dörren. När barnen har rätt att vara i Hallen är alltså reglerat 
i tid beroende på barnens ålder och på vilken pedagog som öppnar dörren. Denna 
uppdelning kan troligen hänvisa till att Hallen är liten och inte har plats för alla 
barn samtidigt.  
 
Det första som Gabriella och Gustav möts av i den korridorutformade groventrén är 
torkskåp och en plats att ställa skor och stövlar på. Barnen hälsas också välkomna 
med hjälp av en skylt med förskoleklassens/fritidshemmets namn. Det gemensam-
ma namnet bidrar till att förskoleklass och fritidshem ses som en verksamhet, me-
dan tvåorna har en egen klassbeteckning och ses som en annan verksamhet. För att 
komma till sina klädfack passerar sexåringarna åttaåringarnas del av Hallen som 
ligger utanför tvåornas klassrum. På klassrumsdörren finns klassfotografi och in-
formation i form av schema som förstärker att detta utrymme tillhör de äldre bar-
nen. Detta är inget utrymme som är avsett för Gustav och Gabriella. Väl avskilt 
från tvåornas område men ändå nära, har sexåringarna sina kläder och väskor. 
Ytorna i Hallen är således indelade efter barnens ålder. Sexåringarna hänger sina 
kläder på en plats och åttaåringarna på en annan. Hallen har förutom åldersindel-
ningen även en personlig indelning i form av egna fack och krokar. Dessa platser 
ser ut på samma sätt som åttaåringarnas. Hallen är en plats som Gustav och Gabri-
ella i första hand använder för att göra någon speciell kortvarig uppgift. 
 

Gabriella går till hallen och klär på sig sina ytterkläder och går ut. [...] Hon 
kommer in i hallen och tar av sig ytterkläderna. Hon sticker sedan ner handen 
i sin ryggsäck och tar upp en CD-skiva. [...] Gabriella går mot och in i Köket. 
Hon vänder vid dörren där förskoleklassen slutar. Gabriella hoppar omväx-
lande på ett och två ben som om hon ”hoppade hage”. Hon tittar på matvag-
nen där dagens lunch står. Gabriella säger ”Hamburgare och mos” medan 
hon hoppar ut ur köket och vidare in genom Hallen mot Lillarummet. Ramsan 
upprepar hon hela vägen genom köket och Hallen fram till Lillarummet. (Fält-
anteckningar 2005-04-08) 

 
Hallen är en plats där Gabriella utför korta ärenden. Hon klär på och av sig och 
hämtar en CD-skiva. Den korridorliknande utformningen skapar tillsammans med 
Köket en plats att göra rörliga aktiviteter på. Kanske har hon själv kommit på ytter-
ligare ett sätt att använda platsen på, än de som de ursprungligen är avsedda för. 
Rummet används i detta och i det följande exemplet som ett mellanrum mellan oli-
ka aktiviteter. Följande situation utspelar sig mellan klockan 8:00 och klockan 9:05. 



  

48 

Gabriella går in genom ytterdörren. Hon går genom groventrén fram till sitt 
klädfack. Där hänger hon upp sina kläder och ryggsäcken på sin krok. Däref-
ter går Gabriella fram till dörren till Lillarummet och trycker ner handtaget. 
När hon upptäcker att dörren är låst ställer hon sig framför dörren och vän-
tar. När pedagogen kommer och tar fram nycklarna och låser upp går Gabri-
ella in i Lillarummet. [...] Efter aktiviteten i Lillarummet går hon genom Hal-
len och in i Klassrummet. [...] När hon skrivit en stund i Klassrummet går hon 
ut till Hallen och lämnar pappret med namnen i sitt fack. Pedagogen säger till 
henne att gå till Lillarummet vilket hon gör genom att passera Hallen. [...] 
Gabriella går ut i hallen, klär på sig ytterkläderna och går ut. (Fältanteck-
ningar 2005-04-27) 

 
Även här använder Gabriella Hallen till att klä av och på sig och passera mellan 
förskoleklassens olika rum. När det visar sig att dörren till Lillarummet är låst, vet 
Gabriella vad hon ska göra, vänta. I den beskrivna episoden om Hallen är hon på 
väg någon annan stans, till Lillarummet, Klassrummet eller skolgården. Hallen kan 
ses som en plats där Gabriella förvarar, hämtar och lämnar sina saker samt går ige-
nom för att komma någon annan stans. De äldre barnen använder Hallen andra ti-
der. 
 
Lillarummet ett rum som kräver anpassning 
 
Lillarummet som också ibland kallas Samlingsrummet, angränsar till Hallen och 
har även en dörr som leder till tvåornas klassrum. Denna dörr används ytterst säl-
lan. Rummet är i stort sett fyrkantigt och innehåller två fönster med utsikt mot en 
parkeringsplats. Gunnel (1) berättar att Lillarummet användes som en traditionell 
skollokal, dvs. grupprum, innan skolan byggdes om inför integrationsreformen. 
 

Och sen har det då byggts om, det gör ju det man kan se att lokalerna är lik-
som lite, det stämmer kanske inte riktigt och det är ju tänkt att det ska vara ett 
klassrum där tvåan har sitt klassrum. [...] Och så ett grupprum där du kallar 
det för Lillarummet. (Intervju 2005-04-27) 

 
Tvåorna har kvar sitt klassrum men har alltså avstått sitt grupprum för att sexåring-
arna ska kunna använda det när de flyttade in. Ytan ansågs vid lokalernas byggnad 
lagom stort för att rymma en grupp ur en klass. Gunnel (1) menar att ombyggnaden 
har lett till kompromisser av lokalernas utformning.  
 
Lillarummet har en stor fri golvyta och innehåller få möbler. Här står en soffa och 
intill den finns en hög hylla som står vinkelrätt från väggen. Hyllan innehåller lego 
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och filtar. På golvet ligger några madrasser och puffar, dvs. kuber i skumplast med 
galonöverdrag, i en hög. Mellan fönstren står en låg hylla lutad mot väggen. Böck-
erna som finns i den ses framifrån. Lekmaterialet består också av klossar i papp och 
av trä samt krokar med utklädningskläder. Intill fönstren står en CD-spelare. I Lil-
larummet finns en ganska stor whiteboardtavla som har en central plats på väggen 
mot tvåornas klassrum. Tavlan är i princip det enda som vittnar om att rummet till-
hör en renodlad skoltradition. Ovanför den sitter en färgglad larv där varje sektion 
symboliserar en månad. Larven berättar i vilken månad barnen fyller år. Alma-
nackstavla i trä till höger om whiteboardtavlan anger vilken månad, datum och 
veckodag det är just nu. Både sättet att uppmärksamma barnens födelsedagar och 
almanackan är inslag som traditionellt används inom förskolan. Materialet i rum-
met anknyter både till barnen i gruppen, till lek och till skolinnehåll. Vid morgon-
samlingen har ett barn i uppgift att berätta om den aktuella dagen och månaden, 
idag är det Gustavs tur.  
 

Pedagogen: Vet du vad det är för dag?  
Gustav: Tisdag. 
Pedagogen: Det vet du, vad bra, vet du månaden?  
Gustav: April.  
Pedagogen: Hur visste du det?  
Gustav: Gissade.  
Pedagogen: Gjorde du? Vilken siffra är det? ... Titta på tavlan. 
Gustav: 4. 
Pedagogen: Nä det var igår.  
Gustav: 5? 
Pedagogen: Ja. (Fältanteckningar 2005-04-05) 

 
Lillarummet är det rum som används när barn och personal samlas på morgonen. 
Aktiviteterna utgår från pedagogernas planering. Samlingen följer ett visst mönster 
där pedagogen frågar och sexåringarna svarar enskilt. Barnen sitter i ring på golvet 
tillsammans med pedagogerna som har ryggen mot whiteboardtavlan. Barnens är 
placerade enligt ett för förskolan traditionellt sätt att sitta på för barn som har sam-
ling. Frågorna upprepas varje dag men det är olika barn som svarar. I dag är det 
Gustavs uppgift är att räkna ut vilken dag, månad och siffra som hör till dagens da-
tum. Svaren Gustav ger följs upp med svar som bekräftar att han har rätt eller fel. 
Vid följande tillfälle sitter sexåringarna vända mot pedagogen. Intill henne står en 
puff som döljer det som står bakom. 
 

Gabriella sätter sig intill de andra barnen som sitter i en halvcirkel på golvet. 
Sexåringarna är vända mot pedagogen. Pedagogen tar fram en sax, nycklar, 
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silkespapper och klädnypa i tur och ordning. Hon håller upp de olika sakerna 
och barnen får säga vad det är. Pedagogen uttalar orden långsamt. Gabriella 
härmar och säger långsamt. Nyckel. Pedagogen gömmer föremålen så att de 
inte syns för barnen. När pedagogen  frågar vad det är som hon skramlar med 
räcker Gabriella upp handen och svarar när hon får frågan. När något annat 
barn får svara tar Gabriella ner handen igen. [...] Sexåringarna kryper fram 
på golvet och flyttar sig närmre whiteboardtavlan där pedagogen sitter. Pe-
dagogen frågar vad bilderna som hon tagit fram föreställer. Därefter frågar 
pedagogen vilka bokstäver som hör till orden. Gabriella formar munnen och 
ljudar tyst. Ett barn föreslår ”paket” när bilden på smörpaketet visas upp. 
Pedagogen undrar om det finns något S i ”paket”, Gabriella uttalar ordet tyst 
och sakta och skakar på huvudet. Barn och pedagoger fortsätter att tillsam-
mans ljuda morot, ring och ros eftersom bilderna visar dessa saker. (Fältan-
teckningar 2005-03-17) 

 
Barnen sitter uppradade vända mot pedagogen utan att direkt ha ögonkontakt med 
de andra sexåringarna. Sättet att sitta tyder på att avsikten är att barnen ska ha fokus 
inriktat mot pedagogen och det som händer där. Dialogen sker mellan pedagogen 
och det enskilda barnet, inte mellan barnen. De av pedagogerna planerade aktivite-
ter som äger rum i Lillarummet tar ofta sin utgångspunkt från skoluppgifter som att 
läsa där det handlar om att ha rätt eller fel. Gabriellas uppgift är att upprepa hur pe-
dagogen säger orden och visa med handen om hon vill svara på de frågor som pe-
dagogen ställer. Att bilden av ett smörpaket skulle kunna ses som ett paket blir fel 
eftersom bokstaven S inte finns i ordet paket. På detta sätt blir pedagogens svar det 
rätta och barnet som svarar paket svarar fel. Det sker inte heller någon diskussion 
där barnen föreslår vad bilderna föreställer. Exempelvis ses rosen som en ros och 
inte som en blomma. Det viktiga här är inte att tolka vad bilden föreställer utan att 
träna vissa bokstäver och lista ut vilket ord som bilden utifrån bokstaven kan före-
ställa. 
 
Vid tillfällen som beskrivs ovan sitter barnen i en sluten eller öppen ring på golvet 
beroende av hur många barn som finns i rummet och om pedagogerna anser att det 
är något särskilt barnen bör vara vända mot för att kunna se bra. Likväl visar de fö-
regående exemplen och många andra i datainsamlingen att sexåringarna sitter, även 
om de är vända åt lite olika håll. En förklaring till varför barnen sitter så mycket 
ges av Gunnels (1) beskrivning av rummet. 
 

Jag saknar ett stort rum där man kan ha lite mera rörelse [...] och dramalek 
[...] För det är trångt. Även om vi har tömt Lillarummet på så mycket möbler 
som möjligt för att ha lite yta så funkar det inte ändå. [...] Näe, men även du 
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vet dom där vanliga lekarna vi brukar göra ja gå runt i ring och dom här man 
ska sträcka sig, liksom bara såna där enkla bara såna är ju svårt. [...] Men 
går man runt, man blir yr i huvudet alltså [...] Det kvittar om vi flyttar undan 
alla våra möbler så har vi ingen golvyta ändå. (Intervju 2005-04-27) 

 
Gunnel (1) skulle vilja ha ett rum med en större golvyta där det finns plats för hela 
förskoleklassens lärarledda lekar och dramaaktiviteter. Gunnel (1) beskriver att det 
finns ett problem att genomföra ringlekar och traditionella lekar. Rummet är som 
tidigare konstaterats avsett för en mindre grupp barn. Det har tidigare varit tvåornas 
grupprum som nu disponeras av sexåringarna. Lillarummet är inte planerat för att 
användas till en hel förskoleklass och den typ av aktiviteter som är naturligt i för-
skolans verksamhet. För att ändå kunna använda det till en hel grupp med sexåring-
ar samt rörelse och lek har inredningen minimerats. De aktiviteter som går att 
genomföra här kräver att barnen sitter stilla om hela förskoleklassen ska få plats här 
samtidigt. 
 

Efter fruktstunden använder Gustav puffarna att studsa på. Pedagogen på-
minner då om att det måste vara tyst här så att barnen i klassrummet kan job-
ba. Pojkarna berättar att de vill ”brejka” i Lillarummet. Pedagogen säger då 
att de får göra det en i taget så att de inte låter för mycket.  

 
Lite senare frågar jag vad Gustav brukar göra i Lillarummet. Han har en klar bild 
av hur och till vad Lillarummet brukar användas. 
 

Gustav: Inte så mycket, jag brukar rita och sånt i Klassrummet. Jag brukar 
inte va´ där inne. [...] Tjejerna brukar alltid dansa. [...] Killarna får nästan 
aldrig va´ där. [...]  
Agneta: Nähä, är det mest tjejerna? Fast idag var det killarnas tur… 
Gustav: Ja. 
Agneta: fast då var inte du med ändå? 
Gustav: Nä 
Agneta: Nä, fast dom skulle dansa dom med va? 
Gustav: Mm. 
Agneta: [...] Vad kan man mer göra i det rummet då? Jag såg att du hoppade 
ju lite och så. 
Gustav: Ja, och klossar och sånt. (Intervju 2005-04-05) 

 
Gustavs idé att studsa på puffarna avbryts av en påminnelse om att det inte får låta 
för mycket från det barnen gör. För att tillgodose barnens önskan om att kunna dan-
sa i rummet, gör pedagogen en kompromiss. Barnen får ”brejka” med förbehållet 
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att de dansar en och en. Det framkommer inte vad barnen anser om detta förslag, 
men de tycks godta det. I intervjun menar Gustav att han sällan har tillgång till 
rummet. Han beskriver att barnen turas om att vara där inne, flickor för sig och 
pojkar för sig. Men för barnen handlar tillträdet till rummet inte bara om att vara av 
rätt kön. Rummets storlek ställer krav på att det inte kan vara för många aktiviteter 
där inne samtidigt. Här kanske det innebär att Gustav inte ser någon möjlighet att 
fortsätta att hoppa på puffarna eftersom andra pojkar ville dansa. En annan möjlig 
förklaring är att Gustav ville vara i ett rum som var ganska tyst för att vara ostörd 
och därför inte ville hoppa medan andra barn spelade musik. De villkoren rummets 
läge och storlek ger, innebär att barnen inte har tillgång till rummet under den fria 
leken så ofta som de önskar. Gustav anser också att Lillarummet används av flick-
orna och speciella aktiviteter som flickorna är intresserade av. Det han vill göra ges 
inte utrymme här.  
 
Varken Gustav, Gunilla (2) och Gunnel (1) är nöjda med hur rummet används idag. 
Gustav vill kunna vara där oftare. Gunnel (1) vill kunna använda rummet till lärar-
ledda lekar i helklass. Trots att rummet ställer många krav på såväl användaren som 
verksamheten är det ett populärt rum. Förklaringen till varför Lillarummet trots allt 
används så mycket som det görs finns i intervjun med Gunnel (1). D ä r  ä r  m a n  
j u  i f r e d  d ä r  k a n  m a n  j u  s t ä n g a  o c h  d ä r  k a n  m a n  h a  l u g n  o c h  
r o  p å  m o r g o n e n .  (Intervju 2005-04-27) Även Gunilla (2) tar upp fördelarna 
med Lillarummets avskildhet. Hon har därför funderat på att använda Lillarummet 
oftare och även på ett annat sätt i framtiden. Detta kräver att rummets inredning och 
inriktning förändras.  
 

Lillarummet som är ett stort samlingsrum med inte så mycket möbler [...] Då 
vill inte jag vara på golvet. Man kan ha genomgångarna på golvet och man 
kan göra allting men ska du rita eller skriva eller göra såna saker då ska du 
kunna sitta ordentligt. [...] Så jag skulle ju hellre egentligen dela av dom 
rummen. Jag skulle tänka mig att dela av Lillarummet och göra det med bord 
och stolar för en halv grupp även där inne. (Intervju 2005-04-27) 

 
Gunilla (2) menar att Lillarummet är lugnare än Köket där hon arbetar i halvklass 
vilket gör att hon vill använda rummet på ett annat sätt, även när barnen är uppde-
lade i Gustavs och Gabriellas grupper. Gunilla (2) benämner en del av verksam-
hetsinnehållet för genomgång, vilket tyder på att hon ser som sin uppgift att för-
medla kunskaper till barnen. Detta sätt att arbeta menar hon stöds av rumsutform-
ningen, men för att barnen ska kunna sitta i en bra arbetsställning krävs fler möbler 
i form av bord och stolar. Detta innebär att Gunilla (2) har en idé om att det finns 
ett behov av mer skolliknande lokaler än vad som finns idag. Hennes idé tycks vara 
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att pedagogens uppgift är att förmedla kunskaper och barnens uppgift är att sitta vid 
arbetsplatser och utföra papper-, och pennauppgifter. Men önskan om ett annorlun-
da rum innehåller också andra krav än att ordna bra arbetsplatser.  

 
I Lillarummet sitter Gustav tillsammans med 15 barn och 2 pedagoger. Bar-
nen sitter i två halvcirklar. Sexåringarna är vända mot whiteboardtavlan där 
också den ena pedagogen finns. Ett barn i taget uppmanas att gå fram till pe-
dagogen. Sexåringen drar en bild ur en hög och visar den för pedagogen som 
skriver en bokstav ur bildens ord på tavlan. Pedagogen fortsätter med nästa 
bokstav och skriver ”L.” på tavlan och frågar hur den låter. Barnen svarar 
”L” pedagogen skriver därefter ”H” på tavlan. Gustav får svara på frågan 
om hur denna bokstav låter och säger ”Hå”. Pedagogen: Den heter ”hå”, 
men låter ”h”. Gustav sitter och petar på sina plåster som han har på fing-
rarna och sitter vänd mot fönstret. [...] Gustav får frågan om hur ”O” låter 
och vänder sig mot tavlan igen. När han svarat på frågan säger pedagogen 
Nu ser jag att ni inte orkar mer, res er upp. 
 
Barnen gör en ring och Gustav håller barnen intill honom i handen. Gustav 
pratar lite tyst. (ohörbart) pedagogen säger Nu ska vi räkna lite, så jag tänkta 
att vi skulle sjunga vår indiansång. Alla sjunger och gör rörelser till sången. 
En och två och tre indianer… När sången är slut tar pedagogen fram en bild. 
Hon frågar barnen vad blomman på bilden heter och visar samtidigt en bild 
av en blåsippa. Några barn räcker upp handen. När ett av barnen svarat 
sjunger alla sången ”Blåsippan ute i backarna står”. Gustav tittar på och 
klappar när de andra sjunger avslutningssången ”Nu är det slut”. Därefter 
går förskoleklassen till Köket och äter lunch. (Fältanteckningar 2005-04-14) 

 
Till många delar påminner sättet att organisera barnens lärande exemplet från Lilla-
rummet den 2005-03-17. I båda situationerna sitter barnen i halvcirklar vända mot 
pedagogen. Vid båda tillfällen styr pedagogens val av bokstäver och inte barnens 
intresse. Skillnaden mellan de olika tillfällena är att här används bilder istället för 
föremål. Men att pedagogen skriver bokstäverna på tavlan poängterar ytterligare att 
detta är en skolsituation. Barnen gör skoluppgifter och svarar på frågor hur bokstä-
verna L, H och O låter. Bokstäverna illustreras en i taget och samma frågemönster 
upprepas med bokstäverna. Gustav får utan att räcka upp handen svara på frågan 
hur bokstaven H låter. Pedagogen uppmärksammar honom på att han svarat på 
bokstavens namn och inte som frågan gällde uttal. Efter en stund ser pedagogen att 
barnen har svårt att sitta still. Arbetspasset avbryts eftersom pedagogen anser att 
barnen behöver röra på sig. Men det tycks som om avbrottet måste innehålla en 
skoluppgift. Pedagogen uttrycker det som att ”nu ska vi räkna lite”. Barnen får 
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sjunga, räkna och röra sig allt på en gång. Detta sätt att kombinera faktakunskap 
med mer rörliga aktiviteter är utmärkande för förskolans tradition. I förskolan görs 
lärandet liknande detta, ofta osynliggjort. Här förhindrar pedagogen att barnen ska 
missa att de lär sig något genom att poängtera själva räknandet. Det antagna beho-
vet av rörelse tillfredställs genom att pedagogen väljer en sång där rörelser ingår. 
”På köpet” får barnen också räkna. Men frågan är om barnens behov ensidigt hand-
lade om rörelse, kanske handlade det om att Gustav och hans jämnåriga kamrater 
upplevde att de behövde variation? Kanske hade de inte längre lust att visa sig duk-
tiga genom att räcka upp handen och svara på frågor om bokstäver. Aktiviteten av-
slutas med sången ”Nu är det slut” för att markera att de styrda skoluppgifterna tar 
slut och tar vid av lunch och utomhuslek. 
 
Klassrummet ett rum för styrning och frihet 
 
Klassrummet ligger nära den plats där sexåringarna har sina privata saker som klä-
der och tillhör enligt skolans ritning förskoleklassen. På ena sidan av rummet finns 
en dörr som leder till Hallen, mitt emot den på andra sidan av rummet, finns också 
en dörr vilken leder till en annan arbetsenhet. Den fria golvytan i rummet finns 
mellan dörrarna. Det innebär att de som vill gå från år två till nästa arbetsenhet 
måste gå genom sexåringarnas klassrum om de inte går på utsidan av huset. Klass-
rummet har alltså en ”passagefunktion”. Ytterligare en dörr leder till Kontoret. Den 
enda vägg som inte innehåller någon dörr har fönster ut mot skolgården. Rummet 
ger ett blandat intryck, det är omväxlande skola, kök och verkstad. Man har samlat 
olika funktioner i ett och samma rum. De olika funktionerna visar att det finns ett 
behov av att använda rummet till flera verksamhetsideal förskola, skola och fritids-
verksamhet. Här finns hyllor och skåp med material för skapande verksamhet och 
brickställ. Intill diskbänken står ett kylskåp. Bord och stolar har klassrumskaraktär. 
Sittplatserna är grupperade i fyra grupper av små bord där tre till fyra personer kan 
sitta intill eller mitt emot varandra. I rummet finns också en dator. Mellan de båda 
fönstren står en hylla som innehåller spel.  
 
