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ABSTRAKT 

Syftet med föreliggande studie var att synliggöra lärarnas uppfattning om miljöns 

betydelse i förskolan utifrån barnens lärande. För att synliggöra lärarnas tankar och 

erfarenheter användes kvalitativ intervju som undersökningsmetod. 

Resultaten visar att den omgivande miljön har stor inverkan på barnens lärande. Lärarna 

menar att miljön skapar lärarens roll och det är lärarna som innehar huvudrollen när det 

gäller utformningen av den pedagogiska miljön. Miljön ska inte tas förgiven utan den 

ska ändras och lämpas efter barnen i barngruppen. Det handlar om att utgå från barnens 

tankar, idéer och intressen vid utformandet av en lärande miljö. Vidare framkom det att 

lärarna har en konstruktivistisk syn på kunskap. Det handlar om att barnen intar kunskap 

genom att undersöka, handla och laborera. Därför ska miljön tillhandahålla material som 

är undersökningsbart, för att på så vis väcka barnens nyfikenhet. Det framkom även att 

barn lär sig mycket av varandra därför är det viktigt att miljön främjar socialt samspel. 

Studien visar att det är lärarna som innehar huvudrollen när det gäller utformningen av 

miljön och det är upp till lärarna att göra barnen delaktiga i förändringsarbetet.  

Nyckelord: Förskola, lärande, kunskap, pedagogisk miljö samt fysisk miljö.
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1 INTRODUKTION 
 

Förskolan är en plats där barnen vistas stora delar av sin vakna tid och således borde 

denna miljö ges stort engagemang. Det är även i förskolan som det livslånga lärandet 

grundläggs. Därför är det oerhört viktigt att barnen får en bra start på sin skolgång. 

Det är viktigt att miljön anpassas utifrån barnens intresse och förutsättningar. I Lpfö 

98, står det:  

”Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse 

för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.” (Lpfö 98, s 9) 

När det gäller miljöns utformning har vi noterat att det förekommer stora olikheter. 

Under utbildningens gång har vi reflekterat kring miljöns betydelse för barnens 

lärande. Vi har sett miljöer som har varit aktiva, med mycket stimulerande material, 

men vi har även sett miljöer som varit väldigt passiva med torftigt material. Vi har 

uppmärksammat att det finns förskolor där miljön inte har förändrats på många år. 

Om miljön ska vara för barnen borde den förändras utifrån barnen i barngruppen. Vi 

har även uppmärksammat att det finns barn som inte upplever att förskolemiljön är 

speciellt lustfylld.  

Utifrån det väcktes vår fråga till studiens syfte: Vilken betydelse anser lärarna att 

förskolemiljön har för barnens lärande? Detta är något som vi har som mål att lyfta i 

föreliggande studie för att bidra med mer kunskap kring den omgivande miljöns 

betydelse för barnens lärande. Vidare har vi valt att titta närmare på lärarnas syn på 

kunskap och lärandet för att få ytterligare förståelse kring vad det är som styr 

lärarnas uppfattning om miljöns betydelse. Detta är något som vi har valt att ta upp 

då vi anser att det är lärarna som har den övergripande makten över miljöns 

utformning i förskolan. 

Vi vill genom vår studie bidra till mer kunskap kring lärarnas förhållningssätt till 

miljön. Miljön är inte något som ska tas för givet utan det behövs kunskap om ämnet 

för att kunna använda förskolemiljön, utifrån ett lärande syfte.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Kunskap  

Under denna rubrik redogörs begreppet kunskap och hur synen på innebörden av 

begreppet kan spegla av sig på lärarens förhållningssätt samt den pedagogiska 

intentionen. 

2.1.1 Begreppet kunskap 

Människor har under hela sin existens sökt efter och strävat mot något bättre. 

Kunskap karaktäriserar människans sökande efter att ständigt förbättra sig och 

förenkla sina levnadsvillkor. I en ständigt fortlöpande process skaffar vi oss ny och 

föränderlig kunskap och detta driv sker både på individnivå och i gruppnivå 

(Gustavsson, 2002). Kunskapssökandet sker enligt Ekström (2007) genom 

observation, imitation, reflektion och dialog. 

Granbom (2011) skriver att kunskap är flerstämmigt och kan upplevas olika från 

individ till individ. Även Gustavsson (2002) betecknar kunskap som något personligt 

som vi bär med oss när vi skapar förståelse för omvärlden. Säljö (2011) menar 

däremot att kunskap är något som inte enbart finns i människan utan det är något 

som skapas mellan människorna. Kunskap är något som människan inhämtar från 

omvärlden och som sedan blir till personligt minne. Sökandet efter kunskap grundar 

sig enligt Gustavsson (2002) utifrån en hypotes, ett problem eller en fråga, för att 

sedan ta reda på svaret erövras kunskap i en process. Säljö (2011) framhåller att det 

inte enbart handlar om att erhålla fakta, kunskap och färdigheter utan det handlar om 

att bli delaktig i olika perspektiv. Detta genom att uppleva tillstånd där nya 

begreppsliga mönster får en kommunikativ betydelse.  

2.1.2 Lärarens syn på kunskap 

Det finns olika sätt att se på kunskap. Empirism och rationalism är två filosofiska 

perspektiv som skildrar synen på kunskap. Rationalism utgår från att kunskapen är 

något medfött som ska lockas fram genom logiskt tänkande. Förnuftet avgör sedan 

vad som är sann kunskap (Stensmo, 1994). Ur ett empiristiskt perspektiv ses kunskap 

som något färdigt som finns i omvärlden. Förvärvning av kunskap sker genom 

observation av en yttre realitet. Det är individens uppgift att utforska med sina 

sinnen. Genom sinnena intas erfarenheter, dessa sinneserfarenheter ställs sedan mot 

den färdiga faktakunskapen (Wedberg, 2003) Det finns bara ett sätt att konstatera 

kunskapens validitet, nämligen att prova den mot fakta (Stensmo, 1994). Det finns 

även det konstruktivistiska sättet att se på kunskap, barnen ska inta en förståelse för 

det dem lär sig, och ska inte enbart inta sann fakta. Detta sker genom att barnen ges 

möjlighet till att vara nyfikna på omvärlden genom att undersöka, handla och 

laborera (Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner- Godée 2011) 

Enligt Säljö (2011) spelar synen på kunskap och lärandet en betydelsefull roll när det 

handlar om undervisning och utbildning. Nordin Hultman (2005) framhåller att 

lärarens syn på kunskap ses utifrån en diskurs. Genom att läraren intar specifika 

kunskapsanspråk som utformar världen på ett visst sätt vilket sedan påverkar de 

dagliga handlingarna och interaktionerna. Diskursen visar t.ex. vilken kunskap som 

är mer eller mindre värdefull. Även Sheridan och Pramling Samuelsson (2010) 

framhåller att verksamheten påverkas av kultur, miljö och dominerande diskurser.  
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När det gäller kunskap och lärandet belyser Ekström (2007) att det är av stor vikt att 

diskutera och reflektera kring dessa bärande begrepp i arbetslaget eftersom det kan 

ha en stor betydelse för hur verksamheten gestaltas. Nordin Hultman (2004) skriver 

att det finns två diskurser som präglar lärarens tänkande och organisering av miljön 

och dessa är hemdiskurs och verkstadsdiskurs. Verkstadsdiskursen präglas av att 

kunskap intas genom praktisk handlade och verksamheten präglas av utmaningar och 

experiment, variation och rikt med material, självinstruerande och mindre styrning. 