Att Klassrummet även används för fritidshemsbarnen i år ett, två och tre har bety-
delse för materialet i detta rum. I ett skåp ovanför diskbänken finns en särskild hyl-
la där förbrukningsmaterialet tillhör sexåringarna. De äldre barnen har motsvarande 
material i klassrummen. Gustav använder detta rum när barnen delas upp i de två 
grupperna. Efter arbetspassen får han och kamraterna ofta välja vad de vill göra. 
Denna dag har Gustav tidigare under samlingen i Lillarummet funderat på dagens 
planering.  G u s t a v :  S k a  v i  i n t e  h a  n å n  m a t t e  i d a g ?  P e d a g o g e n :  
N ä ,  d e t  h a d e  v i  j u  i g å r . (Fältanteckningar) Vissa skoluppgifter som mate-
matik är knutna till vissa veckodagar. Pedagogen ser inget utrymme för att anpassa 
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planeringen till Gustavs intresse och önskemål. En ordning som kan ses som en an-
passning till ”traditionell skola”. Att pedagogen svarar så innebär dock inte att Gus-
tav måste vänta till en annan dag för att räkna. Fältanteckningar visar att han väljer 
matematik när han har möjlighet att välja själv vilket han får efter temaarbetet och 
fruktstunden. Några barn är kvar i Lillarummet medan Gustav väljer att fortsätta 
med matematikhäftet. 
 

Gustav hämtar sitt matematikhäfte och sätter sig vid ett bord. Med boken 
framför sig berättar Gustav för mig hur långt han kommit genom att beskriva 
vilket nummer på matematikhäfte han använder. Han tittar på vad de andra 
gör i rummet och ritar med röd krita på ett fält där summan blir 5. [...] Efter 
en stund av tystnad och ritande lägger han ner kritan på bordet samtidigt som 
han säger Färdig. Han lyfter upp häftet från bänken och går till ett annat rum. 
Där frågar han en vuxen om hur man ska göra med nästa matematikuppgift. 
När han kommer tillbaks tar han på nytt upp kritan och börjar rita. När han 
gjort färdigt uppgiften går han till en låda och tar upp sina Pokémonkort och 
visar för mig att han har många sådana kort. (Fältanteckningar 2005-04-05) 

 
Det finns inget utrymme för Gustav att arbeta i sitt matematikhäfte under den av 
pedagogerna planerade tiden. Däremot tar han möjligheten att välja detta arbete 
senare under dagen under den fria leken. Enda kommentaren han ger under arbetes 
gång är att han är färdig. Att han inte kan fortsätta utan vuxenhjälp innebär att han 
måste gå till ett annat rum där den vuxne finns. Avståndet hindrar honom inte att be 
om hjälp för att kunna utföra ytterligare en uppgift i matematikhäftet. Pedagogen 
och Gustav kommenterar inte uppgiften han gjort klart utan fokus läggs istället på 
hur nästa uppgift ska göras. Gustav visar mig hur långt han kommit i boken innan 
han börjar rita i den. Detta återkommer han till när intervjustunden inleds strax ef-
ter ovanstående händelse. Matematikboken ligger framför oss när samtalet inleds.  
 

Agneta: Vad är det som du har här [...] 
Gustav: … det är sån där matte du vet, (ohörbart). Eh, först börjar man på 
matte noll, sen eh, typ när man är färdig med hela den. Fast det är nästan att 
alla bråkar om vem som är före å nånting såhära.  
Agneta: Jaha. Är det lite som en tävling eller? 
Gustav: Ja, alla tror dä. (Intervju 2005-04-05) 

 
När Gustav berättar om boken är det första han nämner de krav och den konkurrens 
mellan barnen som matematikhäftena medför. Vidare beskriver han hur böckernas 
ordningsnummer hjälper till att poängtera hur långt barnen kommit vilket leder till 
bråk mellan barnen. Efter intervjun uppmärksammar Gustav mig på en lista som 
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sitter på väggen i Klassrummet, väl synlig för alla. På den står barnens namn upp-
skrivna och intill de olika namnen finns siffror som anger vilket häfte barnen an-
tingen gjort färdigt eller håller på att räkna i. Den outtalade tävlingen som barnen 
har när barnen vill vara först i matematikhäftet skapar gör räknandet meningsfullt, 
sett ur Gustavs synvinkel. Frågan är vad tävlandet mellan barnen leder till. Leder 
det till att de samarbetar och löser uppgifter tillsammans, eller till att de lär sig 
mer? Ovanstående visar exempel på situationer där det råder konkurrens mellan 
barnen i rummet. Nedanstående åskådliggör det motsatta, dvs. när barnen gör saker 
tillsammans. Följande aktivitet utspelas under ett temaarbete som benämns Sagan 
om trollet. Barnen får lite olika uppgifter i temaarbetet. Aktiviteten är en förbere-
delse inför barnens framförande av ett teaterstycke. Till hjälp behöver de en kuliss i 
form av ett slott. Gustav och de andra barnen sitter på golvet runt omkring det stora 
pappret som kulissen ska målas på. 
 

Pedagogen ber om förslag till hur kulissen ska utformas. Barnen svarar. 
Regn, moln, sol. Pedagogen svarar. Ja, bra. [...] En klass med äldre barn och 
tre pedagoger passerar genom rummet. Gustav vänder sig om och tittar på det 
barn i hans grupp som pratar med en av de vuxna förbipasserande. [...] Gus-
tav får en pensel och fyller i pedagogens konturer med svart färg precis som 
pedagogen bad honom göra. Gustav frågar pedagogen. Vilken färg ska slottet 
ha? Pedagogen undrar Vad tycker du? Gustav fyller ena tornet med svart 
färg. [...] Gustav hämtar vatten och fyller sedan i blomkrukan som en flicka 
gjort konturer till. Han går fram och frågar pedagogen vilken färg det ska 
vara och får till svar Vad tycker du? Gustav byter vatten och tar blå färg och 
frågar om han får måla blå himmel. Pedagogen visar inom vilket område han 
ska måla (ovanför tejpen där pappret är skarvat). (Fältanteckningar 2005-04-
21) 

 
Episoden visar exempel på en aktivitet där barn och lärare samarbetar. Detta sker i 
en aktivitet där barn målar och där resultatet ska användas i ett annat sammanhang. 
Dessa typer av aktiviteter har också släktskap med traditionella förskoleaktiviteter. 
Den har ingen klar koppling eller förankring i ett ämne. Barnen är med och be-
stämmer utformningen på kulissen. När Gustav frågar pedagogen vilken färg han 
ska använda uppmanas han att bestämma själv. Det är en uppgift som inte förknip-
pas med prestationer eller något alla barn måste kunna. Trots detta är Gustav noga 
med att göra rätt. Han tycks inte ha förstått att det i uppgiften ingår att själv komma 
med idéer. I de flesta andra situationerna handlar det om att knäcka koden för vad 
som är rätt och fel svar. Gustav och de andra barnen sitter tillsammans på golvet 
och arbetar och löser problemen. Även om rummet beskrivs som sexåringarnas an-
vänds det trots allt av andra klasser för att passera genom. 
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Gabriella utnyttjar rummet delvis på ett annat sätt än Gustav. Hon har endast till-
träde till rummet under den tiden som Gunilla (2) benämner att det är ”fritt” vilket 
innebär att barnen själva fritt bestämmer vad de vill göra. Detta beror på som jag 
nämnde i inledningen, att Gabriella har ett annat rum för sina aktiviteter som hon 
gör när hon är i ”sin grupp”. Gabriella beskriver rummet som ett rum där hon målar 
presenter till sin lillasyster och jobbar med matematikhäftet. Aktiviteter som görs 
stillasittande med papper och penna. I följande episod är hon tillsammans med tre 
flickor i Klassrummet. Pedagogerna befinner sig i andra rum. 
 

Gabriella sitter och dekorerar de namn hon skrivit på ett papper. När jag frå-
gar vad hon gör säger hon att hon gjort en vänlista. [...] Gabriella gör en ring 
runt namnen. Hon springer några steg. Gabriella frågar om någon har en 
blyertspenna. [...] Hon sätter sig ner. Gabriella skriver av de namn som står 
på blädderblocket och säger bokstävernas namn högt. Hon pratar med kamra-
ten om vilka namn som ska stå med och om bokstäverna ska ha samma eller 
olika färger. (Fältanteckningar 2005-04-27)  

 
Gabriella använder Klassrummet för att tillsammans med de tre kamraterna disku-
tera vad det ska stå på vänlistan och hur den ska utformas. Barnen diskuterar om 
textens innehåll och hur bokstäverna ska se ut för att det ska vara snyggt. Situatio-
nen skiljer sig från de aktiviteter där pedagogerna styr läs och skrivinlärningen 
även om båda typer av situationer beskriver just det. Gabriella gör inte uppgiften i 
syfte att visa vad hon kan. Här har Gabriella omedelbar användning av att kunna 
läsa och skriva. Skrivandet har också en social betydelse som innebär att det ingår i 
ett större sammanhang. Att skriva ter sig olika på flera sätt beroende av om det är 
pedagogerna eller barnen som utformar aktiviteten. Om pedagogerna också varit i 
rummet och deltagit i aktiviteten hade det funnits ett naturligt sammanhang att pro-
blematisera kring barnens skrivande där utgångspunkten kunde ha varit barnens 
idéer och erfarenheter. Men pedagogerna finns inte i rummet vid detta tillfälle. 
 
Köket ett rum i en vägkorsning 
 
Rummet är långsmalt och har dörrar i rummets båda kortsidor. Dessa dörrar leder 
vidare till korridorer i skolan och till G-skolans hall. Ena långsidan har fönster mot 
skolgården. De ljusa väggarna är kala. Färgklickarna består av färgglada gardiner 
och den röda dörren med ett litet fönster i vuxenhöjd. Motsvarande rum i andra de-
lar av byggnaden används som korridorer där barn och vuxna passerar till olika 
klasser och lärarrum, vilket syns på ritningen över skolan. På denna ritning finns 
inskrivet vilka rum som tillhör de olika klasserna. Vissa rum som t.ex. Hallen ses 
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som gemensam och har därför ingen klassbeteckning. Enligt denna ritning tillhör 
Köket förskoleklassen och är inte ett gemensamt rum.  
 
I den smala delen av Köket som ansluter till Hallen, finns en ganska stor köksav-
delning som innehåller diskbänk, spis och ugn. De utdragbara pallarna i köksut-
rustningens underskåp gör det möjligt för barnen att nå upp till arbetsbänk och 
skåp. Barnen använder köksavdelningen när de delar sin frukt. Precis som Klass-
rummet har detta rum en mångfunktionell användning för att fylla verksamhetens 
behov av att använda rummet för förskole-, skol- och fritidshemaktiviteter. I den 
bredare delen av Köket står en hylla mot väggen med spel och byggmaterial. Gab-
riella och Gustav sitter ibland på golvet och bygger utanför den dörr som leder till 
grundskollärarnas kontor. Sexåringarna i förskoleklassen har egna platser. När sex-
åringarna äter lunch sitter de fyra och fyra mitt emot varandra. Platserna används 
också när barnen arbetar i halvklass eller spelar spel. Pedagogerna använder också 
borden till att dricka kaffe vid. När förskoleklassen delas i halvklass är Gabriella i 
Köket. Verksamheten här är densamma som i Klassrummet där Gustav är tillsam-
mans med andra barn och en annan pedagog. Gabriella berättar att hon g ö r  m a t -
t e  [ . . . ]  o c h  s p e l a r  s p e l  i Köket. Så här beskriver hon matematikboken. 
 

Agneta: Är det en mattebok? Jaha, kan inte du berätta lite mer om den? 
[Tystnad] 
Agneta: Har alla likadana böcker? 
Gabriella Ja.  
Agneta: Ja? 
Gabriella: Alla är inte riktigt färdiga.(Intervju 2005-04-14) 

 
När jag frågar Gabriella om alla barn har likadana böcker svarar hon först att de har 
det, men lägger sedan till att alla inte är färdiga. Detta innebär att Gabriella ser det 
som att barnen har olika böcker beroende av hur mycket de räknat, inte beroende av 
hur mycket de kan eller vad de är intresserade av. Barnen utför uppgifter som rela-
terar till skoluppgifter och att spela spel.  
 
När Gunilla (2) tillfrågas om hur hon generellt ser på de olika rummens för och 
nackdelar ger hon svar på de delar av verksamheten som innefattar den styrda de-
len. 
 

Ja, att ha verksamhet i ett kök där det är mycket genompassage. [...] Det tän-
ker jag inte ställa upp på nästa år [...] Så att eh, ska jag jobba kvar i den här 
verksamheten kommer jag inte att ställa upp på den genomfartstrafiken där. 
[...] Eh, det blir rörigt. [...] Det blir rörigt för barnen, det blir okoncentrerat 
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så det funkar inte. [...] Jag får inte det sammanhållet och det innehållet som 
jag vill genomföra. [...] Med alla både barn och vuxna som går igenom där. 
(Intervju 2005-04-27) 

 
Gunilla (2) anser att genomfartstrafiken stör barnens koncentration och saboterar 
verksamheten. Hon anser att det är så störande att det är nödvändigt med en föränd-
ring. Av uttalandet att döma är genomfartstrafiken, som hon benämner det, en källa 
till irritation. Hon betonar också att det är många som använder rummet på detta 
sätt. Ett påpekande som även framkommer i fältanteckningarna. Uttalandet kan 
också tydas som att hon menar att det saknas respekt för de yngre barnens verk-
samhet. 
 

 
 
Figur 5.2 Ritning över andra barns och vuxnas vägar när de passerar genom 

Gustav och Gabriellas förskoleklass. 
 
Ett gångstråk går från den bredare kortsidan av Köket in till grundskollärarnas kon-
tor. En annan väg går rakt igenom Köket från den ena kortsidan till den andra. 
Konsekvensen med att Köket är placerat så här i förhållande till grundskollärarnas 
kontor är att andra pedagoger och barn som tillhör skolan får en legitim anledning 
att gå genom förskoleklassens lokaler. I G-skolan har inte grundskollärarna någon 
möjlighet att visa att de respekterar sexåringarnas verksamhet genom att låta bli att 
gå genom rummet och samtidigt nå kontoret. De äldre barnens klassrumsutförande 
exempelvis tvåornas, skiljer sig åt på denna punkt. Sexåringarna har ingen anled-
ning att gå genom tvåornas klassrum, vilket innebär att andra grupper får ett makt-
övertag över sexåringarna.  
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Gunnel (1) som inte längre jobbar med sexåringarna under skoltid ser på fenomenet 
på ett annat sätt än Gunilla.  
 

Om folk går igenom det ska ju barn klara. [...] Dom ska ju kunna klara när 
någon går igenom och kanske säger hej eller nickar. [...] Men det är ingen 
som ska behöva prata och diskutera. [...] Jag har lektion. [...] Stör inte mig 
nu. [...] Jag går inte in och stör dig när du har lektion, om man säger nu en 
annan klass då, om jag inte har nåt ärende. (Intervju 2005-04-27) 

 
Gunnel (1) och Gunilla (2) är överens om att det sker en del passage i rummet. Det 
som skiljer uppfattningarna åt är att Gunnel (1) menar att villkoret för att det ska 
anses störande är om den som passerar också pratar. Hon skiljer på vilken aktivitet 
som förekommer, om det är en lektion dvs. skolaktivitet eller inte. Medan barnen 
ska klara att det passerar någon, är det inte lika självklart att den vuxne inte blir 
störd. Gunnel (1) uttrycker att det är acceptabelt att passera genom rummet så länge 
som det finns en anledning. Problemet är bara att det är många som har ärenden 
eftersom lokalerna är utformade som de är. Gunnel (1) anser att det är ett rimligt 
krav att ställa på barnen att deras uppmärksamhet inte ska skifta fokus när det 
kommer in någon i rummet. Nästa episod visas för att se om eller hur barnen på-
verkas av att någon kommer in i rummet.  
 

Gabriella sätter sig tillsammans med tre kamrater vid ett bord med fyra plat-
ser. Ett skolbarn passerar igenom rummet. Sexåringarnas pedagog stänger 
dörren efter henne och delar ut versböcker. Barnen uppmanas att bläddra i 
böckerna. Gabriella slår upp första sidan. Pedagogen: och så tar vi nästa 
sida, är det fullt med grejer där? Barnen svarar ja i korus. Pedagogen: Då 
sätter du din vers på nästa sida. Ett nytt skolbarn passerar genom rummet. 
Gabriella hejar på henne. Pedagogen: Kommer ni ihåg versen? Barnen läser 
versen i korus. Pedagogen: Vad handlar versen om? Gabriella: Troll. Peda-
gogen: Ja. Pedagogen går iväg. Gabriella ställer sig upp och sorterar pennor 
i olika lådor. Sen plockar hon upp olika pennor och säger: grön, röd. Hon sät-
ter sig vid bordet igen och frågar sina bordskamrater: Vad ska vi måla?... Du 
får låna mitt suddi… vi delar. Vad ska vi måla för nåt då? Hon tittar på de 
andra när de pratar. En pedagog och ett barn öppnar dörren och passerar 
genom rummet. Gabriella tittar på henne och suddar sen. Telefonen ringer. 
Sexåringarnas pedagog går iväg och svarar. Gabriella tittar på de andra, ri-
tar och frågar vad de gör. [...] Gabriella tar ett pussel och sätter sig vid bor-
det. Hon börjar bygga ett torn av trästavar tillsammans med en kamrat. En ny 
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pedagog kommer in och vill låna en elvisp. Sexåringarnas pedagog hjälper 
denne att leta efter vispen. (Fältanteckningar 2005-04-08) 

 
Under denna relativt korta tid passerar barn och vuxna från andra klasser vid fyra 
tillfällen. Vid det första tillfället glömmer barnet som passerar genom rummet att 
stänga dörren vilket medför att sexåringarnas pedagog stänger dörren. Vid det 
andra tillfället hejar Gabriella på barnet som passerar. Vid det tredje tillfället tittar 
hon på de förbipasserande. Vid det fjärde tillfället letar pedagogerna efter vispen. 
Det är uppenbart att Gabriella åtminstone vid ett par tillfällen uppmärksammar vad 
de tillfälliga gästerna i Köket gör, även om situationerna krävde mer av pedagogens 
insatser än av barnen. Men det är ändå barnen som får ta konsekvenserna. Proble-
met är att pedagogens uppgift är splittrad. Dels kräver arbetet att hon är tillsam-
mans med barnen, dels att hon svarar i telefonen, vilket är en vanlig prioriteringssi-
tuation inom förskolan där telefonen finns i verksamheten bland barnen. Dessutom 
kräver denna episod att pedagogen servar en annan pedagog med att leta efter sa-
ker. Tillfällen liknande detta riskerar att skapa lojalitetskonflikter mellan vem, sex-
åringen eller kollegan, som sexåringarnas pedagog ska prioritera. I detta fall priori-
teras kollegan. Gabriella använder rummet som ett klassrum, där hon gör uppgifter 
i böcker, men också som ett förskolerum att spela spel i, dessutom har rummet en 
social funktion med äldre barn när hon hejar på en äldre kamrat. Pedagogen använ-
der dels rummet som ett rum för undervisning, där hon berättar för barnen hur de 
ska utföra uppgifterna, dels som ett kontor där hon svarar i telefon, dels som ett för-
råd där hon hjälper en kollega att leta efter material. Mitt i detta mångfunktionella 
rum kan frågan ställas om vilken betydelse interaktionen mellan sexåringen och 
pedagogen ges.  
 
Köket har ytterligare funktioner och används också när barnen äter lunch. G u s t a v  
s ä t t e r  s i g  v i d  s i t t  b o r d  t i l l s a m m a n s  m e d  t r e  k a m r a t e r .  H a n  
t i t t a r  p å  e n  p e d a g o g  s o m  a r b e t a r  i  e n  a n n a n  k l a s s  o c h  s o m  n u  
g å r  i g e n o m  r u m m e t  t i l l  a n d r a  s i d a n  o c h  v ä r m e r  s i n  m a t  d ä r  
(Fältanteckningar 2005-04-05). Barnen är visserligen inte helt ensamma i Köket när 
de äter eftersom vissa av skolans lärare använder Köket för att värma sin medhavda 
lunch, vilket åter kan ses som ett störande moment. Men i jämförelse med en ordi-
när skolmatsal där flera klasser står i kö för att få sin mat och sedan äter tillsam-
mans ger G-skolans matrum ett förhållandevis lugnt intryck.  
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Sammanfattande analys  
 
Istället för att genom rummen skapa en gemensam plats att samarbeta på över ål-
dersgränserna (Davidsson, 2002) ses de båda verksamheternas närhet i G-skolan 
som ett hinder. Det handlar bl.a. om sexåringarnas problem med att få vara ifred 
och kravet på att sexåringarna inte ska störa de äldre barnen. Av pedagogerna ses 
avskildheten i Lillarummet som en fördel, m a n  ä r  j u  i  f r e d  som Gunilla (2) 
uttrycker det. Att vara ostörd behöver inte betyda att pedagoger och barn väljer 
lugna aktiviteter. I Lillarummet dansar, dramatiserar, leker och bygger barnen så 
gott det går med tanke på den begränsade ytan. Gustav och Gabriella har som 
många andra sexåringar (Skolverket, 2001) svårt att få plats att leka och tillgodose 
rörelsebehovet. Att leka är en kvalitetsfråga enligt Statens offentliga utredning, 
men är i förskoleklassen inte en självklarhet (SOU 1997:21; Skolverket, 2000) och 
alltför ovanligt enligt Skolverket (2001). Gabriellas och Gustavs rörelseaktiviteter 
är begränsade till de tillfällen under den fria leken som Lillarummet är ledigt. När 
de väl får tillgång till rummet förväntas sexåringarna ta hänsyn till tvåornas aktivi-
teter i deras klassrum som enligt förskoleklassens pedagoger kräver tystnad. I det 
enda rum där sexåringarna inte blir störda av andra verksamheter riskerar de att 
själva vara de som stör. Analysen visar att respekten för arbetsro, mellan skola och 
förskoleklass i G-skolan inte är ömsesidig. Att sexåringar anses störas mindre av att 
individer och grupper passerar genom rummet än om det sker aktiviteter i rummet 
intill åttaåringarnas klassrum kan te sig märkligt. Kanske finns förklaringen även 
här i att som Myndigheten för skolutveckling (2004) och Skolverket (2001) visar 
att sexåringarnas verksamhet har svårt att hävda sin rätt till hänsyn. Sexåringarna 
har, precis som förskollärarna (Skolverket, 2001), svårt att göra sin röst hörd i 
verksamheten. 
 
Analysen visar att rummen används på olika sätt under dagen och att dagen delas in 
i skoluppgifter och frihetsaktiviteter som kan jämföras med skolans arbetspass 
(Davidsson, 2005; Skolverket, 2000) och förskolans sätt att använda rummen för 
s.k. fri lek. Under de styrda delarna av dagen använder barnen rummet till att sitta 
still i och svara på lärarens frågor. De ämnesrelaterade uppgifterna schemaläggs 
liksom i vissa förskoleklasser i Skolverkets fallstudie (2000), till speciella vecko-
dagar. Rummen blir skolsalar där barnen gör skoluppgifter, oavsett hur rummen är 
utformade. Sexåringarna ljudar ord, svarar på frågor och räknar uppgifter i matema-
tikhäften. Verksamheten är styrd av pedagogerna vilket är det vanligaste sättet att 
fördela tiden på i integrerade verksamheter enligt Davidsson m.fl. (2003). Gustav 
och Gabriella är hänvisade till ett visst material i ett förutbestämt rum, med en fast-
ställd grupp barn och vuxna. Under de styrda skoluppgifterna är barnens uppdrag 
att svara på frågor och utföra uppgifter som kan göras rätt eller fel. Precis som 
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Marklund (2005) beskriver att förskolebarn kvalificerar sig till skolan har också 
Gustav och Gabriella dessa förväntningar på sig. 
 
Analysen visar att under de fria aktiviteterna används rummen delvis på ett annat 
sätt. Samma rum som används som skolrum blir nu förskolerum. Barnen dansar 
och umgås med barn i samma ålder, utan vuxna. De fria aktiviteterna regleras av 
rummens utformning, material och förväntningar på sexåringarna samt vad de själ-
va har möjlighet att göra inom dessa gränser.  
 
I kapitlet har det framgått att leken och skoluppgifterna konkurrerar med varandra i 
G-skolans rum. En pedagog överväger att möblera om Lillarummet så att barnen 
ska kunna sitta i en bra arbetsställning dvs. stillasittande på stolar, vilket innebär att 
leken och andra rörliga aktiviteter får stå tillbaka ytterligare till förmån för 
skoluppgifterna. Skolverket (2000) kritiserar att en styrd klassrumsmiljö prioriteras 
framför skapande och lek. En slutsats som kan dras av analysen visar att rummen i 
G-skolan till stor del används enligt en traditionell skoltradition. Klassrumsidealet 
gäller här. Såväl i Lillarummet, Köket och Klassrummet pågår stillasittande aktivi-
teter där pedagogen styr aktiviteterna. De tre rummen används som en slags ersätt-
ning för det traditionella klassrummet. Detta kan ifrågasättas utifrån forskning som 
stödjer idén om variation eftersom stillasittande i klassrummet gör barnens lärande 
enformigt (Skantze, 1986; 1989; Bengtsson, 2003). I flera av de beskrivna situatio-
nerna sitter barnen vända mot pedagogen och svarar på frågor. På G-skolan handlar 
det dels om en kunskapssyn där Gabriella och Gustav i sällskap med andra sexår-
ingar försöker utföra uppgiften korrekt (Skolverket, 2000) och som i G-skolan kon-
trolleras av pedagogerna. Det handlar också om att det är svårt att genomföra olika 
typer av rörliga aktiviteter eftersom rummen inte tillåter det. Rummen är trånga och 
har liknande funktion. Vi har sett att eftersom aktiviteterna organiseras likartat i de 
olika rummen utnyttjas sällan varje rums kapacitet.  
 
Davidsson (2002; 2004; 2005) skriver att rummen och deras namn i förskoleklassen 
markerar traditionerna förskola respektive skola. I G-skolan markerar rummens 
namn Lillarummet, Köket och Klassrummet att det skall pågå olika aktiviteter i de 
olika rummen. Men analysen visar tvärtemot att rummen används liknande. Den 
fysiska miljön bygger på en gemensam tanke att aktiviteter ska vara lugna och stil-
lasittande. Det visas både genom de aktiviteter som pågår och rummets inredning 
att Köket är ganska likt Klassrummet. I båda rummen finns exempelvis grupper 
med bord och stolar, visst lekmaterial och diskbänk. Innehållet i den av pedagoger-
na planerade verksamheten i dessa rum är också lika. De Jong (1996) menar att det 
finns en fördel med att rummen kompletterar varandra, eftersom det då är lättare att 
hitta en fungerande plats som stödjer olika aktiviteter. Vissa aktiviteter kräver plat-
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ser med lugn och arbetsro, medan andra aktiviteter kräver stor golvyta och möjlig-
het att röra sig många tillsammans. Denna möjlighet att välja bland olika rums-
egenskaper finns inte i G-skolan. Men trots att rummen liknar varandra är de ändå 
mångfunktionella. Kompromissen som görs handlar om att rummen ska användas 
av flera verksamheter, förskoleklass och fritidshem. Det innebär också att pedago-
gerna ska ha möjlighet att utföra andra arbetsuppgifter som inte rör sig om att vara 
tillsammans med Gustav och Gabriella. 
 
I jämförelse med skolans traditionella skolmatsalar och med tanke på Skolverkets 
(2001) kritik om att matsalarna inte är anpassade till sexåringarna fungerar Köket 
som ett bra alternativ för barnen att äta i. Inredningen som stolar och diskbänk, är 
avpassad till sexåringarnas längd och barnen slipper stå i en lång kö och vänta på 
att få mat. 
 
Avslutningsvis finns i G-skolans lokaler inga gemensamma mötesplatser för barn i 
olika åldrar. Det saknas tillräckligt med utrymme för avskildhet. Sexåringarna träf-
far sällan de äldre barnen och skulle i princip lika gärna kunna vara kvar i de loka-
ler de använde innan förskoleklassreformen. När rummen används som skolrum 
styrs aktiviteterna av pedagogerna och när de används som förskolerum är barnen 
ensamma i rummet. Leken har i båda situationer svårt att få utrymme. Aktiviteterna 
anpassas till skolans traditioner vilket innebär att de olika rummen fyller liknande 
funktion. Lokalernas bristande funktion gör det också svårt att skapa möjligheter 
till ett varierat lärande. Förskoleklassens lokaler leder vidare till att verksamheten 
hindras snarare än utvecklas mot den kunskapssyn som förskoleklassreformen av-
såg. 
 
Frida, Fredrik och rummen  
 
Här följer en presentation av hur Frida och Fredrik använder rummen i studiens 
andra skola, F-skolan. Fredriks och Fridas skola ligger några kilometer från stadens 
centrum. Den ursprungliga skolbyggnaden planerades och byggdes för låg- och 
mellanstadiebarn, men används i dag av sex till tolvåringar. Före reformen gick 
vissa sexåringar i en renodlad sexårsverksamhet, deltidsgrupp, vilka låg i en annan 
del av bostadsområdet. Granne med den ursprungliga skolbyggnaden ligger en 
byggnad för flera verksamheter. Före reformens genomförande användes den av 
barn upp till sex år som gick på daghem. Dessutom nyttjade äldre barn byggnaden 
som fritidshem före och efter skoltid. Idag används byggnaden dels av barn upp till 
fem år som går i förskolan, dels av två grupper med barn som är sex, sju och åtta år. 
Anledningen till att lokalerna nu används av de äldre barnen är att den ursprungliga 
skolbyggnaden var för trång för att även få plats med sexåringarna. När byggnaden 
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planerades om inför sju och åttaåringarnas inflyttande medverkade förskollärare, 
grundskollärare och fritidspedagoger i planeringen. F-skolan innehåller idag olika 
rum med olika funktioner och inredning. Till det nya Klassrummet köptes bord, 
stolar hyllor och whiteboardtavlan in.  
 
Frida och Fredrik går i den ena av de två åldersblandade grupperna i F-skolan. I 
gruppen finns det tjugotre barn varav sju sexåringar, som vid vissa tillfällen bildar 
en egen grupp. I den andra åldersintegrerade gruppen, Grannavdelningen, finns yt-
terligare fyra sexåringar. Ibland är Grannavdelningens fyra sexåringar tillsammans 
med Frida och Fredrik i F-skolans lokaler vilket innebär att de elva sexåringarna 
bildar ytterligare en gruppkonstellation som Frida och Fredrik tillhör. Lokalerna 
som Frida och Fredrik använder är desamma under förskoleklasstiden, däremot 
träffar de olika barn och pedagoger med olika yrkesbakgrund. Fia som är förskollä-
rare (F) beskriver att sexåringarna arbetar med temaarbeten i Klassrummet till-
sammans med sju och åttaåringarna. Vid de tillfällen när Fredrik och Frida är till-
sammans med de äldre barnen träffar de Fiona som är grundskollärare (G) och 
ibland en fritidspedagog. Att den åldersblandade gruppen poängteras kan utläsas av 
att denna grupp har ett gemensamt namn. Det gemensamma namnet är som fram-
kommer senare, delvis vilseledande, eftersom sexåringarnas grupptillhörighet först 
och främst är tillsammans med de andra sexåringarna i byggnaden. Men namnet 
kan ses som en strävan mot att bli en verksamhet. 
 
Entrén och Klassrummet är gemensamma rum för alla barn i alla åldrar i F-skolan. 
Det är också de rum som Frida och Fredrik oftast befinner sig i först under dagen. 
Därför presenteras dessa två rum först. Mysen samt Målar- och snickarrummet till-
hör sexåringarna, men används också vid vissa tillfällen av sexåringarna i 
Grannavdelningen. Lekhallen är de två förskoleklassernas gemensamma rum och 
presenteras sist.  
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Figur 5.3 Ritningen visar de rum som används av sexåringarna i F-skolan.  
 
Fia (F) berättar att vilka rum sexåringarna använder för dagen och i vilken ordning 
beror på dagens planering och skiftar från dag till dag. Morgonsamlingens plats är 
däremot förutbestämd och sker beroende på dag antingen i Klassrummet, Mysen 
eller i Lekhallen. Vid denna tidpunkt får barnen sedan reda på vad som händer un-
der resten av dagen.  
 
Entrén en symbol för integration  
 
Entréns placering ligger centralt i arbetsenheten. Till vänster finns Målar- och 
snickarrummet, rakt fram Klassrummet och till höger Lekhallen. I den ganska 
trånga groventrén samsas barn i olika åldrar när de tar av sig sina skor och stövlar. 
Vissa av barnen har sina klädfack i groventrén, medan andra har sina i den andra 
delen av Entrén där det finns en betydligt större fri golvyta. Rummet vittnar om att 
verksamheten är integrerad mellan förskoleklass, år ett och två. Det inte går att ut-
läsa av barnens fack hur gamla barnen är eller vilken grupptillhörighet de har. 
Ovanför barnens klädfack, som tar det mesta av väggutrymmet, sitter barnens teck-
ningar. De utgår från aktuella temaarbeten som barnen i de olika åldrarna arbetar 
med. Under klädfacken finns krokar för ryggsäckar och väskor. Under studiens 
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gång lämnas och hämtas barn av sina föräldrar i någon av Entrédelarna. På båda 
dessa platser finns information till föräldrarna uppsatta på väggarna. Följande ex-
empel visar Entréns användning på morgonen. 
 

Frida har kommit tidigare på morgonen för att vara på fritidshemmet. Hon 
sitter och ritar när Fiona (G) ringer i klockan. Frida uppmärksammar att ti-
den för förskoleklassens verksamhet börjar. Frida reser sig upp och går och 
ställer sig i ledet tillsammans med sex, sju och åttaåringarna utanför Klass-
rummet. Frida hälsar på Fiona (G) genom att ta i hand med henne samtidigt 
som hon säger god morgon. Frida går fram och sätter sig i ringen på mattan. 
(Fältanteckningar 2005-05-02) 

 
Lokalerna som på morgon och eftermiddag används för fritidshemsverksamhet 
övergår till att bli förskoleklass och skola när Fiona (G) ringer i klockan. Klockans 
ringning utgör signal för övergången och Frida vet att skolan börjar. Hon vet att 
signalen kräver av henne att hon måste avsluta det hon håller på med, som nu inne-
bär att rita, för att gå mot Klassrummet, det vill säga skolmiljön. Rutinen är invand. 
Barnen i de olika åldrarna vet vad som förväntas av dem vilket gör att de ställer sig 
på led i Entrén utanför klassrumsdörren och tar i hand med Fiona (G). Handslaget 
kan ses som en symbolhandling som innebär att verksamheterna möts i och med att 
de går in i en ”skolmiljö”. Frida och de andra barnen som nyss antingen var fritids-
hemsbarn eller hemmets barn ses nu som skolbarn. 
 
Entrén leder vidare till Klassrummet, Grannavdelningen samt Frida och Fredriks 
egna rum. Rummen används under dagen dels för att inom lokalerna passera mellan 
olika rum, dels utgör Entrén gränslandet för ute, inne, hemma och i förskoleklas-
sen/skolverksamheten. Även material som barnen har med sig hemifrån och som 
används i förskoleklassen finns när det inte används i Entrén. I exemplet nedan är 
Frida i Lekhallen där hon spelar fotboll och gungar i lianen.  
 

Frida går fram till en pojke och frågar om hon får vara med och leka med 
Fredriks ”gubbar”. Hon får ja till svar. Därefter får hon erbjudande om att 
titta i Fredriks ryggsäck och låna en ”gubbe”. Frida går till hallen och häm-
tar en ”gubbe” ur ryggsäcken. (Fältanteckningar 2005-05-02) 

 
Ur ryggsäckarna som hänger i Entrén tar barnen upp saker som de använder under 
dagen och leker med i förskoleklassen vilket knyter samman hem och förskole-
klass. Genom sättet som Entrén används på möts en offentlig och privat arena. Det 
offentliga innebär att pedagoger och barn möts och markerar förhållandet mellan 
hem/fritid och den offentliga ”riktiga” skolan. Det privata manifesteras genom in-



  

68 

nehållet i barnens ryggsäckar, ett innehåll som de vuxna inte har kunskap eller in-
flytande över. Barnen visar sin vänskap med varandra genom att ett barn låter andra 
barn få hämta attraktiva leksaker i sin ryggsäck. 
 
Besökare i Klassrummet 
 
Klassrummet är ett rum som tillhör grundskolan och som i första hand används av 
sju och åttaåringar. Gruppen tillsammans med grundskolläraren Fiona (G) använder 
rummet under största delen av skoldagen. Sexåringarna deltar i några av aktivite-
terna i Klassrummet vissa bestämda dagar, t.ex. vid morgonsamlingar och klassråd. 
Det är alltså här som sexåringarna har de flesta möten med de äldre barnen och Fi-
ona (G). Vilka rum som barnen har tillgång till i första hand bestäms alltså utifrån 
kriteriet barnens ålder.  
 
Trots att Klassrummet innehåller tre dörrar, en till den andra arbetsenheten, en till 
hallen och en till Köket, använder barn och personalen nästan aldrig rummet för att 
passera genom till andra rum under skoltid. Dörren mellan Klassrummet och de 
övriga rummen är oftast stängd, men innebär enligt Fia (F) inte att rummet är otill-
gängligt för sexåringarna. Frida har en annan åsikt och beskriver rummet som ett 
ställe som sexåringarna inte har möjlighet att använda när de äldre barnen jobbar. 
Båda är överens om att barnen har tillåtelse att hämta saker i Klassrummet. Barnen 
frågar då först Fia (F) om de får gå in i Klassrummet och blir som jag uppfattar det 
aldrig nekade att gå in där. Jag hörde däremot aldrig att Frida och Fredrik bad att få 
gå in i Klassrummet. När andra sexåringar gjorde detta hörde jag inga kommentarer 
om att sexåringarna störde. Fia (F) berättar så här när hon får frågan om sexåring-
arna har rätt att gå in i Klassrummet och sju- och åttaåringarna har möjlighet att gå 
till sexåringarna. 
 

Fia: Vi har det inte så att dom kan gå hur som helst. 
Agneta: Näe 
Fia: Det är också väldigt mycket olika år och olika barn och så där. [...] Ofta 
så har man ju koll, jag vet ju ofta, eller har ju ofta koll på alla barnen. 
Agneta: mm. 
Fia: Jag vet ju om det är nåt barn i ettan som behöver komma ut så. 
Agneta: mm. 
Fia: Då är ju vi så pass sammanpratade så att man vet det. Man har ju gjort 
upp det med föräldrar också. 
Agneta: mm 
Fia: Och sen är det så att ett barn säger får jag räkna i min mattebok så går 
man ju till Fiona (G) och hör liksom om det är okej. [...] och ibland passar det 
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och ibland passar det ju inte. [...] Men det är ju inte så att de bara kan gå ut 
och in där hur som helst. 
Agneta: Näe, men det är ju inte helt stängda dörrar heller. 
Fia: Näe, absolut inte [...] Näe, och dom går in där hämtar spel eller hämtar 
garn och hämtar böcker och sånt, men man springer inte hur som helst. (In-
tervju 2005-05-10) 

 
Det framkommer här att det under vissa år finns skolbarn som går ifrån Klassrum-
met när pedagogerna och föräldrarna anser att det behövs. Främst gäller detta barn i 
år ett, vilket gör att det går att ana en tanke om att barnen med hänsyn till deras ål-
der, mognar efter hand. Fia (F), Fiona (G) och föräldrarna känner barnen så väl att 
de underförstått vet vilka barn som inte riktigt lever upp till de förväntningar som 
ställs på skolbarn. Kanske anser de vuxna att dessa ”omogna” barn därför behöver 
ta en paus i skolarbetet innan det är dags att gå in i Klassrummet och delta i klassen 
igen. Det handlar om ett tankesätt där ”de mogna” sju- och åttaåringarna lär bäst 
enligt skolans tradition, stillasittande i ett Klassrum. Sexåringarna i sin tur kan, om 
de väljer att gå in i Klassrummet, ses som besökare. Deras användning regleras av 
vuxenplanerade aktiviteter. Det de eventuellt skulle kunna tänkas syssla med i 
Klassrummet handlar om att göra egna aktiviteter, inte att delta i de äldre barnens 
uppgifter. Detta medför att om sexåringarna väljer att gå till sju och åttaåringarnas 
Klassrum finns det ändå ingen pedagogisk vinst med integrationen. Sexåringarna 
skulle lika gärna kunna hämta sin matematikbok och räkna i boken i ett av sina 
rum. Lite tillspetsat kan sexåringarna ses som besökare, som när den ordinarie 
verksamheten tillåter det och får vara med i det Klassrummet om barnet inte stör. 
Klassrummets relation med grundskolan gör att sexåringarna inte själva kan och får 
välja när de vill delta i Klassrummets olika aktiviteter. Aktiviteter som förefaller ha 
som uppgift att förbereda sexåringarna för att de skall möta år ett och två. 
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Figur 5.4 Skiss över Klassrummets möblering 
 
Katederplatsen i F-skolan har inte en traditionell överblicksplats mitt emot barnen. 
Den utgörs istället av ett skrivbord som är ställt i vinkel från whiteboardtavlan. På 
motsatta sidan av rummet finns en plats med liknande funktion dvs. där barn och 
pedagoger ibland står och pratar inför klassen. Klassrummet är uppdelat i två delar 
som avgränsas med hjälp av låga hyllor som barnen kan se över. Hyllornas innehåll 
ändras under studiens gång men består av saker som barnen använder och själva 
hämtar utan att fråga om lov under arbetets gång. Några av sju och åttaåringarna 
har sina korgar där i vilka de bland annat förvarar skolböcker. Materialet i den ena 
delen av rummet innehåller ämnesrelaterat skolmaterial. Uppsatt på väggen finns 
alfabetet där det intill varje bokstav finns en tillhörande bild. Matematikämnet re-
presenteras av siffrorna 1 till 9 med samma antal figurer intill. En uppblåst jordglob 
hänger i taket. Även barnens alster i form av teckningar och skrifter finns på väg-
garna.  
 
Barnen sitter vid bord i grupper om fem. Frida, Fredrik och deras kamrater sitter på 
bestämda platser. De är placerade tillsammans med barn i olika åldrar vända mot 
varandra. Vissa barn får vända sig om för att kunna se det som skrivs på white-
boardtavlan eller för att se på den som talar inför hela gruppen. Ena kortsidan av 
barnens bord står mot långsidan av väggen så att en gång bildas mellan bordsgrup-
perna. Vid borden arbetar barnen med temaarbeten, skapande eller med uppgifter 
som att räkna, skriva och rita sina månadsböcker. Vid borden i Klassrummet äter 
också barnen sin lunch. Även om arbetsuppgiften inte alltid är identiska handlar det 
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om att alla barn oavsett ålder gör traditionella skol- eller förskoleuppgifter. Uppgif-
ter som bestämts av läraren och som också följer bestämda mönster. Vid följande 
tillfälle är klassen samlad i Klassrummet tillsammans med Fiona (G). Ibland är 
både Fia (F) och Fiona (G) tillsammans i Klassrummet när klassen samlas, men 
idag planerar Fia (F) och deltar därför inte i arbetet i rummet. 
 

Fiona (G) berättar att barnen ska rita av den mall som hon ritar på white-
boardtavlan. Uppgiften består också av att barnen ska rita något som passar 
till månaden maj. Frida sitter på sin plats vid bordet tillsammans med fyra 
flickor i olika åldrar. Barnen tittar och visar varandra vad de tidigare ritat i 
månadsboken och småpratar med varandra. Frida går och hämtar en ny bly-
ertspenna och går sedan och lånar färgpennor vid andra bord. När Frida 
fortsätter att prata med sina bordsgrannar ber ett annat barn dem att vara 
tysta. Frida tystnar och fortsätter att rita och färglägga. När Frida är klar går 
hon till Fiona (G) och säger att hon är färdig. Fiona (G) säger att hon får väl-
ja mellan att läsa eller att jobba i matematikboken. Frida väljer det senare. 
Uppgiften som finns i boken och som Frida skall arbeta med består av att 
färglägga en förtryckt bläckfisks tilltrasslade armar. Uppdraget handlar om 
att rita innanför strecken. Efter en stund säger Fiona (G) att det är dags att 
städa. Frida slår ihop boken, tar sin penna och bok och lägger in matematik-
boken i ett skåp i Klassrummet. (Fältanteckningar 2005-05-02). 
 

Även om barnen är olika gamla har de i uppgift att göra samma förutbestämda 
uppgift som Frida själv beskriver i intervjun strax efteråt på följande sätt.  

 
Frida: Vi skulle skriva våra dagböcker [...] Man fick rita och fylla i en ram, 
skriva året och det. [...] och rita en fin bild. 
Agneta: Vad valde du att rita för bild? 
Frida: En hund. 
Agneta: Precis, och när du hade gjort det så gick du fram med boken till Fio-
na (G) såg jag. 
Frida: Ja. 
Agneta: Vad pratade ni om då? 
Frida: Då om jag ville läsa eller om jag ville jobba i min mattebok. 

 
När barnen arbetar med sina uppgifter samtalar de över åldersgränserna med var-
andra i gruppen om hur uppgifterna ska göras. I sin beskrivning uttrycker hon att 
uppgiften är styrd och har en rituell innebörd. Varje ny månad upprepas aktiviteten. 
Det som skiljer är bildens innehåll. När barnen genomfört månadsuppgiften några 
gånger vet de vad som förväntas av dem. Frida har lärt sig att följa mönstret. Bilden 
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av hund har som jag uppfattar det, inget samband med månaden maj. Uppdraget 
verkar snarare vara att ”rita något”. Frida berättar inte att hon och Fiona (G) pratade 
om bilden, vilket inte behöver betyda att de inte gjorde det. När arbetsuppgiften är 
utförd får Frida välja mellan skoluppgifterna att läsa eller att räkna. I intervjun ber 
jag henne berätta om matematikboken. 
 

Frida: Man ska räkna och sånt. 
Agneta: Ja. 
Frida: Och göra plusstal och minustal och följa och sånt. 
Agneta: Ja, just det för det var det som du gjorde idag. 
Frida: Mm, följde en bläckfisk. 
(vi pratar om att det är svårt att veta vad som är roligast i boken) 
Frida: Fast innan har jag gjort ettan och tvåan. 
Agneta: Jaha. 
Frida: Jag har tagit hem dom redan. 
Agneta: Jaja, så detta är mattetre boken då? 
Frida: Ja. 
Agneta: Eller vad kallar ni böckerna? 
Frida: Matteboken bara. (Intervju 2005-05-02) 

 
Även om samarbete över åldersgränserna uppmuntras i och med barnens placering i 
Klassrummet handlar alla barns uppdrag om att individuellt och enskilt göra någon 
form av skoluppgift. Frida uppmärksammar mig på att det är den tredje matematik-
boken hon nu gör uppgifter i. De första böckerna benämner hon med ordningstal, 
medan hon kallar den tredje boken enbart för ”matteboken”. Kanske kallas böcker-
na för matteböcker i vardagligt tal, men kanske kräver vissa situationer att boken 
specificeras ytterligare, då med bokens ordningstal. Gabriella berättar att böckernas 
ordningstal styr vilken bok hon arbetar i för närvarande. Det handlar inte om att 
hon själv utifrån intresse och erfarenhet kan välja. 
 