Hemdiskursen beskrivs med orden hemlikt, omsorgsaktivitet, trygghet, begränsning, 

overksamhet, rutiner, torftigt material, väntande och styrning. Det är oftast 

hemdiskursen som präglar den svenska förskolan, enligt Nordin Hultmans (2004) 

studie (a.a.). 

2.2 Lärandet 

Under denna rubrik redovisas kort vad lärandet är och hur lärandet erövras utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Nedanför presenteras även olika lärarintentioner. 

2.2.1 Begreppet lärandet 

I dagens kunskapssamhälle är lärande väldigt väsentligt. En vanlig definition av 

begreppet är, förändring av en persons beteende. Lärande kan ses som ett vanligt 

begrepp i det vardagliga språket och det används ofta när erfarenheter kommuniceras 

(Säljö, 2011). I en studie av Johansson och Sandberg (2011) tolkas begreppet lärande 

med aktivt kunskapssökande, ökad förståelse samt samverkan med omvärlden. De 

framhåller även att begreppet lärandet kan ha olika betydelser och kan variera i det 

vardagliga språket beroende på sammanhang. Illeris (2007) menar att lärandet kan 

presenteras som ett resultat av lärprocessen.  

2.2.2 Sociokulturella teorier om lärandet 

Vygotskij är en kunskapsteoretiker som har haft stor inverkan när det handlar om 

lärandet och kunskapsutveckling inom den pedagogiska verksamheten. Hans teorier 

kopplas till det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella perspektivet utgår 

från att barnen föds in i en social kontext som är skapad genom kulturella och 

historiska processer (Lindqvist 1999). För att bilda sig en uppfattning om barnets 

utveckling är det väsentligt att titta närmare på barnets sociokulturella landskap 

(Hundeide, 2006). Enligt Vygotskij är det den sociala miljön som utvecklar barnens 

färdigheter och det fodras ett aktivt barn, en aktiv lärare och en aktiv miljö. Vidare 

ses relationen mellan barnet och den sociala miljön som dynamisk. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på lärandet ska verksamheten utgå från barnens intresse för 

att vidare knyta an till ett nytt intresse. Innehållet ska på så vis vidgas och fördjupas. 

Barnen får hjälp att prestera för att kunna utveckla något i sin egen utvecklingszon. 

När de presterat så sker ett lärande vilket gör handlingarna till en aktiv kunskap som 

således kan utföras självständigt. Detta är något som även kan komma till uttryck när 

barnen imiterar (Lindqvist 1999).  

Lärandet utvecklas genom samspel mellan människor när de uttrycker sig och när de 

utför saker gemensamt. De mentala processerna är inte något som enbart finns utan 

de är relaterade till de villkor och möjligheter som finns i omvärlden. Människan är 

beroende av både fysiska och intellektuella redskap (Säljö, 2011). Även Björklid 

(2005) menar att lärandet påverkas utifrån den sociala, fysiska och kulturella 

omgivningen. Lärandet kan inte förknippas med en viss plats eller tid utan lärande är 
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något som pågår hela tiden i antingen formella lärandemiljöer eller informella 

miljöer (Björklid, 2005).  

Johansson och Sandberg (2011) menar att samspel med andra individer och 

omgivning är essentiella faktorer i läroprocessen. Det framhålls vidare att lärande i 

förskolan handlar om variation, imitation och delaktighet. Enligt Lindahl och 

Pramling Samulesson (2002) kan variation och imitation ses som två samtida 

parallella processer, eftersom de går hand i hand när det gäller barns 

tillägnelseprocess. Barnen imiterar kamraterna och urskiljer variation i handlingarna 

och på så vis kan nytt lärande ske. Även kreativitet är enligt Johansson och Pramling 

Samuelsson (2007) en kärna i barnens lärande, genom kreativitet kan barnen erövra 

en ny förståelse för sin omvärld.  

2.2.3 Lärande genom lek 

Leken är infogad i en social och fysisk kontext och karakteriseras av upplevelser som 

sätts i ett sammanhang (Mårtensson, 2004). Enligt Granbom (2011) har leken länge 

varit en dominerande aktivitet i förskolan. Däremot har lärandet mest varit förknippat 

till lärarnas planering vars främsta avsikt har varit att påverka barnet. Å andra sidan 

påvisar Johansson och Pramling Samuelssons (2007) studie att lärarna oftast har en 

bild av att utveckling och lärande sker i leken. Vidare framhålls att lek och lärande är 

sammanfogat i barnens värld och borde också vara det i den pedagogiska 

verksamheten. Innehållet i leken hämtas oftast från barnets livsvärld samtidigt som 

barnet intar ett perspektiv som är bortom här och nu. Genom att barnen utgår från 

sina erfarenheter i leken kan de skapa sig en vidare förståelse för sin omvärld. Även 

Björklid (2005) framhåller att leken har betydelse för lärandet och att lek och lärande 

ska vara oskiljbara. I Ekströms (2007) studie framkom det att lärarna ser det som 

viktigt att stödja barnen i deras lek eftersom det kan ha betydelse för barnens lärande 

och utveckling av sociala kompetenser. De kollektiva lekarna sågs i Eriksson 

Bergström (2013) studie som mer värdefulla än de individuella, då de i högre grad 

värnades och respekterades både av barnen samt lärarna. 

2.2.4 Lärarnas intentioner  

Läraren kan ses som en aktör som genererar mening i en kontext (Hultman, 2011). I 

en studie av Ekström (2007) påvisas det vidare att lärarna innehar olika intentioner 

när de formar den dagliga verksamheten. Lara-Cinisomo m.fl. (2009) påpekar att 

lärarens perspektiv på barns lärande har stor inverkan gällande utformningen av den 

pedagogiska verksamheten.  

Det finns två dominerande inslag när det gäller lärarnas syn på barns lärprocess som 

speglar av sig på verksamheten, dessa är förmedlingspedagogik och progressivistiskt 

synsätt. Utifrån ett historiskt perspektiv har förmedlingspedagogiken varit den 

tradition som har gestaltat verksamheten. Vid denna pedagogik ses kunskapen som 

en färdig fakta som är framställd av vetenskapen och inbyggd i vår kultur. Utifrån 

detta synsätt blir lärarens uppgift att förmedla oreflekterad färdig kunskap till barnen. 

Kunskapen ses ofta som formell då barnen inte kan omsätta den till sig själva. 

(Gustavsson, 2002). 

 I en studie av Ekström (2007) framkom det att förskolan än i dag kan gestaltas av 

förmedlingspedagogikens syn på lärandet. Under samlingarna och aktiviteterna 

förmedlade lärarna sin kunskap. Den dagliga samlingens samtalsutrymme var 
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påtagligt avgränsat av läraren utifrån förutbestämda avsikter. Barnens funderingar 

och tankar togs vanligtvis inte upp till samtal. I studien framkom det även att en 

samling kan ses som en aktivitet där barnen gavs utrymme till att enbart påverka 

utifrån lärarens premisser. När det gällde de dagliga samtalen mellan lärarna och 

barn gestaltades de ofta av förmaningar och anvisningar för att hålla ordning eller för 

att lotsa barnen vidare till nästa aktivitet. Även Johansson och Pramling Samulesson 

(2007) menar på att verksamhetens innehåll och utformande ofta präglas av 

traditionell skolbildning, där ämnen snarare än teman har en betydande roll. Ekström 

(2007) påvisar att lärarnas lärandeintentioner många gånger är skolförberedande. De 

ska utföra vissa aktiviteter och erövra vissa specifika kunskaper för att främja 

skolstarten. Läraren framställer en förutbestämd norm för slutresultatet. Detta medför 

att barnen måste rätta sig efter vad som är fel respektive rätt. Detta medför att barnen 

ofta får invänta hjälp från läraren. De planerade aktiviteterna i studien gav ett ytterst 

begränsat utrymme för barnen att påverka innehållet. 

I ett progressivistiskt synsätt utgår man från barnens intresse och motivation. Det är 

inte svaren som är det viktigaste utan självaste processen. Erfarenheter, tolkning och 

förståelse ses som viktiga bitar i barnens erövring efter kunskap och lärande. 

Eftersom sammanhanget påverkar barnet får den utifrån detta synsätt en betydelsefull 

prägling. Det gäller att verkställa lärprocesser där barnet själv eftersträvar kunskap. 

Utifrån detta synsätt får läraren en mer handledande roll (Gustavsson, 2002). Även 

Key (1996) påvisar att det inte är lärarna som ska förmedla lärandet, utan barn lär sig 

genom att vara aktiva i sin lärprocess. Vidare beskriver Ellen Key förståelsen av 

bildning: ”det, som är kvar, sedan vi glömt allt, vad vi lärt.” (s191) 

Enligt Sträng (2005) ska lärarna planera aktiviteterna och verksamheten med ett 

varierat innehåll, så att alla barn kan tillgodogöra sig ett lärande. När lärarna ska 

planera utifrån barnens lärandeprocess finns det enligt Pramling Samulesson och 

Asplund Carlsson (2008) angelägna faktorer att beakta och dessa är att läraren 

planerar utifrån barnen, att både barn och pedagoger är delaktiga i processen och att 

det organiseras så att kommunikation och interaktion främjas. Enligt Johansson och 

Pramling Samuelsson (2007) är det väsentligt att lärarna utformar den pedagogiska 

miljön så att den knyter an till barns kroppslighet, lekfullhet, meningsskapande och 

livsvärld eftersom de är viktiga faktorer i barns lärprocess. Viktiga inslag i 

verksamheten enligt lärarna i Lara-Cinisomo m.fl. (2009) studie var att den 

pedagogiska miljön skulle ge utrymme för utforskande, experimenterande samt vara 

rolig och lustfylld. 

2.3 Förskolans miljö 

Det finns ingen modell för hur den fysiska miljön ska utformas. Under denna rubrik 

presenteras förskolans miljö ur ett historiskt perspektiv, detta för att få en vidgad 

förståelse varför förskolan ser ut som den gör idag. Vidare redogörs förskolans inne 

och utemiljö samt vilken påverkan läraren har när det gäller utformningen av miljön.  

2.3.1 Förskolans miljö ur ett historiskt perspektiv 

Fröbels tankar kring pedagogik och miljöns utformning har influerat dagens förskola. 

(Nordin-Hultman 2004) Fröbels pedagogik fick en allt större betydelse när den 

svenska barnträdgården grundades 1896. Fröbel visade stort motstånd mot formell 

undervisning och han menade på att barnen skulle ledas och inte skolas (Morsing 

Berglund 1994). Verksamheten skulle präglas av husliga sysslor, lek, sång och 
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rörelse samt naturupplevelser. De husliga sysslorna var en central del av innehållet i 

verksamheten och på sikt skulle barnen utveckla ett kunnande till att göra det som de 

vuxna gör i hemmet (Tallberg Broman, 1994). Miljön skulle spegla hemmet genom 

att influeras av ordning och reda och smyckas med blommor, dukar och gardiner 

(Nordin Hultman, 2004). Fröbel menade att barnen behövde verktyg till att utforska, 

därför introducerade han ett pedagogiskt material. Detta material benämndes som 

lekgåvor och bestod av klot, cylindrar, klossar och kuber. Även material för 

skapande aktiviteter inrättades i verksamheten. (Gedin & Sjöblom, 1995) 

Utvecklingspsykologin fick sitt genombrott på 1920-talet och Elsa Köhler förde med 

sig detta tänk från Wien till Sverige och följden blev att förskolan förändrades. 

Lärarnas förhållningssätt till barnen förändrades samtidigt som Fröbels tankar kring 

innehåll och upplägg levde kvar. Under 50-talet var det barnets mognadsprocess som 

placerades i förgrunden och barnobservationer blev allt vanligare eftersom de skulle 

ge en bild av vad barnen kunde vid de olika åldersstadierna. Barnets egen aktivitet 

fick sedan stor fokus och på 60- 70- talet fick Piagets kognitiva teori om lärandet stor 

uppmärksamhet (Hultqvist, 1990). Barnen sågs erövra kunskapen själv genom att 

hantera, analysera och studera omvärlden med hela kroppen och med alla sina 

sinnen. På detta sätt gjorde barnet själv en värdefull uppfattning om omvärlden Illeris 

(2007). Detta ändrade synen på förskolans miljö då rum konstruerades för att 

uppmuntra barnen till att utforska och laborera. Under 90- talet skapades sedan 

individuella studieplaner i en mängd av olika former för att kunna förbättra och 

tillgodose individens olika behov (Vallberg Roth, 2002). 

År 1996 ändrades förskolans tillhörighet från Socialdepartementet till 

Utbildningsdepartementet. Förskolan betraktades nu som det första steget i 

samhällets utbildningssystem. Detta medförde att barnens kunskapsutövande nu 

skulle prägla förskolan ännu mer och lärandet fick en central plats i utformningen av 

läroplanen Lpfö 98. Läroplanen reviderades 2010 och nu betonas ämnena starkare än 

tidigare. Detta kan innebära ytterligare en förändring gällande synen på förskolan 

och verksamheten, enligt Granbom (2011). 

2.3.2 Förskolans miljö 

Begreppet miljö omfattar fysiska, sociala och kulturella förhållanden som samspelar 

i ett växelverk. Miljön kan delas in i objektiv och subjektiv miljö, den objektiva är 

den konkreta fysiska miljön medan den subjektiva handlar om hur individen eller 

gruppen upplever miljön (Björklid, 2005). Barnens utryck gällande glädje och 

lekfullhet kan enligt Mårtenson (2004) spegla relationen mellan barnen och den 

fysiska kontexten.  