Ovanstående del beskriver Klassrummets skoldel, dvs. den del av rummet som här-
stammar från skolans traditionella sätt att möblera rummet. Men Klassrummet be-
står också av en förskoledel. Där står en soffa mot en vägg och framför den ligger 
den matta som utnyttjas när barn och personal sitter i ring och har samling. Mate-
rialet i denna del av rummet består bland annat av matematikspel, bilderböcker, 
Bamse- och Kalle Anka tidningar. Intill soffan står en dator som jag inte såg an-
vändas alls under mina fältstudier. På väggen hänger en tavla som används för att 
räkna ut hur många skoldagar som passerat sedan skolstarten i augusti. Sexåringar-
na är med på morgonsamling i Klassrummet tre dagar i veckan. Platsen på mattan 
används bland annat när barnen har uppgifter om almanackan. När följande händel-
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se pågår är Fredrik tillsammans med nitton av klassens barn och pedagogerna Fia 
(F) och Fiona (G). 
 

Fredrik kommer in i Klassrummet och sätter sig på golvet i ringen. Barnen 
säger ”sin siffra” (räknar hur många barn det är) en i taget beroende på hur 
de sitter i ringen. Ett barn berättar om almanackan och de andra upprepar. 
Fiona (G) pratar om hur många dagar som förflutit i skolan sedan skolstarten 
i augusti och om talet är jämt eller udda. Fredrik tittar på medan några barn 
räcker upp handen. (Fältanteckningar 2005-04-29) 

 
Platsen med soffa och matta att sitta på påminner om förskolans sätt att ordna och 
forma sin miljö, att sitta i en samlingsring. Barnen använder också stället till att äta 
sin frukt, att sjunga och lyssna på sagor som pedagogerna läser. Förskoledelen in-
bjuder till variation och en viss frihet. Oftast är hela gruppen samlade på samma del 
av rummet, vid sina bord eller i ringen på mattan. Sexåringarna sitter sällan vid 
samma plats under långa arbetspass. Ibland när barnen sitter vid sina bestämda 
platser vid borden och har en uppgift kan de istället välja att avbryta aktiviteten och 
förflytta sig inom rummet och utanför det.  
 

Fredrik går till Klassrummet och sätter sig på sin plats vid bordet där sju och 
åttaåringarna redan sitter. Fiona (G) går ut ur klassrummet och Fia (F) säger 
att sexåringarna gärna får räkna i sin matematikbok medan sju- och åttaår-
ingarna kan fortsätta med något som de behöver göra. Fredrik tittar på Fia 
(F) som går runt i klassrummet och hjälper kamraterna. Efter en stunds räk-
nande i sin matematikbok går Fredrik upp från sin plats och hämtar en tid-
ning i bokhyllan. Han sätter sig intill två äldre barn i soffan och bläddrar i 
tidningen. [...] Fredrik öppnar ett skåp i Klassrummet, lägger tillbaks tidning-
en och hämtar en Kalle Anka tidning. Han tar fram en ”gubbe” ur fickan och 
leker tyst med den i soffan och bläddrar i tidningen igen… En sexåring kom-
mer fram till soffan och säger att vi fick gå till Lekhallen och undrar om Fred-
rik vill gå dit. Fredrik säger ja och följer med. (Fältanteckningar 2005-05-10) 

 
Exemplet visar att sexåringarna blir erbjudna att arbeta med matematik. Fredrik gör 
som Fia (F) föreslår och räknar i sin bok. Trots att Fredrik hälsar på i ”skolans rum” 
har han endast tillgång till en pedagog, förskolans. När Fia (F) ger instruktioner till 
barnen nämner hon sexåringarna för sig och sju och åttaåringarna tillsammans. Att 
vara tillsammans i Klassrummet över åldersgränserna handlar inte här om att göra 
något gemensamt, bara att sitta bredvid varandra. Fredrik har möjlighet att göra en 
paus i skolarbetet. Detta innebär att gå från skoldelen till förskoledelen och sätta sig 
i soffan, läsa serietidningar och leka med sin ”gubbe” intill de äldre barnen. Fredrik 
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har lärt sig att det krävs av honom att han måste vara tyst när han leker med gubben 
i soffan. Detta gör han utan att först be om lov. Han har förstått att han inte måste 
sitta på sin plats och göra arbetsuppgifter där hela tiden som sexåringarna är i 
Klassrummet. Men han väljer att stanna i rummet. Det kan ses som en markering 
från Fredrik att han vill tillhöra gemenskapen i Klassrummet samtidigt som han 
markerar sin självständighet genom valet av aktivitet. Den förmån han har som 
sexåring. Fredrik och hans sexåriga kamrat har större frihet än sju- och åttaåringar-
na att även använda de andra rummen som F-skolans förskoleklass disponerar över. 
De äldre kamraterna ber inte Fia (F) om tillåtelse att gå ifrån Klassrummet, troligt-
vis för att de vet att de andra rummen inte ses som deras eftersom de är äldre än sex 
år. Det framgår i flera av exemplen att barnen i förskoleklassen får en större frihet 
än sju- och åttaåringarna både när det gäller variation över uppgiftens utformning 
och vilket rum de kan välja att vara i. 
 
Mysen ett rum för variation 
 
Mysen kallas det minsta rummet och som angränsar till Köket och till Målar- och 
snickarrummet. Rummets namn leder tankarna till förskolans tradition. Rummet är 
litet och används i första hand för lugna aktiviteter. Fia (F) ser stora fördelar med 
att kunna välja miljö efter aktivitet. Beroende på vad gruppen ska göra kan hon väl-
ja mellan att vara i den lilla Mysen och den stora Lekhallen. Myset är ett rum där 
sexåringarna har sin tillhörighet. En dag i veckan samlas de i Mysen på morgonen 
och oftast även före lunch. Vid samlingarna sitter Frida och Fredrik tillsammans 
med de andra sexåringarna och Fia (F).  
 
Även här i Mysen, finns barnens teckningar på väggarna. Här finns också hyllor 
med lådor som innehåller saker som barnen använder före och efter skoltid. Rum-
met innehåller ett fönster med persienner som barnen ibland drar ner för att få det 
mörkt. Intill fönstren står ett runt bord med fyra stolar. Bordet används att stå vid 
när barnen spelar ishockeyspel. Barnen använder inte bordet bara till att ställa saker 
på. Vid ett tillfälle är bordet en del av den koja barnen bygger med hjälp av utkläd-
ningskläder. E h ,  f ö r  v i  h a d e  l e k t  m e d  f ö r  d å  g j o r d e  v i  s å  d e t  
s k u l l e  b l i  m ö r k a r e  o c h  m ö r k a r e .  Fredrik berättar om hur barnen experi-
menterar så att det blir allt mörkare i kojan desto fler lager utklädningskläder de 
lägger på. Materialet i rummet lockar till olika lekar. Där finns backar med plast-
djur, utklädningskläder och träklossar. Frida beskriver rummets möjligheter som ett 
rum där… D e t  g å r  a t t  l ä s a  s a g a ,  l e k a .  V i  b r u k a r  k l ä  u t  o s s  …  J a  
o c h  g ö r a  t e a t e r .  F r i d a  b e r ä t t a r  a t t  d e t  ä r  e t t  r u m  h o n  g ä r n a  ä r  
i  o c h  a t t  h o n  b r u k a r  f r å g a  F r e d r i k ,  F r e d r i k ,  s k a  v i  v a  i  M y -
s e n ?  (Intervju 2005-04-11) Frida är förtjust i Mysen och berättar att hon brukar 
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föreslå Fredrik att de ska använda rummet till att vara i. Hon beskriver att det an-
vänds för olika aktiviteter där barnen leker själva eller där Fia (F) läser sagor.  
 
Sexåringarna är också i Mysen i väntan på något. Mysen skulle kunna karakterise-
ras som ett ”mellanrum” dvs. ett rum som används av barnen när de leker mellan 
lärarbestämda aktiviteter, eller mellan bestämda dagliga rutiner som att vänta på att 
lunchen ska serveras, under dagen. Vid dessa tillfällen när Fia (F) deltar är samtal 
mellan barn och pedagog ett centralt inslag. Diskussionerna tycks inte vara inplane-
rade i förväg utan blir snarare en uppföljning av saker som hänt tidigare under da-
gen. Nästa episod visar ett sådant exempel och utspelas när barnen lyssnar på när 
Fia (F) läser Astrid Lindgrens ”Skymningslandet”. Frida och fyra andra sexåringar 
sitter på förskolevis på mattan eller i knäet på Fia (F). Alla sitter på rad lutade mot 
hyllan med lådorna.  
 

En av personerna i sagan heter Göran och förskolläraren avbryter läsandet 
med att säga att det inte är så många barn som heter det nu. Jag känner en 
Göran… Göran Persson, säger ett barn. Fia (F) undrar vem han är. När bar-
net förklarar att det är statsministern undrar Fia (F) vad en statsminister har 
för uppgifter. Barnen berättar för varandra hur de tror att det är att bestäm-
ma om Sverige. Fia (F) fortsätter att läsa. (Fältanteckningar 2005-04-11) 

 
Här är sagan utgångspunkten för diskussionen om statsministerns arbetsuppgifter. 
Barnen tar upp saker som de hört talas om och som de här fick anledning att disku-
tera vidare. Ibland handlar diskussionerna som här om något som barnen tar upp 
och som sedan Fia (F) spinner vidare på. Vid andra tillfällen utgår diskussionerna 
från något som Fia (F) för på tal och där barnen sedan växelvis med henne fyller på 
med egna erfarenheter och funderingar. Det sätt att föra samtal mellan barn och 
vuxna som tillhör den traditionella förskolan.  
 
Tidigare har Klassrummet beskrivits som en plats där respekten för att inte störa ses 
som viktig. Det är också en plats som upprätthåller sociala relationer mellan barn i 
olika åldrar. Mysen är en plats för sexåringar där de upprätthåller och skapar socia-
la relationer samt sexåringarnas samlingsrum. 
 

Fia (F) tar fram en plåtburk där det finns skrivna lappar med olika personers 
namn. Hon tar upp en lapp och beskriver personen. Barnen räcker upp han-
den och gissar sedan vem hon framställer. En personal passerar och säger jag 
ska bara igenom. Barnen beskriver personerna på lapparna medan de andra 
barnen gissar. Fredrik tittar på den som ger ledtråden. Han räcker upp han-
den, men tar ner den när någon annan svarar. Det blir Fredriks tur att ta en 
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lapp. Förskolläraren viskar i örat vad det står för namn där. Han berättar om 
hårfärg, kläder och tystnar sen. [...] Förskolläraren säger åt de andra barnen 
att ge honom betänketid. Fredrik: Han har ett syskon. De andra barnen svarar 
fel. Fredrik säger då Han är bra och tälja. De andra barnen säger Emil. Näs-
ta barn beskriver och Fredrik klappar med händerna på knäna medan ett nytt 
namn beskrivs. En ny pedagog går igenom rummet och säger ursäkta. (Fält-
anteckningar 2005-04-19) 

 
Leken blir här ett sätt för sexåringarna att träna sig att uttrycka sig i ord och dra 
slutsatser. Barnen bestämmer själva vad de ska säga. Några av barnen kan läsa och 
får själv läsa vad det står för namn. Andra barn får liksom Fredrik hjälp med att 
läsa. Fia (F) ger honom också tid att själv tänka ut fler ledtrådar. När olika personer 
går mellan rummen blir Mysen en naturlig passage. Av de ursäkter som pedagoger-
na gör när de går igenom rummet, går det att utläsa att de är medvetna om att deras 
passage stör verksamheten. Ursäkten kan också ses som ett uttryck för att de inte 
ser något bra alternativ till hur de annars skulle gå för att komma dit de ska. De öv-
riga möjliga vägarna innebär att gå ut ur byggnaden och sedan in igen, eller att ta 
vägen genom Klassrummet. Istället för att välja dessa vägar passerar personalen 
genom sexåringarnas rum. Underförstått för att de ser denna väg som bekvämast 
och minst störande. Men barnen reagerar på hur andra använder rummet som pas-
sage. Vid ett tillfälle när barnen blev störda av andra barn i Mysen byggde Fredrik 
och Frida en koja. När Fredrik tillfrågades om varför några barn och vuxna passe-
rade genom rummet svarade han att. …  d o m  v i l l e  t a  p e n g a r n a .  U t a n  a t t  
k n a c k a  g i c k  d o m  i n . (Intervju 2005-04-11) Fredrik berättade att barnen som 
gick igenom rummet bröt mot regeln att knacka innan de gick in till Mysen. Han 
vet att Frida och han har rätt att få veta om någon är på väg in i rummet. Men han 
hade också sett att de hade ett ärende in till rummet. Hans uttalande beskriver också 
att han anser att det är oacceptabelt att ignorera denna regel. Barnen tog inte till-
räcklig hänsyn till Fredriks och Fridas pågående aktivitet utan tänkte bara på sig 
själva. Fia (F) fick en mer generell fråga om hur hon såg på Mysen som rum att 
passera genom. 
 

Tyvärr är det ju så, även för barnen va, det är ju så att barnen tycker att de 
stör mer om dom går igenom Klassrummet. [...] För i Mysen leker man ju 
bara. Fast egentligen stör man ju mer om man går där. [...] För det blir så 
trångt och så där [...] Det är en genomgång, man kommer liksom inte någon 
annan stans. [...] Så är det. (Intervju 2005-05-10) 
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För att tydliggöra Fias (F) resonemang illustreras detta i nedanstående figur. 
 

 
 
Figur 5.5  Möjliga gångstråk för att passera inomhus från en del av byggnaden 

till en annan.  
 
Även i F-skolan är rummen så placerade i förhållande till varandra att rummen som 
Fredrik och Frida tillhör måste passeras. Fia (F) har också noterat att både barn och 
vuxna går genom rummet. Figuren visar att det finns tre möjliga vägar att passera 
genom lokalerna. Ena alternativet innebär att Klassrummet passeras och i det andra 
alternativet passeras Mysen och Lekhallen. Det tredje alternativet leder genom 
klassrummet och lekhallen. Resultatet visar att de som passerar igenom byggnaden 
i första hand väljer vägen genom Mysen och Lekhallen. Fia (F) menar att barnen 
värderar det mindre störande att passera genom Mysen eftersom barnen bara leker 
där. Hennes egen uppfattning är att egentligen är det mer störande i Mysen jämfört 
med Klassrummet. Hon menar också att problemet inte är så mycket att göra åt ef-
tersom lokalerna ser ut som de gör. Kanske såg inte Fia (F) alternativet att gå ut ur 
huset, som rimligt. Hon nämnde det inte ens. Trots att hon anser att passagen stör 
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mindre i Klassrummet än i Mysen och att lokalerna ur denna aspekt är bristfälliga, 
anser hon ändå inte att det inte är så mycket att göra åt, så är det. 
 
Lekhallen ett rum för rörelse och avslappning 
 
Lekhallens existens ifrågasattes på planeringsstadiet av ombyggnaden. Fia (F) be-
rättar hur ”de som byggde” hade andra åsikter än de förskollärare och fritidspeda-
goger som senare skulle arbeta i lokalerna. 
 

Egentligen ville dom ta bort hela Lekhallen [...] och göra det mycket mera 
skolaktigt [...] typ en korridor och två stora klassrum [...] men vi som skulle 
jobba kämpade för att få ha kvar. Agneta: Mm, vilka var det som inte tyckte 
som er? Arkitekter eller kommun… Fia (F): Ja, kommunfolk Agneta: Politi-
ker? Fia (F): Ja, eh politiker. Ja, han som byggde om tyckte väl det. [...] Ag-
neta: Arkitekten? Fia (F): Dom hade säkert beskrivningar på hur en avdel-
ning ska se ut typ, och då var det ju väldigt viktigt med klassrummet. Men vi 
är glada att det blev så. [...] Inte bara så att det är bra att kunna härja runt 
utan att det är väldigt lätt att ha aktiviteter [...] Jag har väldigt svårt att tänka 
mig att vi inte skulle ha det rummet. (Intervju 2005-05-10) 

 
Förslaget innebar en inskränkning i barnens rörelseaktivitet och istället var tanken 
att ordna för mer styrda och stillasittande aktiviteter. Idén om att behålla Lekhallen 
togs inte mot oemotsagt. Pedagogerna upplevde enligt Fia (F) att det pågick en 
kamp om att behålla rummet. En kamp som pedagogerna till slut vann. Hon beskri-
ver också att motståndarsidan ville göra lokalerna mer ”skolaktiga” vilket innebar 
en kamp mellan olika yrkestraditioner. De hon nämner som motståndare var inte 
Fiona (G) som också deltog i diskussionen. Istället var det olika företrädare för 
ombyggnaden och politiker som förordade skolans traditioner och sätt att se på hur 
lokaler för lärande bör se ut. Fia (F) anser att Lekhallen som behöll sitt utseende 
från tiden som fritidshem även efter ombyggnaden, var värt att kämpa för. Dessa 
lärare är stolta över att de lyckades. 
 
Lekhallen är långsmal och består till största delen av en fri golvyta. På rummets 
kortsidor finns dörrar till de olika arbetsenheterna. Det innebär att rummet är lättill-
gängligt för båda sexårsgrupper som är de som använder rummet under skoltid. 
Utmed hela ena långsidan finns fönster. Längs en vägg hänger det ett nät att klättra 
och sitta i, lianer att svinga sig i och kojor av trä att klättra upp i. Dessa olika red-
skap används av barnen antingen ensamma eller när de är flera tillsammans. Annat 
material i Lekhallen för tankarna till sportaktiviteter. Här finns basketkorgar, ban-
dymål och på kortsidornas väggar finns målade handbolls/fotbollsmål. Materialet i 
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Lekhallen inbjuder dels till rörliga aktiviteter, dels till lugna aktiviteter inne i ko-
jorna. Dessa olika sätt att använda rummet kommer också fram när Fredrik och 
Frida använder, men också beskriver Lekhallen. 
 
Frida som har haft lunchrast går in och tar av sig ytterkläderna i Entrén och går 
därefter in i Lekhallen. Hon klättrar upp i en koja av nät och sätter sig där en stund. 
I nätet sitter hon ensam. Kanske ser hon det som en plats att få vara i fred på? (Fält-
anteckningar 2005-04-11) När Frida klättrat ner från kojan bad jag henne att berätta 
om Lekhallen som hon beskriver så här. Det skriker där inne… och så alla skriker i 
mina öron. 
 
Frida sitter ensam i nätkojan men Frida anser att barnen i Lekhallen är för högljud-
da. Att barnen som hon upplever skriker, tycks obehagligt och står i konflikt till 
hennes behov av lugn. Kanske upplever Frida ett behov av lugn och ro efter att ha 
varit ute på skolgården i samband med rasten. Exemplet visar att hon och de andra 
barnen i Lekhallen har olika behov vid samma tillfälle. 
 

Frida gungar i en lian medan några andra barn spelar fotboll. Efter en stund 
sätter hon sig och tittar på fotbollsmatchen. Barnen som spelar fotboll frågar 
Frida om hon vill vara med dem och spela fotboll. Hon svarar att hon inte vill 
det. (Fältanteckningar 2005-05-13) 

 
Exemplet visar återigen att flera aktiviteter pågår samtidigt i Lekhallen. När Frida 
slutar att gunga blir hon tillfrågad om hon vill delta i fotbollsmatchen, men hon av-
böjer. Att Frida leker ensam handlar alltså inte om att hon inte är inbjuden till de 
andra barnens aktivitet. Det är hennes eget beslut att leka själv. Även i nästa episod 
genomför Frida en egen aktivitet.  
 

Frida hoppar på madrassen [...] Hon klättrar i nätet medan några andra barn 
spelar boll. Sen börjar hon leka på madrassen igen tills Fia (F) hämtar sexår-
ingarna som ska gå till Mysen och lyssna på en saga före lunch. (Fältanteck-
ningar 2005-05-02) 

 
Här visas att Frida alltså ser två skilda sätt att använda Lekhallen på när hon be-
stämmer själv vad hon vill göra. Vid det första tillfället vill hon ha lugn och ro och 
vid det andra tillfället vill hon röra sig. Utrymmesmässigt finns det plats för båda 
aktiviteter, men enligt Frida inte ljudmässigt. Pedagogerna visade däremot inte att 
de uppfattade ljudnivån i Lekhallen som störande. Under studien hörde jag inte nå-
gon pedagog be barnen att sänka ljudnivån i Lekhallen med motiveringen att de 
störde andra barn. Kanske är anledningen till detta att pedagogerna inte själva del-
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tog i de lekar som pågick i Lekhallen när barnen valde själva. Trots ljudnivån är 
Lekhallen ett populärt rum. Frida berättar att Fredrik, som hon många gånger väljer 
att leka tillsammans med, gärna vill vara i Lekhallen. Fredriks egna ord av vad han 
gör i det rummet handlar om att han rör på sig mycket där inne D e t  ä r  s å  j o b -
b i g t  s å  a t t  j a  s n u r r a r  i  h u v u d e t  (Intervju 2005-04-11). Det han säger 
bekräftas också av det han gör. Vid följande episod har Fredrik och en kamrat Lek-
hallen för sig själva. 
 

Fredrik tar sats och slänger sig mot en mjuk matta som hänger uppsatt mot 
väggen. Han och det andra barnet turas om att springa mot mattan. Fredrik 
fortsätter med detta ett tag. Han lägger sedan ner madrassen på golvet och 
hoppar på den istället. Barnen säger till varandra att de leker ”clowner” [...] 
Pojkarna går in till Mysen och hämtar utklädningskläder och lägger dem på 
målet som blir vad de säger en koja. Fredrik kryper in i kojan. De hämtar 
kuddar och andra saker från Mysen flera gånger för att förbättra kojan. (Fält-
anteckningar 2005-04-29) 

 
Liksom Frida använder Fredrik rummet både till grovmotoriska lekar och till mer 
stillsamma. Vid det ovanstående tillfället är barnen ensamma i rummet vilket inne-
bär att de inte blir störda av andra aktiviteter i rummet. Men de har inte tillgång till 
någon vuxen i rummet. Genom samarbete och turtagande utvecklas idén om kojan. 
Barnens lek övergår så småningom i en mer stilla lek. Pojkarna har full kontroll 
över processen att förändra den aktiva leken till en lek i lugn och ro eftersom de är 
ensamma i Lekhallen. Till sin hjälp tar de material från ett rum där lugnare aktivite-
ter dominerar, Mysen. De har frihet att blanda material från lugna och aktiva rum 
och på så sätt förändra och variera lekens karaktär. Både Frida och Fredrik använ-
der Lekhallen till mer eller mindre motoriskt aktiva aktiviteter. Vid vissa tillfällen 
stör de vilda aktiviteterna de lugna, vilket innebär att de rörliga aktiviteterna får 
övertag så som Frida berättade. Ovanstående exempel visar hur den mer rörliga le-
ken och den stilla avlöser varandra. Skillnaden ligger i antalet aktiviteter som pågår 
samtidigt. Frida försöker vila i kojan samtidigt som andra barn skriker. Fredrik och 
hans kamrat är ensamma i Lekhallen och kan forma leken på det sätt som passar det 
behov de har för tillfället.  
 