Den fysiska miljön kan enligt Eriksson Bergström (2013) både frambringa 

möjligheter och begränsningar när det gäller kollektiva och individuella 

handlingsramar. Regler och den fysiska miljöns planering, utformning samt innehåll 

styr barnens handlingsutrymme samt vilka aktiviteter som kan utföras. När den 

fysiska miljön signalerar ett mer öppet användningsområde lockar det till ett vidgat 

handlingsutrymme. Ett öppet användningsområde karaktäriseras av en miljö med 

färre lekredskap med förutbestämd tillämpning. Även Strong-Wilson och Ellis 

(2007) menar att barnen utvecklar erfarenheter, upplevelser och fantasier utifrån den 

miljön de befinner sig. 
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Utomhusmiljön 

Det är vanligt att den planerade verksamheten sker inom fyra väggar, därför borde 

lärandet utomhus ses som ett viktigt komplement. De lärandeintentionerna som sker 

inomhus kan i regel omsättas i utomhusmiljön. Utemiljön är inte enbart ett rum för 

lärande, utan har också lärande innehåll till förfogande (Dahlgren & Szczepanski 

1997). Mårtensson (2004) studie visar att det läggs allt mindre fokus gällande 

skolgårdens planering och utformning. Utformningen och karaktären av 

utomhusmiljön på förskolan har stor inverkan på hur leken utvecklas och framställs. 

Gårdar med mycket inslag från naturen jämfört med gårdar med glest inslag, 

inviterar till en mer varierad lek med färre konflikter och ett mer välfungerande 

samspel. Barnens uppmärksamhetsförlopp i leken rör sig mellan socialt samspel, 

engagemang till den fysiska miljön och utsvävningen i fantasin. De gårdar som är 

konstruerade för utforskande har en positiv inverkan när det gäller barnens 

nyfikenhet och lärande. Även Nedovic Morrissey (2013) framhåller att naturliga 

inslag i förskolan har en positiv inverkan på barnens lek, fysiska aktivitet samt 

samspel. 

2.3.3 Lärarens påverkan  

Lärarna har ett stort inflytande enligt Sandberg (2008) när det handlar om att 

åstadkomma miljön som betydelsefull för barnen. Ekström (2007) framhåller att 

förskolan ska vara en trygg och stimulerande miljö där barnen uppmuntras till lek 

och lärande. Nordin Hultman (2006) framhåller att lärarna kritiskt ska granska sin 

och miljöns roll. Det är väsentligt att läraren visar en förståelse för hur viktiga 

miljöerna är för barnens lärande. Det är inte barnen som innehar svårigheter utan 

hindret finns i miljön barnen befinner sig. (Nordin Hultman, 2006).  

Granbom (2011) menar att det är lärarna som fastställer ramar för vilka aktiviteter 

som får acceptans i förskolan och detta speglar av sig på utformningen av den fysiska 

miljön. Dessutom framkom det i Sheridan m.fl. (2010) studie att en bra förskola 

utgörs av lärare som främjar barnens intresse till att testa nya saker. Lärarna ska även 

beakta barnens tankar och idéer kring vad som ska göras i förskolan. Forssell (2011) 

skriver om begreppet ”det medforskande barnet”, som präglar lärarnas syn på barn, 

miljö och kunskap i Reggio Emilia. Filosofin innebär att både barn och pedagoger 

intar en forskande och nyfiken hållning i verksamheten. För att detta ska bli möjligt 

behöver miljön stimulera och utmana både barn och lärare. Lärarna ger inte barnen 

färdiga svar och fakta utan är medforskare i processen, kunskap blir på så vis något 

som konstrueras gemensamt.  

Enligt Sandberg (2008) finns det ingen färdig modell för hur en förskola ska se ut. 

Det handlar om att lärare tillsammans med barnen fortlöpande reflekterar, omprövar 

och förbättrar rummen. Även Eriksson Bergström (2013) framhåller att barnen blev 

mer delaktiga när lärarna utgick från barnens intresse när de planerar och utformar 

den fysiska miljön. Eriksson Bergstöm (2013) påpekar att förändring är en viktig 

aspekt när det gäller utformningen av miljön. Då lärarna är positiva till att förändra 

miljön utifrån barngruppen kan det motverka stagnation och framkalla nya tankar. 

Granbom (2011) framhåller att dagens stora barngrupper idag begär flexibilitetet 

kring användning av förskolans miljöer. 
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2.3.4 Förskolans material 

I Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) studie framkom det att en 

god lärandemiljö utgår från barnens olika erfarenheter och bjuder på en stor variation 

av innehåll och material. Istället för att vänta in barnen möter och utmanar lärarna 

barnen i deras lärande. Även Lindahl och Pramling Samulesson (2002) framhåller att 

det är av stor vikt att den pedagogiska miljön erbjuder en variation eftersom det har 

betydelse för barnens inlärning  

Nordin Hultman (2004) skriver att miljö och material kan få barnen till att 

framställas som antingen kompetenta eller odugliga. Material bär även på olika 

föreställningar på hur barn bör förhålla sig. Enligt Eriksson Bergström (2013) 

signalerar möbler och material möjligheter till olika handlingar och görande. 

Björklid (2005) påpekar att det ska finnas mycket löst material att tillgå för barnen så 

att de kan ändra miljön utifrån sitt lekrum. I studien av Nordin Hultman (2004) 

påvisas att många förskolor har ett rikt utbud av material, men att barnens tillgång till 

det är begränsat. Materialet som finns till förfogande är oftast enformigt och inte 

särskilt utmanande. I Ekströms (2007) studie framkom det att de dagliga samtalen 

bland barnen och lärarna styrs och begränsas utifrån de material som finns till 

förfogande på avdelningen.  

Eriksson Bergström (2013) belyser att material som inte har tydliga förutbestämda 

användningsområde stimulerade barnen till kreativitet och ett bredare 

handlingsutrymme. Den föreliggande studien tar vidare upp att storleken på 

barngruppen och barnens ålder är faktorer som ofta styr materialutbudet och 

handlingsutrymmet i rummen. Lärarna styr miljöns handlingserbjudande genom att 

placera materialen i olika placeringsnivåer, de material som lärarna vill reglera finns 

högre upp på hyllan. Även Nordin Hultman (2004) påpekar att många förskolor har 

material placerade på höjden. Detta kan vara ett sätt för lärarna att styra barnens 

görande. I Eriksson Bergströms (2013) studie framkom det att lärarna är även väldigt 

noggranna med att material och leksaker ska ha bestämda platser  
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3 SYFTE 

Syftet med föreliggande studie är att synliggöra lärarnas uppfattning om miljöns 

betydelse i förskolan utifrån barnens lärande. 

Frågeställningar: 

 Vilken syn på kunskap har lärarna? 

 Vilken syn på lärande har lärarna? 

 Vilken intention har lärarna när det gäller utformandet av den pedagogiska 

miljön utifrån deras syn på kunskap och lärande? 
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4 METOD 
Under denna rubrik redogörs tillvägagångsättet för hur material har samlats in till 

studien. Först redovisas vilken metod som valts och sedan presenteras urvalet av 

respondenter och genomförandet. Kapitlet avslutas med en presentation av studiens 

tillförlitlighet och hur den har följt de etiska principerna. 

4.1 Metodval 

4.1.1 Kvalitativ metod 
Enligt Lantz (2007) avgör studiens syfte vilken metod som ska tillämpas. För att 

besvara huvudsyftet som är att synliggöra lärarnas uppfattning om miljöns betydelse 

i förskolan var avsikten att ta del av ett urval lärares tankar och erfarenheter. Patel 

och Davidsson (2003) beskriver kvalitativ intervju som en forskningsmetod där den 

intervjuade ges utrymme till att svara med sina ord utifrån sina erfarenheter. 

Eftersom avsikten var att ta tillvara på respondenternas erfarenheter, valdes kvalitativ 

intervju som en lämplig metod. 

4.1.2 Kvalitativ intervju  
Kvalitativa intervjuer valdes för att bjuda in lärarna till att förmedla sina tankar och 

erfarenheter. Lantz (2007) framhåller att kvalitativ intervju är det främsta 

instrumentet för att erhålla förståelse för fenomenet i sitt sammanhang (a.a). Därmed 

var kvalitativ intervju lämpad för studien eftersom studiens huvudsyfte var att 

synliggöra lärarnas syn på kunskap och lärandet. För att synliggöra hur lärarna tänkte 

kring dessa fenomen i olika sammanhang, valdes intervjuer som en given metod.  

Semistrukturerade intervjuer användes som enligt Bryman (2008) innebär att 

frågorna är förkonstruerade utifrån intervjuarnas förkunskap och teorier. När 

frågorna konstruerades utgicks det från Lantz (2007) rekommendationer som 

framhåller att intervjuaren inte bör ställa dubbel-, ledande-, långa-, förutsättande- 

frågor. Det konstruerades tjugo intervjufrågor som betraktades vara relevanta med 

tanke på syftet, av dessa frågor valdes sedan elva övergripande frågor ut. Resterande 

frågor sparades som följdfrågor. Frågorna ställdes sedan i ordning, däremot valdes 

olika följdfrågor ut beroende på lärarnas svar. Vidare skriver Lantz (2007) att det 

finns låg och hög grad av strukturering. När det gäller grad av strukturering kan den 

mätas utifrån vilket talutrymme respondenten ges. Frågorna i studien har en låg grad 

av strukturering, de genomförs i en viss ordning, men däremot ger de utrymme för ett 

utvidgat svar.  

4.2 Urval  

Det intervjuades åtta förskollärare som är verksamma på fem olika förskolor och i en 

förkoleklass. Patel och Davidsson (2003) skriver att det kan vara väsentligt att 

undersöka och benämna angelägna faktorer angående de intervjuade, eftersom det 

kan påverka den kvalitativa intervjun. De intervjuade är i åldern 45-64, har varit 

verksamma i förskolan från 15 till 38 år. Alla respondenter innehar en lång 

erfarenhet och är utbildade förskollärare. Urvalskriteriet var att alla respondenterna 

skulle vara utbildade förskollärare. Fem olika förskolor i närområdet besöktes och 

förskollärarna tillfrågades om de ville delta. 
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4.3 Genomförande 

Det genomfördes åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare. 

Intervjuerna ska enligt Stukát (2011) genomföras på platser där respondenterna 

känner sig trygga. Intervjuerna utfördes på de förskolor där lärarna är verksamma i 

ostörda rum. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och lärarna var medvetna om att 

inspelningen ägde rum. Tyvärr försvann halva första pilotintervjun vilket medförde 

att intervjun fick kompletteras vid ett annat tillfälle. När intervjun sedan 

kompletterades var den inte lika utförlig som tidigare. Utifrån denna händelse valdes 

det sedan att spelas in med hjälp av två inspelningsinstrument, mobiltelefon och ipad. 

Det inspelade materialet hade stor vidd gällande inspelningstid, från 15 minuter till 

75. Det inspelade materialet lyssnades sedan av och intervjuerna transkriberades till 

skrivna ord, reproduktionen är av ordagrann karaktär. Nästa steg var att läsa de 

transkriberade texterna ett flertal gånger, för att på så vis bli förtrogna med det 

insamlade materialet. Utifrån detta sammanställdes sedan de material som ansågs 

väsentligt med tanke på syftet.  

4.4 Etiska principer 

Stukát (2011) hänvisar till Vetenskapsrådet som tar upp de fyra forskningsetiska 

principerna som är grundläggande att uppmärksamma vid forskning. Dessa 

rubriceras som: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. Vid forskningen har de fyra grundläggande 

individskyddskraven beaktats. Nedan presenteras hur respondenterna har informerats 

och tagit hänsyn till de etiska principerna när studien har utförts och sammanställts. 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att de intervjuade redan i förväg ska informeras angående 

studiens syfte och frivillighet (Stukát 2011). Lärarna fick i förväg ta del av både 

frågeställningarna och syftet, för att på så vis tillämpa mer omfattande svar.  

Samtyckeskravet  

Enligt Stukát (2011) innebär samtyckeskravet att forskarna ska informera deltagarna 

om deras rätt att bestämma över sin medverkan. Deltagarna blev tillfrågade och fick 

sedan godkänna sin medverkan i studien. Deltagarna gavs även tid till att tänka 

igenom sitt godkännande 

 

Ålder: Verksam: Åldersgrupp:

Förskollärare 1: 45 år 25 år 1-5 år

Förskollärare 2: 49 år 24 år 3-5 år

Förskollärare 3: 55 år 25 år 3-5 år

Förskollärare 4: 62 år 20 år 1-3 år

Förskollärare 5: 64 år 36 år 1-3 år

Förskollärare 6: 64 år 38 år 1-3 år

Förskollärare 7: 55 år 15 år 6 år

Förskollärare 8: 56 år 26 år 3-5 år
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Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär enligt Stukát (2011) att det insamlade materialet enbart bör 

användas till den tillämpade studien. Deltagarna blev därför informerade att deras 

medverkan var konfidentiell och att materialet enbart skulle användas till den 

befintliga studien.  

Konfidentialitetskravet 

Enligt Stukát (2011) innebär konfidentialitetskravet att deltagarnas personliga 

uppgifter behandlas utifrån en konfidentiell karaktär. Deltagarna blev informerade 

om att deras anonymitet kommer att beaktas genom att respondenterna inte 

rubriceras med sina riktiga namn utan som förskollärare 1-8. 

4.5 Tillförlitlighet 

4.5.1 Reliabilitetet 
Enlig Stukát (2011) handlar reliabilitetet om tillförlitligt resultat. Det kan förekomma 

reliabilitetsbrister, som feltolkning av frågor, dagsformen på respondenten samt 

gissningseffekten. För att inte påverka respondenterna, konstruerades frågor som var 

av öppen karaktär utifrån de regler som finns. För inte påverka respondenterna med 

olika värderingar och erfarenheter, har de fått prata fritt utan avbrott. När de inte 

hade mer att säga kring frågan, ställdes en följdfråga eller en ny huvudfråga. 

Pilotintervju genomfördes för att öka studiens tillförlitlighet, genom intervjun övades 

intervjutekniken och frågorna kontrollerades om de uppfattades som lättbegripliga. 

Alla frågor ställdes i samma ordning, däremot ställdes olika följdfrågor utifrån hur de 

tillfrågade svarade. 

4.5.2 Validiteteten 
Validiteten handlar om hur bra det valda mätinstrumentet mäter det valda 

undersökningsinnehållet. Det är svårt, men ansedligt att försöka få ett mått på sin 

undersöknings validitet. Det är viktigt att se över hur frågorna är uppbyggda så att de 

inte blir för minimala eller för vida utifrån syftet (Stukát 2011). Till studien valdes 

elva förkonstruerade frågor och alla frågorna vävs in i varandra samt har anknytning 

till syftet. Detta för att få ett resultat som är väl förankrat till syftet. Frågornas 

innehållsvaliditet är även granskade och godkända av två personer som är väl insatta 

i ämnet. Det är essentiellt enligt författaren Stukat (2011) att ställa sig frågan: 

Undersöker jag det som jag har som avsikt att undersöka? Den här frågan ställdes 

under processens gång för att verkligen ifrågasätta om mätinstrumentet var väl 

anpassat till studien.  