Det som barnen beskriver i intervjuerna ovan handlar om aktiviteter som barnen 
gör när de är själva i Lekhallen och då även väljer aktivitet där. Men Lekhallen an-
vänds också för olika aktiviteter som planerats av Fia (F).  
 

Fia (F) frågar sexåringarna Kommer ni ihåg leken med räven? Barnen svarar 
Jaa. Fia (F) berättar hur leken går till. Fredrik går omkring i rummet och 
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kacklar eftersom hans roll innebär att vara en höna. Han lägger sig ner på 
golvet. När musiken sätts igång reser han sig upp och börjar dansa tillsam-
mans med de andra ”hönorna”. Fredrik blir ”tagen” av ett annat barn dvs. 
räv, som jagar honom. Fredrik blir på så sätt också en ”räv”. När musiken 
tystnar igen så fångar han i egenskap av räv en höna. Barnen diskuterar vilka 
barn som blev tagna, vilket innebär att dessa nu blir rävar medan andra barn 
fortfarande är hönor. (Fältanteckningar 2005-04-19) 

 
Episoden visar exempel på en aktivitet där leken är planerad och styrd av en peda-
gog. I detta fall används rummet och dess fria golvyta för lekar som är omöjligt att 
genomföra i de andra rummen. Lekhallens fria yta gör det möjligt för både Fia (F) 
och barnen att variera både den fria och den styrda leken. Dessa aktiviteter relaterar 
både till förskolans planerade lekar och till skolans idrottslektioner. Rummet an-
vänds också som beskrivs nedan.  
 

Barnen sätter sig i en ring på golvet. 
Fia: Nu ska vi räkna barnen: 1,2…  
Fia pekar på ett barn i taget och det barnet hon pekar på säger ”sin” siffra.  
Fia: Om vi räknar baklänges. Jag är 12 du är… ett mindre än 12.  
Barnen säger ”sin” siffra igen. Sen räknar de tillsammans på engelska.  
Fia: Räck upp handen den som kan talet före 5.  
Fredrik tittar på kamraterna som räcker upp handen. (Fältanteckningar 2005-
04-19) 

 
Såväl Frida, Fredrik och Fia (F) ser olika användningsområden med Lekhallen där 
det både finns plats för grovmotoriska, lugna, gemensamma och enskilda aktivite-
ter. Fia (F) menar att sexårsgruppen har möjlighet att använda det rum som passar 
bäst till den aktivitet som är aktuell. De samlingar som kräver att barnen sitter i ring 
passar bäst i Lekhallen medan andra samlingar fungerar bäst i Mysen enligt Fia (F).  
 
Målar- och snickarrum ett rum i reserv 
 
Rummet angränsar till hallen. Tidigare fanns det en dörr mellan Målar- och snick-
arrummet och Hallen. Nu finns där istället en större öppning. Det finns också en 
dörr som leder in till Mysen. Rummet har karaktär av verkstad. De två bord som 
står där permanent är täckta med målarfärg i olika nyanser och stolarna är ommåla-
de. När barnen sitter vid det ena bordet kan de titta ut på gården, medan det andra 
bordet står intill diskbänken och toalettdörren. På diskbänken finns penslar, färger, 
klister och trasor. De öppna förvaringshyllorna innehåller främst spillmaterial, me-
dan det i skåpen bland annat står färger av olika slag. Det kombinerade Målar- och 
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snickarrummet användes endast några få gånger under studien. Här visas ett exem-
pel på när barnen själva valde aktiviteter i rummet. 
 

Fredrik tittar på när två sexåringar spelar ett ishockeyspel som står på ett 
bord. När matchen är slut ställer sig Fredrik vid spelet och börjar spela. Bar-
nen turas om att spela. När de andra barnen spelar är Fredrik publik och he-
jar på när de gör mål. (Fältanteckningar 2005-05-10)  

 
Här använder Fredrik och hans kamrater Målar- och snickarrummet till att spela 
ishockeyspel. En aktivitet som rummet med dess inredning ursprungligen inte är 
planerat för. Vid en genomgång av fältanteckningarna visade det sig att ishockey-
spelet nästan alltid annars användes i Mysen. Målar- och snickarrummet kan därför 
ses som ett alternativ till Mysen när det är upptaget för andra aktiviteter. I nästa ex-
empel ses rummet också som en alternativ arbetsplats. Frida och hennes klasskam-
rater har fått i uppgift att göra en teckning i anslutning till ett tema. Arbetet med 
teckningen är uppdelat på två tillfällen. Den första gången är Frida och hennes 
klasskamrater inne i Klassrummet där Fiona (G) demonstrerar en målningsteknik. 
Alla barn börjar måla men alla hinner inte göra färdigt teckningarna då, så de fort-
sätter att måla en annan dag. Vid det andra tillfället samlas Frida, fyra andra sexår-
ingarna och Fia (F) i Målar- och snickarrummet för att måla färdigt teckningen me-
dan sju och åttaåringarna gör klart sina teckningar vid ett annat tillfälle i Klass-
rummet. 
 

Frida går in från rasten när någon ringer i klockan. Frida får i uppgift att 
fortsätta med de påbörjade teckningarna som sex, sju och åttaåringarna bör-
jade måla på i Klassrummet i fredags. Frida går till Målar- och snickarrum-
met och fyller i med mer pastell på teckningen. Fia (F) tar fram bakgrunds-
färg för att måla över pastellkritorna så att pappret fylls med färg. Frida ber 
om mer färgpulver för att få en mörkare nyans, vilket hon får. Hon målar fär-
digt och går sedan och tvättar sig. (Fältanteckningar 2005-05-02) 

 
Vid det första tillfället arbetar barnen tillsammans i rummet när de utför samma 
uppgift oberoende av ålder. De äldre sju och åttaåringarna gör sedan klart sina upp-
gifter i Klassrummet. Sexåringarna gör färdigt samma uppgift i Målar- och snickar-
rummet. Barnen delas in beroende av hur gamla de är. Rumsfördelningen sker en-
ligt vilken kulturtillhörighet dessa barn har. I denna situation kan Målar- och snick-
arrummet ses som en plats där sexåringarna gör klart påbörjat arbete. Svaret på var-
för skolbarn och sexåringar gör det i olika rum finns i intervjun med Fia (F). Hon 
berättar då om samarbetet mellan förskolebarn och skolbarn. 
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Vi ska ha ja, vi säger som tema då till exempel, då kanske vi börjar tillsam-
mans och är tillsammans allihop [...] eller vi kan ta skapande till exempel [...] 
Det gör vi ofta tillsammans allihop [...] För då är vi ju två pedagoger och så 
gör vi det allihop [...] Men då är ju förskolebarnen med tills dom är klara och 
sen är det så att dom ska hitta på nåt annat och dom behöver hjälp så får jag 
ju gå med dem då. (Intervju 2005-05-10) 

 
Fia (F) berättar att de aktiviteter som är gemensamma för sex, sju- och åttaåringar 
ofta gäller temaarbeten. Fia (F) benämner sexåringarna som förskolebarn, vilket 
relaterar till att de tillhör förskolekulturen. När uppgiften med temaarbetet är avslu-
tat har inte sexåringarna någon mer uppgift att göra i Klassrummet. Detta innebär 
att när sexåringarna slutfört uppgiften går Fia (F) ut ur rummet tillsammans med 
dem eftersom hon är sexåringarnas pedagog. Kvar i Klassrummet är Fiona (G) med 
hennes barn, sju- och åttaåringarna. I vilket rum barn och pedagoger delas upp i 
handlar om vilken traditionstillhörighet de har, förskolans eller skolans. Att tema-
arbete, matematik och skapande är en av aktiviteterna där sex, sju och åttaåringar 
arbetar tillsammans kanske också förklarar varför Målar- och snickarrummet an-
vänds så lite under skoltid. 
 
Köket ett rum för barn och vuxna 
 
Trots att Köket är ett litet rum innehåller det fyra dörrar. Rummet gränsar till bygg-
nadens personalutrymmen och ekonomienhet. En dörr leder till Mysen och en an-
nan till Klassrummet. Bakom den sista dörren finns ett förråd. Alla dörrar ligger i 
samma del av rummet vilket innebär att denna del av rummet främst används som 
passage. I passagedelen finns en kontorshörna som består av en köksbänk med kon-
torsmaterial och telefon. Den lugna delen av köket är fri från dörrar. Trots att rum-
met är litet har rummet flera funktioner. Rummet innehåller även en spis och en 
diskbänk där barnen ställer sin disk efter lunch. I en hylla ligger spel. Där finns en 
också ett runt bord, en kökssoffa och tre stolar. På väggen alldeles intill bordet 
finns bilderböcker och på en lägre hylla står saxar, tejp och pennor. Under observa-
tionerna använder Frida och Fredrik detta rum till att ställa disk i eller att passera 
genom under skoltid. Möjligen används rummet mer av barnen före och efter skol-
tid. 
 
Sammanfattande analys  
 
Analysen av de fysiska villkor som gäller på F-skolan visar att rumsnamnen anger 
vilka förväntade aktiviteter som ska pågå och var. I Klassrummet förväntas barnen 
göra skolrelaterade aktiviteter, medan de övriga rummen Mysen, Köket, Målar- och 
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snickarrummet och Lekhallen relaterar till förskoleaktiviteter. Namnen återspeglar 
alltså inte bara aktiviteterna i rummet, namnet och utformningen anger också om 
rummen tillhör skol- eller förskoletraditionen (Davidsson, 2002; 2004; 2005). Nor-
din-Hultman (2004) uttrycker att rummet formar aktiviteterna vilket också framgår 
i denna studie. Detta förklarar varför det i F-skolan inte räcker att fysiskt flytta 
samman förskola och skola samt skapa mötesplatser för att automatiskt få en peda-
gogisk förändring (Davidsson, 2002; Skolverket, 2001). I Klassrummet sker skol-
aktiviteter där barnen sitter still i bänkar (Skantze 1986; 1989; Bengtsson, 2003) 
eller som här vid bord. Klassrummet sänder ut signaler om att ”här görs skoluppgif-
ter” genom de artefakter som finns i rummet som böcker, whiteboardtavla och 
jordglob. Men Klassrummet innehåller också en förskoledel där samling dvs. för-
skoleaktiviteter (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994) pågår och där barnen sitter i ring 
på golvet. Detta betyder att barnen i F-skolan liksom sexåringarna i Davidssons 
avhandling (2002) har tillgång till förskole- respektive skollokaler i samma hus-
byggnad och att verksamheten reproducerar både förskolan och grundskolan (Da-
vidsson, 2004). 
 
Vidare visar analysen att Frida och Fredrik gör förskoleaktiviteter i förskolerum-
men. Sexåringarna har som konstaterats tillgång till fler rum än de äldre barnen och 
har en mer varierad fysisk miljö. Markström (2005) skriver att förskolebarn oftast 
har tillträde till flera rum än barn i skolan där skolbarnen hänvisas till klassrummen 
och sexåringar kan välja rum. Enligt Davidsson (2005) är det vanligare att sexår-
ingar i integrerade verksamheter har tillgång till flera små rum medan sjuåringarna 
disponerar ett större. Frida och Fredrik har en lokalyta som är betydligt större än de 
äldre barnen även om Klassrummet ses som sju- och åttaåringarnas egna rum. Av 
analysen framgår att rummets ordning som innefattar möblering och regler styr 
både vad barnen kan göra och vilka de träffar där (Davidsson, 2004). Sexåringarnas 
möjlighet att röra sig mellan förskolerum och skolrum ger Frida och Fredrik fler 
valmöjligheter än de äldre barnen som bara har skolrummet att tillgå. Medan Fred-
rik har frihet att välja mellan stillasittande på sin arbetsplats, eller att sitta i soffan 
har han också möjlighet att välja rörelse i Lekhallen. Fredrik och Frida har i de oli-
ka rumsutföranden en större frihet att forma aktiviteten (Nordin-Hultman, 2004) än 
de äldre barnen. Enligt Fia (F) är det positivt att rummen ser olika ut eftersom det 
då är möjligt att välja rum efter aktivitet. Detta innebär att hon anser att ett rum inte 
kan uppfylla alla behov som finns i verksamheten, vilket kan relateras till De Jongs 
(1996) resonemang om att ett pedagogiskt rum automatiskt inte är bra eller dåligt 
utan måste sättas i relation till aktiviteten. I det relativt lilla rummet Mysen kan 
sexåringarna bland annat leka rollekar och utforska tillsammans med jämnåriga. 
Dessutom kan de pröva sina funderingar ihop med andra barn och pedagoger. Wal-
lins (1981) beskrivning av förskolans inredning med ett verkstadsliknande ideal, 
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finns i F-skolan, men rummen används inte på detta sätt under datainsamlingen. 
Målar- och snickarrummet kan istället ses som ett rum som kompletterar andra rum 
genom att användas i reserv, när andra rum är otillgängliga. Köket och Klassrum-
met kan ses som ett fungerande alternativ till de skolmatsalar som ofta inte är an-
passade till sexåringarna (Skolverket, 2001). Barnen i F-skolan äter lunch i Klass-
rummet på lagom höga stolar och ställer sedan undan sin disk i Köket. Detta gör att 
matsituationen är anpassad till sexåringarna. De olika rummen fyller olika funktio-
ner som kompletterar varandra och uppmuntrar till en varierad vardag.  
 
Analysen visar att entrén och Klassrummet på F-skolan kan ses som mötesplatser 
för verksamheterna förskoleklass och skola, medan andra rum tillhör den ålders-
homogena sexårsgruppen. I F-skolan kan Entrén ses som den plats där hem, fritids-
hem, förskoleklass och skola möts och avlöser varandra. Marklund (2005) uttrycker 
det som att hallen kan förstås som en ”transithall” där den privata och offentliga 
sfären möter och överlappar varandra (s.62). Medan Marklund (a.a.) beskriver hal-
len som en övergång, poängteras Entrén i F-skolan det gemensamma mellan för-
skola, skola, fritidshem och hem. Det finns också organiserade mötesplatser i 
Klassrummet. Sexåringarna har sina arbetsplatser intill de äldre barnen. Platserna 
fungerar som en social mötesplats (Davidsson, 2005) för barnen, vilket tyder på en 
medveten placering av barnen över åldersgränserna. Placeringen är gjord med tanke 
på barnens olika åldrar vilket möjliggör samarbete och diskussioner över ålders-
gränser när barnen arbetar med sina uppgifter. Men detta utnyttjas sällan pedago-
giskt medvetet. Sexåringar sitter sida vid sida med de äldre kamraterna, men mina 
exempel visar inget samarbete mellan barnen. Visserligen tittar de på varandra hur 
de utför uppgiften, men de diskuterar inte lösningen av problemen. Trots att det fy-
siska avståndet är litet är barnen åtskilda. 
 
Ett problem som sexåringarna i förskoleklassen har enligt Skolverket (2001) är att 
sexåringarnas rörelsebehov inte alltid tillgodoses. Fredrik och Frida har möjlighet 
att använda en Lekhall. Däremot ställer variationen och framför allt kombination av 
lugnare aktiviteter och rörelselekar ibland till problem för barnen. Skantze (1989) 
visar att barn uppskattar att få vara ifred vilket också Frida uppskattar. Att få vara 
ifred i lugn och ro borde vara en rättighet skriver Berg, (1987) och de Jong, (1996) 
men det är problematiskt att hitta en plats för detta i F-skolan (se figur 5.5 s.52). De 
Jong (1996; 1999) visar att rumsförhållanden stödjer maktförhållanden medan 
Myndigheten för skolutveckling, (2004) och Skolverket, (2001) visar att förskole-
kulturen har svårt att hävda sig gentemot skolkulturen, vilket också sker på F-
skolan. 
 



  

86 

Analysen visar att det finns en skillnad mellan sexåringar och ”skolbarn”, enligt en 
tidigare uppdelning av barn i förskola och skola. Sexåringarna förblir här förskole-
barn, vilket också Fia (F) kallar sexåringarna, medan de äldre barnen ses som skol-
barn. Sexåringarna har större förutsättningar än sina äldre kamrater att lära på vari-
erande sätt (Skantze 1989; Pramling & Mauritzon, 1997; Utbildningsdepartemen-
tet, 1998a; Prop. 1997/98:94; SOU 1997:21). 
 
Sammanfattningsvis är Frida och Fredriks förskolelokaler med sin placering i för-
skolebyggnaden ovanlig. Lokalerna är varierande då rummen kompletterar var-
andra med tanke på storlek, inredning och aktivitet. Variationen av rum och platser 
som barnen vistas på och aktiviteterna som barnen deltar i, tillhör antingen försko-
le- eller skolkulturen. I ett par av rummen möter sexåringarna äldre barn och 
grundskollärare. Hur rummen planeras, inreds och används bidrar både till integra-
tion och till segregation mellan sexåringarna och den mer samlade gruppen av sju 
och åttaåringar och deras verksamheter. 
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 6.  OLIKA MILJÖER FÖR LÄRANDE  
 
Medan det förra kapitlet beskriver hur barnen använder de olika rummen i försko-
leklasserna i relation till tidigare forskningsresultat handlar detta om hur barns lä-
romiljö gestaltas. Analyserna har studerats ur ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande enligt Carlgren (1999), Davidsson (1999; 2002), Säljö (2000; 2005) och 
Wertsch (1998). Även i detta kapitel presenteras förskoleklasserna var för sig, först 
G-skolan därefter F-skolan. 
 
Pedagogiska läromiljöer har funnits under lång tid i flera former och har därför en 
historia. Verksamheter som den i G-skolans och F-skolans förskoleklass är unga, 
men har ändå en lång historisk bakgrund. Förskoleklassens historiska anknytning 
finns inom traditionerna förskola och skola. De båda kulturerna har enligt traditio-
nen olika sätt att se på lärande. Detta avspeglas i hur de olika läromiljöerna är upp-
byggda. Miljöerna i förskolan och skolan har olika regler och material som är 
kopplade till barnens uppgifter. Meningen med att barnen går i skolan är att de för-
väntas lära sig vissa förutbestämda kunskaper skriver Carlgren (1999). Skolbarnen 
har tillgång till ett eller två rum där det finns olika material som t.ex. barnens öv-
ningsböcker, facklitteratur och kartor. I förskolan är läromiljön uppbyggd på ett 
annat sätt. Förskolebarnen har möjlighet att utnyttja flera rum. Även materialet skil-
jer sig från skolans. I förskolan uppmuntras barnen att lära genom leken och i tema-
tisk form vilket också avspeglas i materialet som finns där, men gör lärandet mer 
dolt. Idag är det integrerade verksamheters uppgift att förändra läromiljön vilket 
kan ske genom att skapa sammanhang för lärandet exempelvis genom lek (Davids-
son, 1996; 1999) och temaarbeten.  
 
G-skolans olika läromiljöer 
 
I kapitlet om Gustavs och Gabriellas fysiska villkor beskrivs att G-skolans lokaler 
inte gynnar en integration eftersom utformningen medverkar till att sexåringarnas 
verksamhet förbises. Inte heller stödjer lokalutformningen leken. Detta avsnitt be-
skriver hur förskolans och skolans sätt att se på sexåringar och kunskap påverkar 
Gustavs och Gabriellas vardag i G-skolan. 
 
Skoluppgifter värderas högre än barnstyrda aktiviteter 
 
I kapitlet om de fysiska villkoren framkommer det att rummen dels används som 
förskolerum dels som skolrum. Kapitlet visar också att pedagogerna genom ämnes-
innehållet styr vissa aktiviteter. Detta avsnitt visar vilka värderingar som styr och 
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formar dessa olika aktiviteter. Skolans tradition har stor genomslagskraft inte bara i 
beskrivningarna av verksamheten utan också i vilken aktivitet som ges företräde. 
Detta bestäms av dagens planering.  
 

Vid morgonsamlingen sitter barnen på golvet när pedagogen berättar om vad 
som ska hända under dagen. Pedagogen skriver ner de olika aktiviteterna på 
whiteboardtavlan och börjar temaarbetet med sagan om trollet där ramsan 
Svarta grottan och versboken är en del. På whiteboardtavlan står det: 

 
1.  Träna Svarta grottan 
2.  Versbok 
3.  Frukt 
4.  Idrott 
5. Lunch 

 
Ett av barnen undrar när blir det fri lek? Pedagogen svarar Inte idag eftersom 
vi har idrott. Därefter delas barnen in i de två grupperna som de brukar arbe-
ta i. Gabriella går till matrummet tillsammans med de andra sexåringarna i 
sin grupp. (Fältanteckningar 2005-04-08) 

 
Dagens aktiviteter är i förväg fastställda i en bestämd planering, vilket gör plane-
ringen till ett redskap som befäster värderingen om att skolaktiviteter är viktigare 
än de barnen bestämmer över. Barnen får under denna dag inte någon möjlighet att 
själv välja aktivitet, rum och kamrat inom de ramar som ges i förskoleklassen. Sva-
ret ges på ett sådant sätta att det framgår att barnet inte har något förhandlingsläge. 
Beslutet tas inte tillsammans med barnen, det är pedagogens beslut. Motiveringen 
barnen får när pedagogen berättar att det inte finns något utrymme för ”fri lek” idag 
handlar om att leken ersättas med idrott. Pedagogens svar antyder att leka handlar 
om att röra sig, eftersom den kan kompenseras med idrott. Frågan är om barn och 
pedagoger har samma syn på lekens syfte. Kanske längtar istället barnet som fråga-
de efter den fria leken efter att själv få välja aktivitet och inte efter att röra sig på 
det sätt som idrottens aktivitet kräver. Den värdering som framkommer av dagspla-
neringen visar att skoluppgifter anses viktigare än förskoleaktiviteter. Värderingen 
bekräftas också på andra sätt. Detta syns i de exempel under den fria leken när Gus-
tav berättar om hur barnen tävlar om att ha kommit långt med uppgifterna i mate-
matikhäftena. Vid andra tillfällen använder hon kopierade matematikövningar som 
hon gör ensam. 
  