4.5.3 Generaliserbarhet  
Förutom reliabilitet och validitet måste även ett resonemang kring vem resultatet 

gäller för. Om resultatet kan generalisera till en större grupp eller om resultatet 

endast gäller för studiens medverkare (Stukát, 2011). Det har gjorts en kvalitativ 

undersökning där resultatet utgår från åtta förskollärarnas erfarenheter. Därför kan 

inte studiens resultat generaliseras till alla förskollärare.  
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4.6 Metoddiskussion 

Intervju som metod kan ha påverkat resultatet eftersom när informanterna intervjuas 

utifrån en sådan avsikt är det inte säkert att de svarar med sina egna åsikter. Lärarna 

fick ta del av frågorna i förväg, det kan ha påverkat undersökningsresultatet positivt. 

Eftersom lärarna gavs tid till att tänka igenom och förbereda sina svar. Följdfrågor 

ställdes till lärarna, för att få en bättre förståelse för lärarnas svar. Några av lärarna 

ansåg att frågorna var för lika och att de hade svårt att konkret sätta ord på svaren, 

detta kan ha påverkat resultatet negativt.  
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5 RESULTAT 

I det här kapitlet presenteras det resultat som framkom utifrån syftet. Syftet var att 

synliggöra lärarnas uppfattning om miljöns betydelse i förskolan utifrån barnens 

lärande. De medverkande förskollärarna benämns som förskollärare 1-8.  

5.1 Lärarnas kunskapssyn 

Under den här rubriken redogörs hur lärarna ser på begreppet kunskap. Här 

presenteras deras syn eftersom det kan spegla av sig på deras uppfattning gällande 

den pedagogiska miljön. 

5.1.1 Kunskap är användbart 
Lärarna ansåg att kunskap är något väsentlig som stärker individens välbefinnande. 

Kunskap är viktigt för att kunna komma vidare och för att våga utföra olika saker. 

Genom kunskap kan barnet inta en trygghet till att våga mer och mer. Förskollärare 4 

berättar:  

”Jag känner att när man har kunskap i någonting då känner man sig självsäker och man har 

en trygghet, man vågar mycket mer.” 

Vidare tar några av lärarna upp att kunskap är något som behövs för att anpassa 

sig till omgivningen. Kunskap är något som individen behöver ha för att leva och 

fånga vardagen. Förskollärare 7 resonerar: 

”Det blir enklare att leva kan man säga, det ger ledtrådar för att hitta rätt, det ger möjlighet 

att kombinera vardagen med tankarna och att anpassa sig till omgivningen, det gör livet 

lättare.” 

Många av de intervjuade lärarna menar att kunskap är fakta som omvandlas till 

färdigheter. Vidare anser lärarna att kunskap är förståelse som sätts i ett 

sammanhang. Barnen förstår innebörden och kan på så vis använda den och omsätta 

den i praktiken. Vidare är det väsentligt att barnen ges möjlighet att uttrycka sitt 

kunnande så att andra barn kan ta del av deras kunskap. Förskollärare 1 uttrycker:  

”Kunskapen som jag känner är riktig kunskap, det är det som man fattar, det betyder något 

och man kan sätta ord på det… barnen tar del av varandras kunskaper och lär sig sedan 

vidare ” 

De flesta av lärarna framhöll att personlig kunskap är erfarenheter som man delar 

med andra antingen omedvetet eller medvetet. Det är även väsentligt att vara öppen 

och lyssna in andras synpunkter kring ämnet. Det gäller att sätta sig in i hur andra ser 

på saker och det finns ingen kunskap som är mer värd än andra. De menar vidare att 

den synen som de har på kunskap, den synen speglar sedan av sig på hur de arbetar 

men barnens lärande i verksamheten. Förskollärare 3 beskriver:  

”Jag har min ryggsäck med erfarenheter, som jag delar med mig av. Samtidigt är det viktigt 

med öppenhet, att kunna ta emot andras synpunkter och vad andra tycker för att förstå andras 

sätt att se på saker… det gäller att ställa sig frågan hur tänker barnen? Vad kan jag göra för 

att bidra? ” 

Flera av lärarna utrycker att kunskap är något föränderligt och genom att inta ny 

kunskap motverkas stagnering. Förskollärare 5 berättar: 

 ”Kunskap får man aldrig för mycket av det finns alltid mer att lära, det är en sporre och man 

stagnerar aldrig, man står aldrig stilla utan det är alltid något som jag kan lära mig.” 
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5.1.2 Sammanfattning 
Gemensamt för alla respondenterna är att de ser kunskap som något viktigt, vidare 

menar de att kunskap är detsamma som förståelse. Kunskap är inte något fast skrivet 

utan kunskap är föränderligt och det är även något som man gärna delar med sig. När 

det gäller deras syn på kunskap handlar det mycket om att byta erfarenheter med 

varandra.  

5.2 Barns lärprocess 

Hur förskollärarna ser på barnens lärande kan ha betydelse för hur verksamheten 

formas och för hur en miljö utformas. Här nedan presenteras de faktorer som 

benämns som viktiga faktorer utifrån lärarnas resonemang när det gäller att forma en 

verksamhet som initierar till lärande. 

5.2.1 Barn lär genom erfarenheter 
Inlärning sker genom att tar del av andras erfarenheter för att sedan vidareutveckla 

det till sin personliga kunskap, detta svarade samtliga förskollärare. Förskollärare 1:s 

resonemang gällande barns lärande: 

 ”Framförallt tror jag att barn lär sig tillsammans med varandra. Dom har olika kunskaper och 

man kan få ta del av det och lär sig vidare.”  

Däremot menar en av lärarna att barn även har en inre drivkraft till att vilja lära: 

Förskollärare 8 uttrycker:  

”Jag anser att alla barn har en inre drivkraft till att vilja lära, så de lär sig egentligen av sig 

själva.” 

Några av lärarna menar att det är viktigt att lyfta fram vad barnen kan och att det 

presenteras för andra. Om andra får ta del av ett barns kunnande kan det genera att 

andra barn lär sig. Förskollärare 1 resonerar kring hur barns erfarenheter kan 

synliggöras för andra barn i verksamheten: 

”Jag jobbar jättemycket med att lyfta upp vad barnen kan i och med att de kan få presentera 

det så hör andra barn det och då kan man knyta ihop det. Det är häftigt att kunna få använda 

sig av det som finns i barnen.” 

Däremot tar några av lärarna även upp att barnen även måste ha ett intresse till att 

lära sig. Det räcker inte att det händer saker kring barnet, utan barnet måste rikta sin 

uppmärksamhet till händelsen. Förskollärare 4 berättar: 

”..är man inte intresserad så lär man sig inte.” 

5.2.2 Barn lär genom samspel och lek  
De flesta av lärarna menade på att lärandet sker genom samspel, barn och barn, barn 

och vuxna. Några av lärarna berättade vidare att barnen lär sig i samspel när de 

kommunicerar och imiterar varandra. Förskollärare 2 resonerar kring lärandet och 

samspel: 

”det handlar om att se, höra och göra, för att man tar in alla intryck antingen genom att se 

eller höra och sen gör man efter och då får man erfarenheter.” 

En av lärarna pratade även om att lärandet sker när barnet har nått sin 

utvecklingsnivå, detta sker i samspel med andra barn eller vuxna. Med 

utvecklingsnivå menas att barnen vidgar sitt lärande. Förskollärare 8 berättar: 
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”Lärandet sker i en miljö med andra barn och vuxna… Genom det kan barnen nå sin 

proximala utvecklingsnivå. ” 

Många av lärarna påpekade hur viktig leken är för barnens lärande. Genom leken kan 

lärande ske, därför är det väsentligt att aktiviteterna präglas av lek. Till detta 

resonemang kopplas en mening från förskollärare 7: 

”..dom lär sig väldigt mycket genom leken och det är det som kommer in väldigt 

mycket i vår verksamhet.” 

Vidare menar några av lärarna att i leken finns en glädje. För att barnen ska lära 

måste verksamheten präglas att lärandet sker i lustfyllda och glädjespirande former. 

Föreliggande resonemang kan kopplas till förskollärare 1 utsagor: 

”..genom att leka så lär sig barnen jättemycket, ..man lär sig lättare när något är glädjefyllt 

och när man har roligt.” 

5.2.3 Barn lär genom sina sinnesintryck  
Flera av lärarna menar att barn lär sig i många olika sammanhang. Allt från olika 

sammanhang i förskolan som utanför. De menar vidare att verksamheten ska formas 

så att barnen får en varierad vardag eftersom det är i en sådan miljö som alla barn 

kan lära. Förskollärare 2 uttrycker: 

”Barns lärprocess sker dagligen och det sker i olika sammanhang” 

Däremot behöver det inte vara den givna miljön som är den optimalaste utan att 

lärandet sker i alla miljöer, enligt några av lärarna. Det gäller att som lärare fånga 

upp barnen där de befinner sig. Förskollärare 4 berättar: 

”Jag tror att man ska ta tillfället i akt, att lära dem där de är och inte bara i det skapande eller 

i den här givna miljön t.ex. affär eller dockrummet.” 

Några av lärarna menar att barnen lär sig när det inte får information och fakta 

förmedlat till sig utan att de ska ges möjlighet att prova och uppleva. Förskollärare 5 

resonerar:  

”Barnen lär inte genom förmedling, utan när de ges möjlighet att vara kreativa, att hitta nya 

möjligheter från det som är, att förstå saker som finns, utforska allt de hittar..” 

Vidare tar några av lärarna upp att barn lär sig genom att uppleva med alla sina 

sinnen. Det handlar då om att de ska använda flera av sina sinnen samtidigt, inte 

enbart se och höra. Förskollärare 6 berättar:  

”Barn lär sig genom att använda alla sina sinnen, ..känna, höra och titta hela tiden” 

Några av lärarna menar att barnen lär sig genom praktiskt handlande. I form av att 

göra, testa, experimentera samt undersöka. Förskollärare 1 resonerar: 

”Jag tror också att dom lär sig genom att få göra, testa, experimentera, undersöka och få lov 

att använda sin kropp.” 

5.2.4 Sammanfattning 
Gemensamt för lärarna är att de anser att lärandet sker genom samspel, barn och 

barn, barn och vuxna. Vidare menar lärarna att verksamheten ska präglas av att 

barnen ges möjligheter att vara aktiva genom att prova, utforska samt ta del av 

varandras erfarenheter, eftersom det är i en sådan miljö som kan skapa lär tillfällen. 

De menar vidare att verksamheten ska formas så att barnen får en varierad vardag 

eftersom det är i en sådan miljö som alla barn kan lära. Däremot behöver det inte 
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vara den givna miljön som skapar lärande utan det gäller att fånga upp händelser i 

vardagen och sedan utmana vidare. Det gäller att utgå från barnen intresse för att ett 

lustfyllt lärande ska ske. 

5.3 Miljöns pedagogiska implikationer 

Här nedan presenteras resultatet för hur miljön kan påverka lärandet och vilka 

intentioner lärarna har när det gäller att utforma en miljö som initierar till lärande.  

5.3.1 Miljöns påverkan på lärandet 
Den fysiska miljön har en stor påverkan på barnens lärande, enligt de flesta av 

lärarna. Vidare menar många av lärarna att det är genom en trivsam miljö som det 

sker utveckling, förskollärare 6 uttrycker: 

”Miljön påverkar mycket. Miljön är det allra viktigaste i verksamheten. Så att har vi en bra 

miljö som vi alla trivs i, då sker det mycket utveckling.” 

Det är enbart en av de intervjuade lärarna som nämner utomhusmiljön som en 

lärande miljö. Läraren resonerar att de lärande intentioner som finns i 

inomhusmiljön går att omsätta i utomhusmiljön. Läraren tar vidare upp att 

utomhusmiljön kan skapa fler lär tillfällen då den inte är given som 

inomhusmiljön. Miljön utomhus kan då generera till mer kreativitet och fantasi. 

Detta kan kopplas till förskollärare 4:s utsagor:  

”Man försöker skapa en miljö som är anpassad till det man vill att barnen ska lära sig. Att 

miljön ska vara utforskande är självklart. Miljön inomhus kan lika gärna vara miljön utomhus. 

Man kan ta tillfället i akt och lära dem där de är, då lärande inte enbart sker i den givna 

miljön. Den givna miljön är oftast inte lika kreativ.” 

Vidare är lärarna positiva till att förändra miljön efter barngruppen och lärarna tar 

upp att miljön ska förändras utifrån barngruppen. Då är det viktigt att se att 

problemen ligger i miljön och inte på barnen i barngruppen. Detta resonerar 

förskollärare 1 kring: 

”Miljön signalerar mycket och det är viktigt. Jag anser ju att det är miljön i verksamheten som 

styr hur barnen är. Om vi tycker att vi har ett stökigt barn eller ett väldigt passivt så kan vi 

förändra verksamheten för att barnen inte ska bli så.” 

Däremot anser flera av lärarna att det är viktigt att miljön även speglar en miljö som 

lärarna verkligen vill arbeta i, då miljön skapar lärarens roll. Förskollärare 4 berättar: 

”Jag går in i min lärarroll lättare när miljön är utformad så som jag vill arbeta. Jag vill 

arbeta i en miljö som inte är direkt anpassad till görandet. När jag kommer in till ett vanligt 

möblerat rum, då är jag inte lärare.” 

Vidare talar en av lärarna emot gällande vem miljön ska utformas för. Förskollärare 

2 uttrycker: 

”Man ser ju till att miljön är för barnen och inte för oss..”. 

5.3.2 Utformning av miljön 
Lärarna i studien anser att det är väsentligt att barnen ges möjlighet att vara med och 

påverka hur miljön ska se ut. Om barnen ges möjlighet att vara med och påverka kan 

de känna att deras talan ses som viktig och att det kan skapa fler aktiviteteter utifrån 

barnens vilja. Samtidigt som deras påverkan kan medföra att de bli mer delaktiga i 

vardagen. Förskollärare 3 berättar: 
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”Vi ställde frågan: hur ska vi ha det här? Och då börjar barnen fundera, det blev många idéer 

och då gjorde vi en omröstning. Tillslut tog vi med det som de flesta tyckte. Barnen gillade det 

så att de blev glada och nöjda för att de fick välja och möblera utifrån deras idéer.” 