När pedagogerna dricker kaffe i Köket väljer Gabriella, att sitta i Klassrum-
met och kopiera ett förtryckt mönster på ett papper. I rummet sitter också någ-
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ra andra sexåringar. Gabriella pratar med de andra flickorna vid bordet intill 
om vad de gjorde hemma igår. På min fråga vad hon gör svarar hon Jag gör 
matte. Pedagogen kommer in i rummet och ber Gabriella att plocka i ordning 
och gå till Mysen. Gabriella gör som hon blir tillsagd. (Fältanteckningar 
2005-03-17) 
 

Gabriella väljer att säga att hon ”gör matte” när hon också kunde välja att säga att 
hon ritade. Genom ordvalet visar hon att hon förstår att hennes uppgift har någon 
slags anknytning till matematik. Uppgiften innebär att kopiera geometriska figurer. 
Möjligen har pedagogerna tidigare diskuterat förhållandet mellan geometri och ma-
tematik med henne. Kanske lär hon sig på egen hand med hjälp av uppgiften att 
matematik inte bara innebär att räkna med siffror. Diskussionen mellan barnen som 
beskrivs ovan handlar inte om Gabriellas matematikuppgift. Men varför gör då 
Gabriella dessa uppgifter? I förra kapitlet framgår det att sexåringarna anser att det 
är viktigt att visa att de gjort många matematikuppgifter. Därför kan en annan möj-
lig förklaring till hur hon ser meningsfullheten vara att hon även här vill visa sig 
duktig genom att göra många uppgifter, vilket gör innehållet i uppgiften oväsentlig 
för henne. Om så är fallet går det att fråga sig meningen med att hon kopierar 
mönster och kallar det för en matematik. Om Gabriella förstår anknytningen mellan 
geometri och matematik framgår inte. Poängen är ändå att det kräver en del av 
Gabriella för att få till stånd en diskussion med pedagogerna eftersom de finns i 
andra ändan av lokalerna. Eftersom rummen i förskoleklassen ligger på rad kräver 
rumsförhållanden av Gabriella att hon först måste passera genom hela förskoleklas-
sen innan hon kommer fram till det bord där pedagogerna sitter. Tidigare har det 
framkommit att barnens behov av pedagogernas tid konkurrerar med pedagogernas 
andra uppdrag som att svara i telefon och hjälpa andra pedagoger. I denna episod 
krävs det av Gabriella att hon själv antingen tar initiativ till vuxenkontakt, diskute-
rar det med sina rumskamrater, eller själv räknar ut att geometriuppgiften har an-
knytning till matematik. Även i följande aktivitet är Gabriella tillsammans med 
jämnåriga kamrater utan några vuxna i samma rum. 

 
Efter almanacksgenomgången säger pedagogen eftersom ni inte har matte el-
ler språklek får ni spela spel i köket eller i klassrummet. Aktiviteten benämns 
lek enligt dagens planering som pedagogen skriver på tavlan. Gabriella går in 
i Klassummet tillsammans med en flicka. De går fram till spelhyllan och tar 
sedan med sig ett spel därifrån och sätter sig vid ett bord. Flickorna spelar 
Othello och småpratar under tiden. Efter en stund går Gabriellas kamrat ut ur 
rummet. Gabriella vänder sig om och tittar efter henne och pratar under tiden 
med några andra barn vid bordet intill. När kamraten kommer tillbaks fortsät-
ter de att spela färdigt. Gabriella lägger tygpåsen för spelpjäserna på huvudet 
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och balanserar. 3 flickor ställer sig vid bordet och tittar på. Gabriella lägger 
tillbaks spelet i hyllan. 

 
Gabriella hämtar ett papper och ett ritunderlägg och några tuschpennor och 
sätter sig vid ett annat bord tillsammans med fyra barn. Gabriella börjar skri-
va och sudda bort olika flicknamn. Hon tittar på de andra barnen som pratar 
ett språk som hon inte behärskar. Gabriella färglägger bokstäverna med hjälp 
av tuschpennor. Hon tittar på de andra barnen som nu pratar på svenska och 
säger att de inte vill bo i Sverige men att det är krig i deras hemländer. När de 
andra barnen frågar vad Gabriella skrivit svarar hon Mamma. De andra 
flickorna byter bord. Gabriella fortsätter skriva och kommer fram till mig och 
visar det hon skrivit. Hon sätter sig ner, går fram till dörren och in i hallen. 
Sedan kommer hon tillbaks och sätter sig vid bordet. Gabriella diskuterar 
bokstäverna i texten med bordskamraten. Barnen bestämmer att de ska hålla i 
varandra när de går till skogen. Pedagogen kommer in i rummet för att berät-
ta att det är dags att avsluta aktiviteterna. Gabriella visar pedagogen vad hon 
skrivit. Pedagogen ger en kort kommentar (ohörbar) och säger sedan att det 
är dags för Gabriella att plocka ihop och gå till Lillarummet. Gabriella städar 
undan efter sig, lägger den skrivna texten i ryggsäcken och går in i Lillarum-
met när pedagogen säger till henne att göra detta. (Fältanteckningar 2005-
04-27)  

 
De skolrelaterade uppgifterna benämner pedagogen med ämnesinnehåll, matte och 
språklek. Att språkaktiviteten benämns som lek relaterar till att innehållet är anpas-
sat till yngre barn. På tavlan beskrivs aktiviteten att spela spel som att barnens upp-
gift är att leka. Men att leka innebär inte här att barnen har möjlighet att själva be-
stämma vad de vill göra. Verksamhetens normer sätter gränser för vad som anses 
ingå i sexåringarnas åtaganden. Först bestämmer pedagogen ramarna och sedan 
barnen inom dessa. Pedagog och barn samspelar inte och formar aktiviteten till-
sammans, de bestämmer över var sin del. Sexåringarna är hänvisade till spelen och 
att spela spel med en jämnårig kamrat. När uppgiften är utförd stannar Gabriella 
kvar i rummet för att göra det som de enligt dagens planering inte skulle göra idag, 
nämligen att skriva. Att Gabriella delar värderingen att skriva är viktigt bekräftas 
genom hennes sätt att uttrycka sig och tala om bokstäver. Samtalet handlar om att 
hon skrivit ord och bokstäver, inte om textens innehåll. Gabriellas kamrater vet att 
hon kan skriva och poängterar detta genom att fråga henne vad det står. När hon 
senare kommer fram till mig och vid nästa tillfälle när pedagogen kommer in i 
rummet uppmärksammar hon inte oss på textens innehåll utan att hon har knäckt 
skolkoden. Gabriella kan skriva. Detta innebär inte att hon bara ser skrivandet som 
ett bevis för att hon knäckt skolkoden. I ett tidigare exempel när Gabriella skriver 
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en vänlista (s.38) pratar hon om innehållet i texten. Exemplen visar att Gabriella 
skriver dels för att kommunicera, dels för att visa att hon förstår vad skolbarns upp-
gifter innebär. Talet om och värderingen av, att skriva och räkna, kan därför delvis 
ses som redskap för att befästa skolkulturen. När Gustav och de andra sexåringarna 
deltar i gruppaktiviteter visar det sig att läsa och skriva ses viktigt både av barn och 
av Pedagoger.  
 

Gustav och åtta andra barn i hans grupp, sitter tillsammans med en pedagog 
på golvet i Klassrummet med en flanellograftavla framför sig. På tavlan finns 
bokstäverna M, L och O samt bilder med olika föremål med dessa bokstäver 
som begynnelsebokstav. Barnen ljudar bokstäverna som finns på tavlan. Gus-
tav drar en upp och nervänd bild ur en hög med bilder. På Gustavs bild finns 
det ett mjölkpaket avbildat. När Gustav sagt Mmm, sätter pedagogen bilden 
under bokstaven M. Gustav tittar på när de andra barnen tar sina bilder från 
högen. Gustav formar munnen och ljudar tyst när barnen visar sina bilder. 
Pedagogen säger Nu läser vi tillsammans och pekar på bilderna. Barnen sä-
ger långsamt mus, mor, lök, lok… (Fältanteckningar 2005-04-05) 

 
Trots att barnen sitter på golvet vända mot en flanellograftavla, som är vanligt i för-
skolan, gör barnen skoluppgifter. Den stillasittande aktiviteten styrs av pedagoger-
nas planering och genomförs på liknande sätt i två rum. Aktiviteten organiseras så 
att alla barn kan se tavlan med bilderna. Barnens uppgift är att titta, lyssna, härma 
och att var och en för sig ska lista ut vilket ord på bilden som hör ihop med någon 
av bokstäverna M, L eller O. Gustav svarar rätt när han ljudar bokstaven M till bil-
den av ett paket. De krav på honom som finns innebär också att han måste hitta rätt 
benämning på paketet som i detta fall var ett mjölkpaket. Om han svarat ”paket” 
hade det inte funnits någon bokstav som passade till paket eftersom begynnelse-
bokstäverna var förutbestämda. Med hjälp av bokstäverna styr pedagogen vilket 
svar som anses rätt respektive fel. Situationen medger ingen diskussion om flera 
alternativa lösningar. För att leva upp till förväntningarna på honom som orsakas av 
värderingen att kunna skoluppgifter har Gustav flera krav på sig. Han måste här 
dels veta hur de skriva bokstäverna låter, dels kräver det att han har de kunskaper 
som situationen kräver för att utesluta vissa ord. 
 
Förskolans samlingar 
 
Värderingen att det är viktigt att visa sig duktig genom att svara rätt på frågor också 
gäller de situationer som utgår från temaarbetet som härleder till förskolans tradi-
tion.  
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En pedagog har klätt ut sig till ett troll som finns med i temaarbetet och ge-
staltar en saga. Gustav sitter tillsammans med de andra sexåringarna på gol-
vet och tittar på vad som händer. Trollet ber barnen återberätta sagans inne-
håll genom att ställa frågor till barnen som de svarar på. Därefter lär barnen 
trollet att komma ihåg en ramsa. Detta görs genom att barnen och trollet sä-
ger ramsan tillsammans. (Fältanteckningar 2005-04-05) 

 
Gestaltningen skapar en ny inramning där aktiviteten inleds med en föreställning. 
Därefter är det barnens uppgift att svara rätt på frågor. För att kontrollera om bar-
nen förstått sagans handling tar pedagogen hjälp av Trollets rollfigur för att skapa 
alternativ till de frågor och svar som enligt fältanteckningarna ofta sker mellan barn 
och pedagoger i G-skolan. Skillnaden i hur läromiljön ska förstås är egentligen 
kanske inte så stor i temaarbetet, som härstammar från förskolans tradition jämfört 
med dem som hör till skoltraditionen. I båda kontexterna har barnen till uppgift att 
sitta still och svara på frågor. Skillnaden ligger i att pedagogen här tycks göra situa-
tionen lite spännande och rolig som ofta eftersträvas i förskolans miljö. Exemplet 
skiljs också från läs och skrivuppgifterna genom att kunskaperna barnen tränar på 
är sådant som de behöver veta nu för att kunna delta i temaarbetet. Även nästa epi-
sod går att knyta till förskolans tradition. Här använder pedagogen ett brev från ett 
djur i textil för att knyta ihop olika aktiviteter. 
 

Pedagogen tittar ner i en hemmagjord ”brevlåda” av kartong och säger att 
det ligger något skrynkligt där. Hon frågar om det är någon som vågar ta 
fram det skrynkliga. Ett barn hjälper till att ta upp pappret som visar sig vara 
ett brev från Igelkotten ”Igge”. Pedagogen läser brevet och frågar barnen om 
de tycker att gruppen ska gå till skogen och se om Igge är där. Barnen svarar 
ja. Detta leder till att barn och pedagoger går till skogen. (Fältanteckningar 
2005-04-27) 

 
Återigen är det fantasin som skapar en spännande inramning åt lärosituationen. Pe-
dagogen frågar om något barn vågar ta upp det skrynkliga i brevlådan. Genom bre-
vet från gosedjuret Igge som ”ges liv”, skapas en länk mellan att vara inne och att 
gå ut. Utan att det poängteras deltar barnen också i en aktivitet där de har möjlighet 
att lära sig om meningen med att kunna läsa. Frågan är varför inte denna chans tas 
tillvara när den påpekas så ofta annars. Kanske är anledningen att detta är en för-
skolesituation. Oavsett varför så visar exemplet att skolkontexten skiljs från försko-
lekontexten. Här tillfrågades sexåringarna om de ville gå till skogen och träffa 
”Igge”, vilket är intressant. I de mer ”skolliknande” situationerna är det enligt fält-
anteckningarna ovanligt att barnen är med och påverkar det som händer genom att 
ge egna förslag på lösningar av problemen. Vid dessa tillfällen har inte barnen själ-
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va någon möjlighet att föreslå vad gruppen ska göra. Men i detta exempel får de 
vara med att avgöra om de ska gå ut i skogen.  
 
I G-skolan organiseras miljöer för lärande på olika sätt. Vid vissa tillfällen har till 
synes barnens uppgifter endast anknytning till det som fastställts i pedagogernas 
planering. Aktiviteten tar sikte mot framtiden eftersom lärandet handlar om vad 
barnen behöver kunna senare. I dessa aktiviteter ingår skriv- och räknematerial men 
inte lek eller ”spännande aktiviteter” som drama. Vid andra aktiviteter får barnen 
agera publik medan pedagogerna skapar en lustfylld inramning åt aktiviteten och på 
så sätt skapar mening och sammanhang åt de frågor som pedagogerna ställer. I des-
sa situationer är syftet med aktiviteten att barnen ska lära sig saker som de har nytta 
av ganska omedelbart. 
 
Att visa sig duktig 
 
På flera sätt framkommer det att det är skillnad på att vara sex år eller äldre. Det ses 
naturligt att de äldre barnen och deras verksamhet stör sexåringarnas verksamhet, 
sexåringarna ska då visa sig duktiga genom att låta bli att påverkas av förbipassera-
de. Samtidigt ska de visa att de tar hänsyn till de äldre barnens verksamhet genom 
att vara tysta i Lillarummet. Att vara sexåring i G-skolan handlar som tidigare be-
skrivits att visa att värderingen delas av att skoluppgifter är viktiga, men också om 
att leva upp till omgivningens förväntningar på att ses som duktig. Detta gör barnen 
genom att visa att de knäckt koden för vad en sexåring borde kunna. Här visas ett 
av flera exempel ur fältanteckningarna. 
 

Pedagogen inleder med att prata om temaarbetet med sagan om trollet. 
Pedagogen: Vad gjorde trollet?  
Gabriella: Skrämde oss.  

 
Gabriella tittar på kamraterna som sitter i ringen på golvet när pedagogen återkopp-
lar till sagan genom att fråga om handlingen. Gabriella räcker upp handen och tar 
ner den igen när någon annan svarar. Detta sker flera gånger. Ibland vinkar hon 
också med handen, men är tyst. När det är Gabriellas tur att prata berättar hon om 
när hon träffat sin som hon kallar ”dagisfröken” och då berättade om sagan för 
henne. 
 

Pedagogen tar fram en låda innehållandes almanacksattribut med bilder och 
siffror. 
Pedagogen: vilket datum… nummer har denna dag?  
Gabriella: 8  
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Gabriella får siffran 8 som är ritad på en träbit, av personalen vilken hon se-
dan hänger upp på almanackstavlan.  
Pedagogen: Vilken årstid är det?  
Gabriella tittar på barnet som svarar april. (Fältanteckningar 2005-04-08) 

 
Att vara duktig handlar här som i många andra exempel om att svara rätt på de frå-
gor som pedagogen ställer, här om temaarbetet. Gabriella får möjlighet att visa att 
hon kommer ihåg att trollet skrämde sexåringarna. Därefter visar hon att hon vet 
hur hon ska göra för att visa att hon vill svara på pedagogens frågor. Gabriella vin-
kar med handen för att få uppmärksamhet. Hon försöker få fram budskapet att hon 
kan svaret på frågan. När andra sexåringar får visa att de vet svaret visar Gabriella 
att hon vet att det förväntas av henne att hon är tyst. Gabriella får sedan en ny möj-
lighet att demonstrera sin kunskap om siffror när det är dags att svara på frågan om 
dagens datum. Sexåringen som svarar april på frågan om vilken årstid det är, visar 
istället sin okunskap. Att det anses viktigt ha stor kunskap redovisas också tidigare 
när barnen konkurrerar med varandra om vem som räknat flest tal i matematikbo-
ken. Men Gustav tycks inte anse att han alltid lever upp till dessa krav. I nästa epi-
sod beskriver han en av sidorna i sitt matematikhäfte som han inte börjat med. Jag 
börjar samtalet om sidan med att säga att bilden föreställer en borg, men Gustav 
rättar mig.  
 

Gustav: Ett slott 
Agneta: Jaså ett slott till och med. 
Gustav: Svårt och göra detta. 
Agneta: Tror du att det är svårt? 
Gustav: Om ett år kan jag göra det. 
Agneta: Jaså, varför får du vänta ett helt år? 
Gustav: Jag vet inte, det är för svårt. (Intervju 2005-04-05) 

 
Gustav berättar att den aktuella uppgiften känns svår att göra. Han tror att han 
kommer att bli duktigare med tiden vilket innebär att han inte se någon anledning 
till att lösa uppgiften på något annat sätt än att vänta. Gustav säger inte att han be-
höver hjälp. Enligt hans sätt att se på kunskap handlar att vara duktig inte om erfa-
renhet, utan om att vara äldre. Underförstått beskriver Gustav att han om ett år, när 
han inte längre är en sexåring utan ett skolbarn, har tillräckliga kunskaper för att 
utföra det som han genom bokens krav borde kunna redan nu. 
 
Att visa sin kunskap eller okunskap har ingenting med kreativitet att göra i dessa 
exempel. Det handlar för barnet att visa att de kan redovisa svar där det finns givna 
svarsalternativ. Det handlar om att lyssna, återupprepa och utföra uppgiften enligt 
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de anvisningar som ges. Det innebär inte att vara kreativ, diskutera, testa och ta till-
vara på egna och andras erfarenheter och bygga vidare på dessa.  
 
Sammanfattande analys 
 
Analysen visar att Gabriella och Gustav ingår i en förskoleklass där skoluppgifter, 
förskolesamlingar och lek är åtskilda. Enligt ett sociokulturellt sätt att se på lärande 
blir det problematiskt att splittra upp ett sammanhang i flera delar (Säljö, 2000). 
Det innebär att tidigare läromiljöer, förskolans och skolans, upprepas i en ”ny” 
verksamhet, förskoleklassens. Med Säljös (a.a.) förklaring skulle det kunna ut-
tryckas som att barn och pedagoger i G-skolan använder egna och andra männi-
skors erfarenheter och tolkningar i nya situationer och att det ur detta skapas en 
sorts ny praktik. 
 
Skolans tradition är den tradition som dominerar i G-skolan. Säljö (2000; 2005) och 
Wertsch, (1998) menar att redskap och hur dessa används formar omgivningen. Att 
med sikte på framtiden benämna, fokusera och värdera skoluppgifter högt samt se 
lärande ur perspektivet att pedagogen sitter inne med de rätta svaren, kan ses som 
olika redskap i arbetet att bevara en läromiljö för traditionell skolgång. Wertsch 
(a.a.) påpekar att individen är en del av ett sammanhang och att dess handlingar 
påverkas av denna miljö. Det framgår av analysen att Gabriella och Gustavs verk-
samhet finns i en grundskolebyggnad och är skolinfluerad. Det bygger på en före-
ställning av en kunskapssyn som innebär att pedagogen har det rätta svaret. Sexår-
ingarna lyssnar och utför uppgifter som har en lösning av karaktären rätt eller fel. 
Att vara duktig innebär att Gabriella känner ett krav på att visa vad hon kan. Gustav 
anser inte att han har tillräckliga kunskaper för att han inte är tillräckligt gammal. 
Att lära blir därmed inte ett resultat av interaktion där olika personer delar sina er-
farenheter och formar tillvaron tillsammans. Sett ur detta perspektiv är det högst 
rimligt att Gustav och Gabriella utför uppgifter i matematikböcker och ljudar bok-
stäver även under den fria leken. Syftet med uppgifternas innehåll är att barnen ska 
få användning för dessa kunskaper i framtiden inte för att de behöver kunskapen i 
en aktuell situation. Carlgren (1999) förklarar att kännetecknande för exempelvis 
skolans och förskolans lärande är att lärandet är målet med aktiviteten. Utgångs-
punkten för arbetet i G-skolans förskoleklass är att faktakunskaper styr istället för 
barns erfarenhet och intresse. Både den fysiska och den sociala miljön formar före-
ställningen om sexåringen som det omogna barnet i skolmiljön (Davidsson, 2002). 
Men även förskolans traditioner finns bevarade i G-skolan. I förskoleklassens lä-
romiljö finns det ett visst utrymme för fantasi och egna idéer. Fantasin kan ses som 
ett redskap att skapa ett sammanhang för lärandet. Pedagoger och barn turas om att 
bestämma och utforma aktiviteten. Analysen visar att Gustav och Gabriella ses an-
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norlunda än de äldre barnen. Med hjälp av andra typer av aktiviteter än de äldre 
barnens (Säljö, 2000; 2005) formas sexåringens identitet i förskoleklassen. Det 
framgår att leken blir ersatt med idrott och att barnen inte alltid tar sig tid för lek 
även om tillfälle ges. Istället för att spela spel och rita dvs. göra aktiviteter som lo-
kalerna stödjer, väljer de ibland att göra skoluppgifter. Hur människor förväntas 
bete sig är inbyggda (Säljö, 2005) i praktiken och rummen. Barnen har knäckt ko-
den att skolarbetet värderas högt och att de är där för att leva upp till de outtalade 
krav som ställs på dem.  
 
Vi kan också se att pedagogerna inte deltar i barnens ”fria aktiviteter”. Detta inne-
bär att sexåringarna endast interagerar med pedagogerna under de styrda aktivite-
terna. Att det är så kan bero på att pedagogerna också har andra arbetsuppgifter 
som de egentligen inte har avsatt tid för. Det kan också bero på att de behållit för-
skolans tradition av att utföra praktiska sysslor medan barnen leker själva. Avslut-
ningsvis har analysen visat att den läromiljö som möter sexåringen på G-skolan 
både till innehåll och form skiljer sig från traditionell förskola och skola. 
 
F-skolans olika läromiljöer 
 
De fysiska villkoren för F-skolans inredning behandlas i det föregående kapitlet. 
Där framgår det att den varierade inredningen och utformningen av miljön såväl 
integrerar som segregerar sexåringarna och de äldre barnen. I detta kapitel är läran-
demiljön i fokus. 
 
Leken en värdefull aktivitet för sexåringar 
 
I F-skolan har barnen som tidigare beskrivits möjligheter att leka eller spela spel i 
alla rum. När Frida och Fredrik är tillsammans i Mysen är lekens existens inte ifrå-
gasatt.  
 

Frida sätter sig vid bordet i Mysen. Hon tar fram sin Pokémon och åker kana 
med den på en frottéfilt. Sedan hämtar Frida en låda med leksakdjur och stäl-
ler ett lejon högst upp på kojan. Till Fredrik säger hon Nu börjar vi leka. Där-
efter sticker Frida in huvudet under filten och leker med lejonet i garaget. Fri-
da ”gnäggar” som en häst och sätter sig sedan på bordet. Hon tar bort filten 
och säger fast vi ska ha mer täcke över. Hon ställer sig på bordet och båda 
barnen lägger fler täcken över garaget. När det är gjort säger Frida. Sen är 
det färdigt… vi ska ha mycket täcken… Det blir helt kolsvart. Frida tittar in 
under täcket. Frida håller händerna en bit över högen med täcken och säger. 
Så här högt ska vi göra. Fredrik går och stänger båda dörrarna. Han släcker 
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lampan och stoppar sedan in huvudet under täcket. När han tagit ut huvudet 
säger han Det blir helt kolsvart… vi börjar leka nu. Frida och Fredrik turas 
om att tända taklampan, släcka och lägga på fler filtar. Fia (F) och ett barn 
kommer in och går igenom rummet, men stannar på vägen och pratar med 
barnen. Fia (F) frågar leker ni? Frida svarar Ja. Fia (F) säger va’ bra. Frida 
och Fredrik fortsätter leka, medan de övriga lämnar rummet. (Fältanteck-
ningar 2005-04-11) 

 
Frida använder ordet leka när hon pratar med Fredrik om det de gör. Fia (F) använ-
der samma beteckning på aktiviteten och uttrycker en värdering om att det är bra att 
barnen leker. Under lekens gång samarbetar sexåringarna genom att föreslå, prova 
och hjälpas åt för att få det mörkare och mörkare i kojan. När Frida säger att det 
blev kolsvart spinner Fredrik vidare på idén genom att stänga dörrarna och släcka 
lampan. Han bekräftar också i ord att Frida har rätt och att det blev mörkt. De turas 
om att släcka lampan och hjälps åt att göra det mörkare med hjälp av täcken. Att 
leka och spela spel kan ses som närbesläktade aktiviteter. Dels eftersom barn som 
väljer dessa aktiviteter i första hand gör det för att det är roligt och dels för att akti-
viteten ofta ingår i ett speciellt socialt sammanhang. I Klassrummet ger Fiona (G) 
sexåringarna i uppgift att spela matematikspel. 
 

Fredrik går in till klassrummet tillsammans med de andra sexåringarna i klas-
sen. Där sitter redan de äldre barnen vid sina bord och räknar i sina matema-
tikböcker. Under tiden dukar Fia (F) och tre barn och gör i ordning platsen 
där klassens barn snart ska hämta lunchen. Fiona (G) samlar sexåringarna på 
mattan, medan de äldre barnen sitter kvar på sina platser. Hon säger till sex-
åringarna att vi ska ha lektion med ett mattespel med tärning. Sexåringarna 
får instruktioner om hur spelet Trick-track går till. Barnen får i uppgift att ett 
i taget slå tärningen och sedan räkna samman summan på tärningarna. Fred-
rik tittar när de andra barnen räcker upp handen och räknar samman poäng-
en på tärningen. När några barn har visat att de förstått spelets regler tar Fi-
ona (G) fram olika matematikspel ur skåpet. Fredrik väljer ett hemmagjort 
spel i kartong som liknar bingobrickor med målade rutor som innehåller siff-
rorna 1-6. Fredriks uppdrag är att slå tärningen, leta reda på den siffra som 
motsvarar antalet prickar på tärningen och sedan lägga dit en knapp. Fredrik 
fortsätter att slå tärningen tills brickan är fylld. Spelet avbryts för lunch och 
Fredrik går och sätter sig på sin plats intill sju och åttaåringarna. (Fältan-
teckningar 2005-04-29) 

 
I Klassrummet pågår vid detta tillfälle tre parallella aktiviteter. Sju och åttaåringar-
na löser sina matematikuppgifter med hjälp av böcker. Sexåringarnas matematik-
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uppgift består av att spela matematikspel. I den tredje aktiviteten i Klassrummet 
dukar Fia (F) och några barn. Fia (F) gör den sysslan som ses som en pedagogisk 
uppgift i förskolan, medan Fiona (G) ansvar för de uppgifter som enligt traditionen 
hör till skolans område, matematikuppgifter. Både barns och pedagogers uppgifter 
är här uppdelade enligt förskolans och skolans tradition. Barnen sitter på olika plat-
ser i rummet, uppdelade efter ålder. Att göra detta tillhör av tradition förskolans 
kultur, men benämns i den nya verksamheten för lektion i matematik. Att som sex-
åring sitta på golvet och spela spel ges därmed en ny innebörd. Genom att benämna 
sexåringarnas aktivitet som lektion visar Fiona (G) att även sexåringarnas uppgift 
är en skoluppgift, och att den kan lösas med hjälp av att spela spel. Sexåringarnas 
uppdrag består av att enskilt räkna ut tärningens summa. Den som tror att den kan 
uppgiftens lösning får räcka upp handen för att visa att han eller hon kan. När Fred-
rik själv får välja spel, väljer han ett spel som han spelar själv. I andra sammanhang 
är att spela spel en social handling. Här blir spelet istället ett redskap för att ta reda 
på de enskilda barnens kunskaper i matematik. Som här och tidigare visats kommer 
sexåringarna i kontakt med skolämnen. 
 
Att diskutera erfarenheter 
 
Ovan har det framkommit en syn som innebär att sexåringarna lär genom att leka, 
spela och göra skoluppgifter. Här visas ett exempel på en annan utgångspunkt för 
lärande, en diskussion om innehållet i en sång. 
 

Fredrik går in och sätter sig på mattan i Mysen. Fia (F) säger att de inte mås-
te kunna alla bokstäver. Samtidigt som Fia (F) och barnen säger alfabetets 
bokstäver pekar de på olika kroppsdelar. [...] Fia (F) diskuterar innebörden 
av orden i sången ”Fader Abraham”. Eftersom ”son” ingår i sången frågar 
hon barnen om de vet vad ordet betyder. När ingen svarar ger Fia (F) ledtrå-
dar och säger att Fredrik är en son. De pratar en stund om vem av barnen 
som är en son och vad ordet innebär. Alla sjunger sången och gör rörelserna 
höger och vänster som hör till sångens text. Sexåringarna sjunger och stam-
par takten med vänster- respektive högerfoten. (Fältanteckningar 2005-05-10) 

 
Att ordet son ingår i sångtexten skapar mening för att diskussionen om ordets inne-
börd. Även barnens egna erfarenheter av vilka av barnen i gruppen som är söner i 
sina familjer blir utgångspunkter. Diskussionen blir på så sätt meningsfull eftersom 
den handlar om dem själva. Hur länge samtalet pågår styrs av sexåringarnas vilja 
att prata om sina familjer. Alla får tillfälle att berätta om sina erfarenheter av ordet 
son. Även följande episod utspelar sig i Mysen. 
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Fredrik har just gått in till Mysen och sätter sig ner i ringen tillsammans med 
sex andra sexåringar på mattan. Barnen lutar ryggarna mot hyllan med lå-
dorna. Ett av barnen sitter i Fias (F) knä. Fredrik tittar på Pokémonkort som 
de andra barnen har med sig. Ett barn har en tröja med en bild som förestäl-
ler en maskot. Detta uppmärksammar Fia (F) och pratar om bilden på tröjan 
genom att fråga barnen om de vet vad en maskot är. Barnen och Fia (F) dis-
kuterar hur maskotar kan se ut och när de används. (Fältanteckningar 2005-
04-19) 

 
Fredrik och hans sexåriga kamrater sitter på ett typiskt förskolevis. De sitter på 
golvet och i Fias (F) knä. Diskussionen om maskoten uppstår eftersom det är ett 
barn som har på sig en tröja med en bild av en maskot. Samtalet fortsätter med att 
Fia (F) och barnen delar med sig av sina erfarenheter av när en maskot används. 
Även här diskuterar de ordets betydelse utifrån ett praktiskt sammanhang från var-
dagen. Att vara i en stor grupp med sex, sju- och åttaåringar ger andra förutsätt-
ningar för att de enskilda barnens erfarenheter ska kunna tas tillvara.  
 

Tjugo stycken sex- sju och åttaåringar sitter i samlingsringen i Klassrummet 
och pratar om almanackan. Fiona (G) undrar om det är något av barnen som 
känner någon som har namnsdag idag. Frida och andra barn som känner nå-
gon som har namnsdag räcker upp handen för att visa att de gör det. Fiona 
(G) uppmanar barnen att räcka upp handen om barnet har cyklat… plockat 
blommor… varit i stugan… hoppat hopprep… i helgen. Sedan får de barn som 
vill berätta om sådan som de gjort i helgen. (Fältanteckningar2005-05-02). 
 
 I  intervjun efteråt berättar Frida att hon räckt upp handen för att berätta att 
hon har fått en ny pool och om vad hon sett i djurparken.  

 
Samtalet exemplifierar ett sätt att uppmärksamma och diskutera barnens erfarenhe-
ter i hela gruppen. De barn som gjort något de vill delge de andra får visa detta ge-
nom att räcka upp handen. Senare ges barnen individuellt utrymme att berätta vad 
de varit med om. När Frida och Fredrik är tillsammans i den stora gruppen ställer 
det andra krav på dem än när sexåringarna är ensamma. Det gäller här för Frida att 
upptäcka när en handuppräckning betyder att ”jag är en av dem som” och när 
handuppräckningen innebär att ”jag vill svara på en fråga”. Frida har förstått denna 
skillnad och räcker upp handen och svarar på det ställe som situationen kräver av 
henne. Trots att gruppen är större och även innehåller äldre barn och andra perso-
nalkategorier är synen på att ta tillvara på barnens erfarenheter liknande. 
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Sexåringen deltar och iakttar 
 
När Fredrik är tillsammans med de äldre barnen i Klassrummet sitter han ibland 
tyst och lyssnar på sagor som andra barn har skrivit. Även Frida tar en delvis av-
vaktande position tillsammans med de äldre barnen. 
 

När Frida ska börja på morgonen ställer hon sig först i ledet till Klassrummet. 
Innan Frida går in hälsar hon på Fiona (G) genom att ta i hand. Frida går in 
i rummet och sätter sig på sin plats på mattan i ringen. Tillsammans sjunger 
de en godmorgonsång med rörelser. Barnen räknar hur många de är genom 
att säga varsin siffra. Ett barn säger I dag är det. Frida och de andra härmar 
och säger efter. Fiona (G) tar fram en kapsyl och sätter upp den på ett papper 
med rutor. Hon säger att det är skoldag nr 153 idag och frågar vilket nummer 
hon ska skriva. Ett barn svarar 153 vilket Fiona (G) skriver. När detta är gjort 
berättar Fiona (G) att de äldre barnen ska jobba med får. Fiona (G) introdu-
cerar ordleken och betydelsen av ”Får får får” vilket diskuteras i gruppen. 
Fiona (G) skriver meningen på ett papper. Fiona (G) läser vad det står om få-
ret i boken samtidigt som barnen ges möjlighet att fylla i olika faktauppgifter 
om fåret t.ex. vad ”tackan” heter. Frida sitter tyst. (Fältanteckningar 2005-
05-13) 

 
Fridas sätt att gå in i Klassrummet vittnar om att hon vet vad som krävs av henne. 
Hon ställer sig i ledet och går bort till platsen på mattan utan att någon säger det till 
henne. Utan att tveka upprepar Frida vilken dag och månad det är. Frida deltar ak-
tivt genom att härma. Detta är också en gemensam uppgift för barnen oavsett om de 
är sex, sju eller åtta år gamla. När almanacksaktiviteten är slut sitter Frida och tittar 
på när de äldre barnen diskuterar sitt kommande projekt med fåret. Kanske är hon 
tyst eftersom hon vet att får- uppgiften inte tillhör henne eftersom hon är sex år. För 
att få delta i uppgiften om får krävs det att barnet är sju eller åtta år. Hennes upp-
drag här blir istället att iaktta vad skolbarnen ska göra. I tillfällen liknande dessa lär 
sig Frida att hon inte är likadan som sju och åttaåringar. Frida och Fia (F) berättar 
om att sexåringarna är tillsammans med de äldre barnen när klassen har klassråd. 
 

Agneta: Vad brukar du göra mer i Klassrummet?  
Frida: Klassråd. 
Agneta: Berätta hur gör man då. 
Frida: Man ska… Det är något som, nån har gjort nåt dumt eller nåt. 
Agneta: ja. 
Frida: Då tar man upp det på klassrådet. 
Agneta: ja. 
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Frida: Sen när man läser då ska man rösta om nåt sånt om alla vill det så gör 
det så eller nåt sånt. 
Agneta: Jaha. Så det är ni som har idéer ni barn då? 
Frida: mm. 

 
Frida beskriver vad som kan hända på klassrådet. Hon menar att det är ett tillfälle 
att diskutera konflikter. Frida tar också upp att det fattas beslut enligt demokratiska 
principer i klassrådet. Så här berättar Fia (F) om meningen med att sexåringarna 
deltar i klassrådet. 
 

Vi har klassråd och det är ju för att dom ska känna att det här är min klass 
och dom ska komma med [...] Dom kanske inte säger så mycket dom kanske 
inte har så mycket att komma med [...] Men dom är med i alla fall. [...] Och vi 
tror att om man smyger in det lite så där så [...] Ja, så känns det bättre för 
dom att dom är med i alla fall. (Intervju 2005-05-10) 

 
Syftet med sexåringarnas medverkan är att skapa gemenskap i klassen. Sexåringar-
na får en åskådarroll, eftersom de inte säger så mycket. Siktet är inställt på framti-
den. Barnens uppgift är nu att lyssna och lära för att senare när de blir ett skolbarn 
kunna delta aktivt i diskussionerna. Återigen är kravet på barnen kopplat till ålders-
tillhörighet. Utifrån sexåringarnas synvinkel kan aktiviteten ses som en förberedel-
se inför den ”riktiga” skolgången när barnen är sju år. Med hjälp av det Frida berät-
tar går det tolka Fias (G) beskrivning som att barnen lyssnar på hur de äldre barnen 
tar upp värdegrundsfrågor. Att vara sexåring tillsammans med de äldre barnen in-
nebär förutom att vara närvarande också att lägga märke till hur de äldre barnen gör 
när de löser konflikter tillsammans inom klassen. Men det är inte bara i diskussio-
ner som sexåringarna kan ses som åskådare. 
 

Fredrik sitter i Klassrummets samlingsring tillsammans sex- sju och åttaår-
ingarna. Fia (F) och Fiona (G) berättar att barnen ska fantisera kring en val-
fri HC Andersen bild ur någon av hans sagor. Hon tipsar om att man kan rita 
en svan som en 2: a och att det är bra att skissa löst med blyerts först om man 
behöver sudda. Fiona (G) berättar att man kan rita miljö, ex kaveldun, och 
inte rita för smått. 
 
Fredrik går bort från samlingsringen och sätter sig på sin plats där också de 
äldre barnen vid hans bord sätter sig. På bordet finns papper, blyertspennor 
och pastellkritor utlagda. Fiona (G) ritar på tavlan en svan med hjälp av en 
2:a. Fredrik tittar på kamraterna och ritar en liten tvåa i hörnet som han se-
dan suddar bort. Han tittar på hur bordskamraterna ritar och gör likadant. 
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Fia (F) och Fiona (G) går runt mellan barnen och undrar hur det går och tip-
sar om hur barnen kan gå vidare. Fredrik ritar nu en stor tvåa dvs. svan och 
ritar därefter vågor på resten av pappret när Fia (F) kommer fram till honom. 
Fredrik får rådet att inte göra fler vågor. Han slutar att rita vågor med bly-
ertspennan och fyller i vågorna med blå pastell istället. (Fältanteckningar 
2005-04-29) 

 
Fredrik ritar det Fiona (G) föreslår, en svan. Han börjar rita, men när han ser hur de 
äldre kamraterna gör bestämmer sig Fredrik för att sudda ut det han gjort. Genom 
att se på hur de äldre barnen ritar bestämmer han sig för att rita på liknande sätt 
som dem. De äldre barnen som sitter intill honom är hans förebilder i denna situa-
tion. Han tar också tillvara på de råd han får av Fiona (G) och Fia (F). Han får ge-
nom att lyssna och prata med de båda lärarna med olika yrkesbakgrund och barnen 
runt honom, möjlighet att diskutera olika erfarenheter. Efter vad som framgår av 
observationen tar han vara på de deras tips. Däremot tycks han inte dela med sig av 
sina råd. Kanske tror han inte att han har någon värdefull kunskap att dela med sig 
av eftersom det brukar vara hans uppgift att titta och lära av de äldre barnen. Vid 
andra tillfällen har sexåringarnas och de äldre barnen olika uppgifter. 
 

Barnen sitter i Mysen och får instruktioner av Fia (F). Hon berättar att upp-
giften handlar om sammansatta ord och förklarar att barnen kan rita ett hus 
och en vagn i anknytning till den bild som föreställer en husvagn. Denna bild 
och flera liknande är avbildade på det papper där det också finns plats för 
sexåringarna att rita. Sexåringarna är med och ger förslag på vad de kan rita 
när bilden visar en halsduk och säger hals + duk. Fia (F) ger exempel på fler 
liknande ord som barnen sedan föreslår bilder till. När Fia (F) kontrollerat 
att sexåringarna förstått uppgiften säger hon till dem att de kan fortsätta i 
matteboken när uppgiften med orden är färdig. [...] Fredrik går in i Klass-
rummet tillsammans med de andra sexåringarna. Fia (F) går inte med till 
Klassrummet. Fredrik sätter sig på sin plats bredvid de sju och åttaåringar 
som redan sitter där. Sju och åttaåringarna gör skrivuppgifter om bibliska 
personer. Fredrik tar fram papper och penna och börjar rita på pappret han 
fick av Fia (F) i Mysen med sammansatta ord. Fiona (G) går runt mellan bor-
den och pratar med barnen om uppgifterna de gör. När hon närmar sig Fred-
rik stannar Fiona (G) vid hans plats. De samtalar om Fredriks uppgift med 
sammansatta ord. Fiona (G) fortsätter att gå runt i Klassrummet och pratar 
med klassens barn en och en. Därefter talar hon till sju och åttaåringarna. 
Fiona (G) berättar och skriver på tavlan hur barnen i år ett och två ska utföra 
sin skrivuppgift. Fredrik fortsätter med sin uppgift med sammansatta ord. 
Några av sexåringarna har ritat klart första pappret och hämtar sedan ytter-
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ligare en kopia som innehåller liknande uppgifter. (Fältanteckningar 2005-
05-10) 

 
Exemplet genomsyras av en uppdelning mellan sexåringar och äldre barn. I Klass-
rummet pågår två parallella aktiviteter som en lärare leder samtidigt. Sexåringarna 
och Fia (F) förbereder den kommande läs- och skrivuppgiften i Mysen. Kanske be-
ror detta på det att ses som Fias (F) uppgift att förklara uppgiften och att hon senare 
inte deltar i Klassrummet. Sexåringarna sitter sedan i olika grupper tillsammans 
med sju och åttaåringar som håller på med andra skoluppgifter. Fredrik har ingen 
möjlighet att samtala om uppgiften med jämnåriga vid sitt bord, där sitter bara äldre 
barn som gör andra uppgifter. Fredrik samtalar i stället med sju och åttaåringarnas 
lärare om sexårsuppgifterna. Sju och åttaåringarna får instruktioner av sin lärare 
inne i Klassrummet lite senare medan sexåringarna hör på. De äldre barnen kan 
prata med andra barn om uppgiften eftersom de sitter vid samma bord och har 
samma uppgift. Frågan är vad meningen är med att Fredrik sitter jämte sju och åtta-
åringar när han utför uppgiften. Förklaringen kanske finns i att Fia (F) inte deltar i 
Klassrummet med barnens aktiviteter. Troligtvis utför hon någon av förskollärarens 
andra arbetsuppgifter utanför arbetet tillsammans med barnen. I episoden kan istäl-
let Fiona (G) ses som en ersättare för Fia (F) när hon har andra arbetsuppgifter 
utanför Klassrummet. Konsekvenser blir för barnen att de inte får tillgång till båda 
yrkesspecifika synsätt samtidigt. Men pedagogerna får inte heller en gemensam 
upplevelse som skulle kunna legat som grund i en diskussion dem mellan. 
 
Sammanfattande analys 
 
Analysen visar att Frida och Fredrik som är sexåringar i förskoleklassen har identi-
fierat vilka värderingar och normer som F-skolans verksamhet bygger på. Barnen 
pendlar mellan olika miljöer som i Davidsson (2002) beskrivs som förskolemiljö, 
skolmiljö och en integrerad miljö. När Fredrik och Frida hälsar på i skolmiljön 
smyger de in och ut ur verksamheten och lär sig hur det är att vara skolbarn. De är 
ibland åskådare och tar vid andra tillfällen med sig förberedda egna uppgifter som 
är knutna till deras ålder. Carlgren (1999) menar att åldersintegrerade verksamheter 
kan jämföras med lärlingssystemet vilket innebär att de nyaste gruppmedlemmarna 
visar underkastelse. När sexåringarna besöker skolvärlden har de andra regler än de 
äldre barnen, exempelvis får de lära matematik genom att spela spel. Det händer 
också att sexåringarna när de är i Klassrummet deltar i en delvis integrerad verk-
samhet. Barnen har då samma uppgifter, men även då är det de äldre barnens kultur 
som utgör norm.  
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När Frida och Fredrik är i förskolemiljön går de tillbaks till ”sin kultur” dvs. för-
skolekulturen. Rummen och händelserna formar förskoleklassens sätt att se på barn 
och lärande. Wertsch (1998) menar att interaktion handlar om samspelet mellan 
individ och miljö. Samspelet mellan barn och pedagoger i F-skolan handlar i första 
hand om samtal. Barnen deltar i diskussioner som pedagogerna startat, men ger 
också upphov till egna diskussioner. I F-skolan är barnen för det mesta delaktiga 
genom att diskutera med Fia (F). Den kreativa process där deltagarna, barn och pe-
dagoger i F-skolan är aktiva (Säljö, 2000; 2005; Wertsch, 1998) handlar om samtal 
som här sällan utmynnar i handlingar mer än när det gäller att välja en lekaktivitet. 
När de styrda aktiviteterna påbörjas ger Fia (F) eller Fiona (G) barnen någon upp-
gift som baseras på pedagogernas syn på vad sexåringarnas roll innebär. Problemet 
är att barnens uttalanden i samtalen inte leder vidare till en aktivitet som barn och 
pedagoger deltar i tillsammans (jfr Davidsson, 1999). För att barnens idéer ska tas 
tillvara och forma aktiviteterna krävs det att barnen är ensamma med jämnåriga 
kamrater. När Frida och Fredrik gör en koja byggs situationen upp med hjälp av en 
gemensam och jämställd arbetsinsats. Sexåringarnas tid i förskoleklassen kan ses 
som en inskolning till skolan. Barnen får vänja sig att bli mer och mer skolbarn. 
Villkoret för ömsesidigt samarbete i F-skolan när det gäller handling, tycks vara att 
barnen är jämnåriga och är ensamma utan någon pedagog. 
 
Avslutningsvis har analysen visat att det i F-skolan finns material och lärosituatio-
ner som relaterar både till förskolan och till skolans traditioner. I mitt exempel blir 
leken ett redskap för att skilja sexåringar från äldre barn och skapa sammanhang. 
Frida och Fredriks uppgifter är situerade, vilket betyder att olika krav och förvänt-
ningar ställs på dem i olika situationer (Säljö, 2000; 2005), i detta fall när de är sex 
respektive sju år. Om sex, sju och åttaåringar hade spelat tillsammans hade spelet 
setts som ett gemensamt redskap som gav möjlighet till diskussion över åldersgrän-
serna. Det hade också påverkat kunskapssynen som här innebär att kunskap ses ål-
dersberoende. Konstateras kan att leken i F-skolan används på ett helt annat sätt än 
i Davidssons exempel (1999). Där ses leken som en brygga mellan skoluppgifter 
och kunskaper barnen behöver för att klara sig i samhället. Men leken används ock-
så här som ett redskap för att skapa ett sammanhang för lärandet eftersom det ska-
par ett möte mellan skolkunskaper och barnens vardagsaktiviteter (Davidsson, a.a.). 
Exempel på detta är när Fredrik spelar matematikspel under matematiklektionen. 
Men leken innebär inte här något nytt, det återupprepas bara i nya sammanhang, 
klassrummets lärande i matematik. Att leka och spela spel tillhör de uttalade upp-
gifter sexåringarna har. 
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7.  DISKUSSION  
 
Syftet med studien har varit att studera, analysera och belysa hur den fysiska mil-
jön, sociala miljön och hur lärandet organiseras i två förskoleklasser. I diskussionen 
kommer jag att lyfta vissa aspekter av hur dessa sexåringar har det i förskoleklassen 
och hur de samspelar i en fysisk miljö. I diskussionen kommer en jämförelse mel-
lan skolorna att göras där likheter och skillnader poängteras. I kapitlet uppmärk-
sammas farhågor, men här ges också vissa förslag till förändringar. Dessa presente-
ras under rubrikerna Förskoleklass och skolklass – samma eller olika? Arkitektur 
och pedagogiska intentioner och Förskollärare, grundskollärare, sexåringar och 
skolbarn. Avslutningsvis ger kapitlet förslag till vidare forskning. 
 
I resultatkapitlen framgår det att de båda förskoleklassernas fysiska och sociala mil-
jöer baseras på en dualistisk syn på lärande. I båda förskoleklasserna ses leken till-
höra sexåringarna. I G-skolan ses leken skilt från lärandet, medan F-skolans sexår-
ingar spelar matematikspel samtidigt som de äldre barnen gör matematikuppgifter 
på sitt sätt, i matematikböcker. Fredrik och Frida hälsar på i Klassrummet, men gör 
inte nödvändigtvis samma saker som de äldre barnen. I G-skolan kan barnen ses 
som publik när pedagogerna har en teaterföreställning, medan barnen i F-skolan 
agerar åskådare åt de äldre barnen i klassen. Gemensamt för de båda förskoleklas-
serna är att barn och pedagoger turas om att välja vem som styr aktiviteten. De fyra 
barnens egna idéer i form av handlingar tas främst tillvara av jämnåriga kamrater 
när de själva utformar aktiviteten utan någon pedagogs deltagande. Fredrik och 
Frida samtalar med pedagogerna om sina erfarenheter och kunskaper i de styrda 
aktiviteterna, medan Gustav och Gabriella redovisar sina kunskaper. 
 
Förskoleklass och skolklass - samma eller olika? 
 
Sexåringarna i G-skolan och F-skolan återupprepar förskolans och skolans traditio-
nella sätt att se på aktiviteter och vad de gör i de olika rummen. Sexåringarna har 
liksom i Davidsson (2005) inte fått en ny miljö, de har tillgång till en förskolemiljö 
och en skolmiljö. De dokument som ligger till grund för integrationsreformen (se 
t.ex. Dahlberg & Lenz Taguchi, 1994; Prop. 1997/98:94; SOU 1997:21; Skolver-
ket, 1998) beskriver hur reformen ska förändra verksamheterna och skapa ett 
gemensamt synsätt hos inblandade pedagoger. Det som lyfts upp är att mötet mel-
lan de båda verksamheterna förväntas skapa något nytt. Som jag ser det ger dock 
dokumenten dubbla budskap. Samtidigt som uppdraget innebär en förändring mot 
något gemensamt (SOU 1994:45) poängteras att förskoleklassen är något annat. 
Förskoleklassen är en egen skolform. Genom att läsa titeln på Skolverkets samman-
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fattande utvärdering, Att bygga en ny skolform för sexåringarna - om integration 
mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem (2001) kan reformen tolkas som att 
det primärt är sexåringarnas verksamhet som ska förändras. I dokumenten som be-
rör integrationsreformen beskrivs det att förskola och skola förväntas lära av var-
andra. Skolan ska använda sig av förskolans temaarbeten och förskolan ska liksom 
skolan synliggöra lärandet. Här handlar inte diskussionen om att forma en ny verk-
samhet enbart för sexåringar, utan om att förskola och grundskola ska lära av var-
andra med förskoleklassens nya verksamhet som förebild. Kanske är det inte så 
konstigt att det är komplicerat att tolka och genomföra reformen? Davidssons 
(1999) exempel om sex- och sjuåringars lärande när de formar och använder ”Sol-
rosens affär” ser jag som en ny verksamhet. Poängen är där att förskolans och sko-
lans traditioner visserligen tas tillvara, men de återupprepas inte. Exemplet visar att 
det nya är ett resultat av många och långa diskussioner mellan förskollärare och 
grundskollärare. Dessa förutsättningar till diskussioner som verksamheten i Da-
vidsson (1999) hade finns inte i G-skolan eller i F-skolan och är överhuvudtaget 
inte vanligt förekommande (Skolverket, 2000). Därför är det inte heller rimligt att 
anta att andra förskoleklasser ska kunna förändra sin verksamhet med hjälp av le-
ken i den grad som gjordes i exemplet med temaarbetet ”Solrosens affär”. Att leka 
blir något som tillhör sexåringarnas uppgifter i förskoleklasserna. I exemplen från 
båda skolor i denna studie är leken en styrd uppgift som förutom av barnen själva 
också vid andra tillfällen initierats av en pedagog. Att leken tillhör sexåringar po-
ängteras i båda förskoleklasserna, även om leken i G-skolan inte prioriteras. 
 
Arkitektur och pedagogiska intentioner 
 
Mer än 10 år före integrationsreformen beskriver Berg (1987) att det finns ett sam-
band mellan arkitektur och möjlighet att genomföra den gällande pedagogiken. In-
för integrationsreformen skrev Socialstyrelsen arkitektoniska råd (de Jong, 1996) 
för att underlätta arbetet med de båda verksamheternas sammanflyttning. I F-skolan 
fick pedagogerna som råden angav, vara med och utforma lokalerna. Detta medför-
de att den från början tänkta skoliferingen fick ge vika och en lekhall behölls. Inför 
integrationsreformen skedde nybyggnation eller omfattande anpassningar av befint-
liga lokaler i en femtedel av de skolor som nu används av sexåringar, medan majo-
riteten endast gjort mindre förändringar av lokalerna (Skolverket, 1999). Även i G-
skolan deltog pedagogerna i diskussionerna om den omfattande renoveringen. Det 
kan tyckas underligt att göra en renovering i två år och sedan ”trycka in” sexåring-
arna i några lokaler som blev över. Jag har svårt att tänka mig att lokalerna valdes 
åt förskoleklassen för att de ansågs vara lämpliga. Det tycks i så fall vara så att G-
skolan liksom många andra skolor saknade kunskap om reformens innehåll (Skol-
verket, 2000) och forskning kring lokalernas betydelse. I studien konstateras att lo-
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kalerna inte stödjer en integrerad verksamhet i någon av förskoleklasserna. Men det 
handlar inte om att lokalerna gör samarbete omöjligt eftersom åldersgrupperna lig-
ger i anslutning till varandra i båda skolorna. I stället ordnas barnens aktiviteter 
med en rumstillhörighet som är förknippat med ålder precis som i Davidssons 
(2005) studie.  
 
Resultatet visar att G-skolans lokaler i många avseenden är bristfälliga. G-skolans 
lokaler tillgodoser inte sexåringarnas behov av avskildhet och rörelse. F-skolans 
lokaler är betydligt mer ändamålsenliga. Men även där saknar Frida ett rum för av-
skildhet och lugn och ro. Att Fredrik och Frida har rum för rörelse beror troligen på 
att lokalerna redan före sammanflyttningen innehöll en lekhall. Konstateras kan att 
de båda byggnaderna inte stödjer integrationsreformen, eller barnens möjlighet till 
avskildhet och i G-skolan inte heller barnens möjlighet till rörelse.  
 
Analyserna visar att maktförhållandet stöds mellan verksamheterna förskola och 
skola med hjälp av lokalerna. Även om det framgår tydligast i G-skolan, finns 
samma förhållande även i F-skolan. I båda skolor har andra än de i den studerade 
förskoleklassen anledning att passera genom förskoleklassen och dess pågående 
verksamhet. De Jong (1995; 1996; 1999) beskriver hur det med hjälp av den rums-
syntaktiska analysmetoden går att förstå hur lokalerna stödjer maktförhållanden 
mellan yrkesgrupper. Det handlar till exempel om antalet dörrar och var de är pla-
cerade i förhållande till närliggande rum (de Jong, 1995). Det är ”de andra” som 
sätter villkor för när de ska använda sexåringarnas rum. De Jong (1996) varnade för 
att det finns en risk att sexåringarna kommer i underläge, om de placeras i ett mind-
re attraktivt läge inom skolan, vilket är just det som skett här. När olika personer i 
F-skolan ska ta sig från ena delen av byggnaden till andra delen måste dessa välja 
om de ska gå igenom skolbarnens Klassrum eller sexåringarnas Mysen. Resultatet 
visar att de då väljer att gå genom sexåringarnas rum. Att tvingas välja väg är ett 
resultat av lokalernas utformning. Om sexåringarna ”ska klara” att personer går 
igenom rummet som Gunnel (1) i G-skolan uttrycker det, går det att fundera på var-
för det just är de yngsta barnen som anses klara det bäst. Anmärkningsvärt är att 
klassrum i G-skolans övriga skolbyggnad där äldre barn har sin tillhörighet är an-
norlunda utformade. Medan de äldre barnens rum har en korridor i anslutning till 
klassrummet utgörs Gabriellas och Gustavs lokaler av en korridor som blir använt 
av många i skolbyggnaden. Detta ger de äldre barnen en avskild miljö, medan de 
yngre hamnar i ett gångstråk. Tidigare har det visat att även i G-skolan ses sexår-
ingar omogna och sjuåringar mogna (Davidsson, 2002). Men frågan kvarstår, var-
för ställs det då störst krav på de yngsta barnen? 
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De korridorformade lokalerna i G-skolan får också andra konsekvenser. Det stora 
fysiska avståndet som ibland uppstår mellan barn och pedagoger i G-skolan är pro-
blematiska. Klerfelt (1999) beskriver att fritidspedagogen på fritidshemmet har 
mindre kontroll över barnens aktiviteter än grundskolläraren har i ett klassrum ef-
tersom uppsikten är annorlunda. Att rummen ligger långt från varandra borde inne-
bära avskildhet, men det gäller inte här eftersom förskoleklassens lokaler ligger 
centralt i byggnaden. Ur ett samarbetsperspektiv mellan exempelvis pedagoger och 
barn kan avstånden mellan rummen inom förskoleklassen istället ses som bekym-
mersamt. Interaktion mellan barn och vuxna blir problematisk under den fria leken. 
Pedagogerna tvingas välja vilka aktiviteter och barn de ska vara nära. Om pedago-
gerna skulle sitta centralt i G-skolan skulle det innebära att de var placerade i Hal-
len. Inte heller detta skulle vara lyckat eftersom pedagogerna då skulle vara än mer 
skilda från barnen då dessa endast är i Hallen kortare stunder. Pedagogernas placer-
ing i Hallen snarare skulle bidra till en övervakningsliknande situation än ett sam-
spel mellan barn och pedagoger.  
 
Om reformens krav på funktionella och mångsidigt användbara lokaler (de Jong, 
1996) uppfylls i skolorna kan diskuteras. Ett par rum i G-skolan visar en stor mång-
sidighet. Både Köket och Klassrummet har flera funktioner kopplat till verksam-
hetstraditionerna förskola, skola och fritidshem. Problemet med Köket är att ett rum 
innehåller så många funktioner att pedagogen prioriterar andra saker än de som di-
rekt har med barnen att göra. Istället för att delta i Gabriellas konstruktionslek, sva-
rar hon i telefon och hjälper en annan pedagog att leta efter material denne behöver. 
Konstateras kan att mångsidiga lokaler inte ovillkorligen är bättre. Snarare tycks 
det mer funktionellt om de olika rummen har olika funktion och inredning som i F-
skolan.  
 
Gabriellas och Gustavs lokaler sätter stora gränser angående vad de har möjlighet 
att göra. I G-skolan liknar rummen varandra, men skulle kunna inredas för aktivite-
ter som inte handlar om att sitta stilla vid bord. Men rummens läge och begränsade 
yta ger troligtvis inga genomgripande förändringar även om ett par bord tas bort. 
En lösning skulle kunna vara att låsa köksdörren (de Jong, 1995) som går till resten 
av skolbyggnaden och använda grundskollärarnas kontor som ett rum där barnen 
fick möjlighet att vara ifred. Om sexåringarna skulle äta i någon annan del av skol-
byggnaden skulle Köket kunna inredas på ett annat sätt, även om sexåringarna då 
riskerar att få en sämre miljö att äta i (Skolverket, 2001). Därefter kvarstår proble-
met med de spridda rummen och att det fortfarande saknas ett stort rum för rörelse. 
Eftersom närheten till tvåornas klassrum mest ses som ett problem skulle kanske 
detta rum kunna göras om till ett rum för rörelse.  
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I F-skolan sågs lokalerna ursprungligen som en nödlösning eftersom sexåringarna 
inte fick plats i skollokalerna. Studien visar att deras lokaler betydligt bättre stödjer 
kraven på en varierad utformning än den i G-skolan. Problemet där handlar kanske 
främst om att barnen har svårt för att hitta någon plats för avskildhet. Men vad hän-
der den dag då sexåringarna i F-skolan utrymmesmässigt får plats i skolbyggnaden? 
Ses placeringen i förskolebyggnaden som tillfällig eller permanent? Kanske place-
ras de då om till skolbyggnaden och precis som G-skolan och många andra barn i 
skolbyggnader får svårt att tillgodo se sina behov (Skolverket, 2001)?  
 
Förskollärare, grundskollärare, sexåringar och skolbarn 
 
Precis som pedagogerna delas in i olika fack beroende på kulturell tillhörighet (Da-
vidsson, 2002) görs samma indelning bland barnen (Davidsson, 2005). Sexåringar-
na har andra villkor än de äldre barnen både i F-skolan och i G-skolan eftersom de 
har gemensamma regler och krav som gäller dem för att de är sex år. De äldre bar-
nen ses som en homogen grupp, exempelvis har både sju och åttaåringar i F-skolan 
liknande krav på sig och skiljs därigenom från sexåringarna. Sexåringarna i F-
skolan har bättre villkor än sju- och åttaåringarna. De har exempelvis större frihet 
att välja mellan olika rum. Förskollärarna däremot har sämre arbetsförhållanden än 
sina kollegor som tillhör grundskolans kultur (Skolverket, 2000; 2001). Anledning-
en till att sexåringen har fler valmöjligheter beror på synen av sexåringen som det 
omogna barnet (Davidsson, 2002). Frida och Fredrik får förmåner av att vara sex år 
med rörelsebehov. Men att vara sexåring är inte alltid en förmån, vilket visas i G-
skolan. Gustav och Gabriella har svårt att hävda sitt rörelsebehov och sin rätt att 
kunna vara i fred. Uppdelningen av barnen är både fysisk och social. G-skolans 
sexåringar har inga gemensamma aktiviteter med de äldre barnen eftersom de har 
olika rumstillhörighet. Fridas och Fredriks situation ser lite annorlunda ut. De träf-
far både sju och åttaåringar, men trots det finns det få exempel som beskriver sam-
arbete mellan sexåringar och äldre barn. Resultatet visar att barnen är uppdelade på 
olika platser i rummet beroende av ålder. Medan sexåringar löser matematikuppgif-
ter på mattan vid soffan löser de äldre barnen sina matematikuppgifter vid sina bord 
i böcker. Alternativt gör de uppgifterna sida vid sida där sexåringen tittar på hur de 
äldre barnen gör. Anmärkningsvärt är att verksamheten i Klassrummet kan uppfat-
tas integrerat. Sex, sju- och åttaåringar är i rummet samtidigt. Men vad är meningen 
med att barnen ska lösa liknande uppgifter samtidigt men på olika sätt och på olika 
platser i rummet? Blir det en ny verksamhet med samma mål för att flera olika ål-
dersindelade aktiviteter pågår samtidigt? Kanske är den ny, men knappast gemen-
sam. 
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Förslag till vidare forskning 
 
Utmärkande för denna studie är att den tillsammans med andra forskningsresultat 
som på ett eller annat sätt har anknytning till projektet ”Fysiska och sociala villkor i 
integrerade klassrum” (Davidsson, 1999; 2002; 2004; 2005; Davidsson m.fl., 2003) 
beskriver pedagogers och barns situation i förskoleklassmiljön. Även Skolverkets 
utvärdering Att bygga en ny skolform för sexåringarna - om integration mellan för-
skoleklass, grundskola och fritidshem (2001) sätter sexåringarnas verksamhet i fo-
kus. Detta innebär att det återstår mycket att forska kring barnen i förskoleklassen. 
Mitt resultat visar att det i båda byggnaderna sker en uppdelning mellan sexåringar 
och skolbarn, skolaktiviteter och förskoleaktiviteter. De styrda aktiviteterna, före-
trädesvis skolaktiviteterna, där barnen svarar på frågor och försöker hinna längst i 
böckerna konkurrerar om utrymmet för barnens egna idéer och intressen. Det vore 
intressant att studera vidare hur barn och pedagoger i fler förskoleklasser ser på 
uppdelningen av de fria och styrda aktiviteter och vem som styr dem, barnen eller 
pedagoger enskilt, eller alla tillsammans. 
 
Till sist 
 
Efter att ha genomfört studien har jag fortfarande inte ett svar att ge de föräldrar 
som ställer frågor kring vad det innebär att vara sex år och gå i förskoleklass. Frå-
gan är om svaret borde baseras på vad jag lärt mig om reformens intentioner eller 
om jag ska svara utifrån det jag har sett i förskoleklasserna på G-skolan och F-
skolan? Men även om svaret blir ofullständigt hur jag än väljer att svara, har jag 
lärt mig att vara sexåring i förskoleklassen, inte alls behöver vara så som det var 
tänkt att vara.  
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Bilagor 
 
Bilaga nr 1  
Till personal på Xskolans förskoleklass  
 
Jag heter Agneta Thörner och studerar pedagogik på Högskolan i Borås. I mitt ex-
amensarbete skriver jag om sexåringarnas vardag i förskoleklassen och hur barnen 
använder lokalerna. Före 1998 har som ni vet, de flesta sexåringar varit i daghems-
lokaler eller i deltidsgruppslokaler. Idag är de flesta sexåringar inskrivna i försko-
leklasser som tillhör skolans lokaler, men det finns också förskoleklasser som lig-
ger i f.d. daghemslokaler och som ser annorlunda ut. Eftersom det inte finns så 
mycket forskning kring hur olika lokaler för sexåringar används och vilken bety-
delse detta har, kommer jag att studera en förskoleklass som ligger i en skola och 
en som ligger i ett f.d. daghem.  
 
Studien ingår i projektet ”Fysiska och sociala villkor i integrerade klassrum” som 
leds av min handledare universitetslektor Birgitta Davidsson vid Högskolan i 
Borås, som också är min vetenskapliga handledare. Förhoppningen med min studie 
är att den ska kunna ge kunskap om rummets betydelse och ge exempel på hur oli-
ka lokaler kan användas för att på så sätt komma barn till nytta. 
 
Jag behöver ert tillstånd för att få vara med i verksamheten och studera hur en dag i 
förskoleklassen ser ut för en sexåring och titta på vad barnen gör. Det kommer att 
ske under vårterminen 2005. Jag kommer också att titta på hur lokalerna ser ut med 
tanke på möblering och material och önskar också att någon/några i personalgrup-
pen medverkar genom intervju/samtal för att ge lite bakgrundsinformation om loka-
lerna. Detta samtal kommer om ni ger ert medgivande att spelas in på kassettband. 
 
Jag kommer att slumpmässigt välja ut och följa några enskilda barn och se vad de 
gör i förskoleklassen. Däremot kommer jag inte att titta på barnens utveckling utan 
följa verksamheten. Jag kommer att finns med i förskoleklassen, anteckna vad bar-
nen gör och ta digitalbilder på barnen i olika miljöer. Bilderna används sedan i 
samtal med barnen om vad de gjorde när bilden togs. Dessa samtal kommer att ske 
individuellt och i grupp och kommer att bandas. För att göra detta behöver jag ock-
så föräldrarnas samtycke. Mitt mål är att störa verksamheten så lite som möjligt. 
 
Gängse regler för sekretess och anonymitet i forskningssammanhang kommer att 
tillämpas. Detta innebär att jag behöver ditt medgivande för att få medverka i klas-
sen och intervjua dig. Vidare betyder det att du som personal har rätt att ta tillbaks 
ditt samtyckande om medverkan i undersökningen. För att uppfylla anonymitets-
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kravet kommer skolans, förskoleklassens, barnens eller personalens namn inte att 
framgå i rapporter eller redovisningar. Ljudupptagningarna kommer inte att offent-
liggöras, inte heller kommer de att användas i något annat sammanhang än för stu-
diens genomförande. Kontakta mig gärna om något är oklart.  
 
Agneta Thörner  
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Bilaga 2 
Till föräldrar på Xskolans förskoleklass 
 
Jag heter Agneta Thörner och studerar pedagogik på Högskolan i Borås. I en upp-
sats skriver jag om sexåringarnas vardag i förskoleklassen och hur barnen använder 
lokalerna. Före 1998 har de flesta sexåringar varit i daghemslokaler eller i deltids-
gruppslokaler. Idag är de flesta sexåringar inskrivna i förskoleklasser som tillhör 
skolans lokaler, men det finns också förskoleklasser som ligger i f.d. daghemsloka-
ler och som ser annorlunda ut. Eftersom det inte finns så mycket forskning kring 
hur olika lokaler för sexåringar används och vilken betydelse detta har, kommer jag 
att studera en förskoleklass som ligger i en skola och en som ligger i ett f.d. dag-
hem.  
 
Studien ingår i projektet ”Fysiska och sociala villkor i integrerade klassrum” som 
leds av min handledare universitetslektor Birgitta Davidsson vid Högskolan i 
Borås. Förhoppningen med min studie är att den ska kunna ge kunskap om rum-
mets betydelse och ge exempel på hur olika lokaler kan användas för att på så sätt 
komma barn till nytta. 
 
Jag har fått tillstånd av förskoleklassens personal att vara med barnen och studera 
hur en dag i förskoleklassen ser ut för en sexåring och studera vad barnen gör där. 
Jag kommer också att titta på hur lokalerna ser ut med tanke på möblering och ma-
terial. Studien kommer att ske under vårterminen 2005. Jag kommer att slumpmäs-
sigt välja ut och följa några enskilda barn och se vad de gör i förskoleklassen. Där-
emot kommer jag inte att titta på barnens utveckling utan följa verksamheten. Jag 
kommer att finns med i förskoleklassen, anteckna vad barnen gör och ta digitalbil-
der på barnen i olika miljöer. Bilderna används sedan i samtal med barnen om vad 
de gjorde när bilden togs. Dessa samtal kommer att ske individuellt och i grupp och 
kommer att bandas. För att göra detta behöver jag också ert samtycke. 
 
Gängse regler för sekretess och anonymitet i forskningssammanhang kommer att 
tillämpas. Detta innebär att jag behöver ert medgivande för att få ta bilder och göra 
ljudinspelning (kassettband) av ert barn. Vidare betyder det att du som förälder har 
rätt att ta tillbaks ditt samtyckande till barnets medverkan i undersökningen. För att 
uppfylla anonymitetskravet kommer skolans, förskoleklassens och barnens namn 
inte att framgå i rapporter eller redovisningar. Bilderna och ljudupptagningarna 
kommer inte att visas offentligt, inte heller kommer de att användas i något annat 
sammanhang än för studiens genomförande.  
Jag tycker det ska bli spännande att få vara med och delta i klassen. Kontakta mig 
gärna om något är oklart.  
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Agneta Thörner 
 
Lämna svaren till personalen i förskoleklassen senast den ……… 
 
Jag  ( ) samtycker 
  ( ) samtycker inte 
 
till att min dotter/son deltar i undersökningen om hur barn använder förskoleklas-
sens rum. 
 
Barnets namn: 
………………………………………………………………………………..… 
 
Datum……………………..Vårdnadshavares namnteckning………………… 
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