De flesta av lärarna ansåg att det är viktigt att miljön är utformad efter barnens 

intresse och förutsättningar. Däremot upplever en av lärarna att det är svårt att 

omsätta detta i verkligheten, då det finns olika faktorer som kan försvåra detta 

uppdrag. Förskollärare 7 säger: 

”Det är inte så lätt att utgå från barnens intresse. Ibland kan det vara lokalerna som ställer 

till det och ibland kan det vara antalet barn som ställer till det. Det gör att vi inte kan ge dom 

de här förutsättningarna som vi gärna skulle vilja ge, har man 28 barn i en grupp då har man 

inte möjlighet att se till alla, på det sättet som vi gärna skulle vilja göra.” 

Många av lärarna menar på att ett stort rum är bättre en många små, eftersom ett stort 

rum inbjuder till mer gemenskap. Gemenskap i rummet kan förklaras att de olika 

konstellationerna kan se och höra varandra. Många av lärarna var positiva att ha 

”rum i rummen.” Förskollärare 5 berättar:  

”Ett stort rum ger mer gemenskap, man ser även var barnen befinner sig. Många smårum gör 

att barnen inte ser varandra eller oss på samma sätt. Man kan istället skapa rum i rummet.” 

Några av förskollärarna utrycker att rummen tydligt ska signalera 

handlingsutrymmet. Förskollärare 2 uttrycker: 

”Det beror ju på hur man har tänkt till och hur miljön är i rummen på förskolan. Är det ett 

byggrum så ska det ju synas att det är ett byggrum.” 

En del av lärarna anser att det är viktigt att miljön speglar ordning och reda. Varken 

barn eller lärare vill befinna sig i en stökig miljö. Förskollärare 8 berättar: 

”Var sak har sin plats, man kan inte ha allt framme… Ordning och reda.”  

Däremot ser en annan förskollärare inte stökig miljö som något negativt och berättar:  

”Jag vill gärna ha en stökig miljö omkring mig men på ett bra sätt. Är det stökigt och rörigt 

när barnen är igång gör det inget. (Förskollärare, 1) 

5.3.3 Pedagogens roll 
Några av lärarna tycker att det är viktigt att det sker ett reflektionsarbete om miljöns 

utformning och att alla i arbetslaget är engagerade i ämnet. För att på så vis skapa en 

miljö som är värdefull för barnen. Det är lärarna som innehar huvudrollen när det 

gäller utformning av förskolans miljö. Förskollärare 3 berättar: 

”Viktigt att göra och anpassa miljön med kollegorna som tycker att det är roligt och är 

engagerade i miljöämnet och tycker om sitt jobb, det är jätteviktigt. Det är upp till lärarna att 

förändra.” 

Vidare tar lärarna upp att det krävs ett stort engagemang för att planera en miljö som 

främjar samarbetet mellan barnen och miljön. Förskolläraren 3 tar upp sina aspekter 

som hon anser är väsentliga att beakta när miljön utformas:  

” ..hur kan ett lärande ske i den här miljön? Hur ser förskolan ut? Vad vill vi här? Vad 

behöver barnen? Vad tycker vi att vi kan utföra?” 

Däremot räcker inte att barnen enbart befinner sig i en miljö för att lärande ska ske, 

utan lärarna är en viktig aktör i miljön, detta resonemang uttrycker några av lärarna. 

De menar vidare att även lärarna är ett verktyg i miljön. Förskollärare 8 sade: 
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”Jag tror att pedagogerna har den största rollen. Större än miljön runt om, man kan ha en fin 

miljö, men den behöver inte vara stimulerande. Så att pedagogerna har nog ändå en stor 

roll..” 

5.3.4 Miljö, lärande och samspel 
Flera av lärarna påvisar att miljön ska främja till socialt samspel, därför gäller att 

bygga upp en miljö som initiera till samspel. Detta kan göras genom att miljön 

inrättas med material som kan användas av flera barn samtidigt. Förskollärare 5 

resonerade kring hur en miljö kan locka till samspel:  

”Det gäller att hitta något som intressera flera barn, att de kan leka rollekar, att de kan bygga 

tillsammans, att de kan skapa och upptäcka tillsammans.” 

Många av lärarna framhöll att miljön ska vara kreativ för barnen för att lärande ska 

ske. Förskollärare 2 berättar: 

”Jag vill att miljön ska ge barnen möjlighet till lek och kreativitet och det gör ju att barnen lär 

sig många saker.” 

En av lärarna tar även upp när det gäller synen på miljön att det är viktigt att 

ifrågasätta begreppet lärande samt ifrågasätta om lärandet går att rangordna. Detta 

för att synliggöra sina föreställningar när/om miljön ska förändras. Förskollärare 4: 

”Sen är det viktigt att ställa frågan, lärande vad är det? Är det lärande att lära sig att gå, eller 

är det lärande att sitta och rita bokstäver? Vad är lärandet? Man försöker att skapa en miljö 

som är anpassad till det man vill att barnen ska lära sig.” 

5.3.5 Lärarnas syn på material och materialtillgång 
Många av lärarna tycker att är viktigt att utgå från barnens intresse, när det gäller 

erbjudandet av material. Detta för att kunna locka barnen till delaktighet och lustfyllt 

lärandet. Förskollärare 1 berättar: 

”Om t.ex. Spiderman är populärt då letar vi information om Spiderman och försöker att göra 

något med Spiderman som tema. Detta för att locka barnen till ett lustfyllt lärande.” 

Flera av förskolärare tycker att det ska finnas lagom med materialtillgång, och det 

material som finns tillförfogande ska vara kreativt och inbjuda till fantasi och 

utforskning. Det är även viktigt att materialet finns tillgängligt för barnen i deras 

nivå. Förskollärare 1 resonerar:  

”Att miljön ska locka barnens nyfikenhet, att barnen kan använda sin fantasi, utmana barnen, 

leksakerna ska inte bara ligga i en hög utan det ska vara synligt för barnen. På så sätt inbjuder 

man barnet att göra något eller skapa något. Vi försöker mycket mer att plocka ner material i 

barnens nivå.” 

För att locka barnen till användning av materialen anser lärarna att det är viktig med 

variation. Materialet ska även plockas bort och återkommas vid ett annat tillfälle, så 

att det känns som nytt och spännande. Förskollärare 6 berättar: 

”..det ska finnas lagom med mycket varierande material och sedan byta leksakerna och 

materialet så att barnen upplever det som nytt.” 

En del av lärarna anser att material utan förutbestämda syfte lockar barnen till mer 

kreativitet. Material med förutbestämda syften kan vara leksaker som oftast bara har 

ett användningsområde. Förskollärare 6 resonerar: 

”När jag tänker på materialet så tycker jag att det enklaste materialet är det bästa, en enkel 

pinne som barnet själv kan plocka med, då kan barnet använda det i många olika syften, 
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exempelvis kan det rita med det i sanden. De behöver inte ha avancerade leksaker, barnen 

tröttnar fort då. Ett par burkar kan ge mycket mer än en jättetraktor.” 

5.3.6 Sammanfattning 
Gemensamt för lärarna är att miljön har stor påverkan och att det gäller att utforma 

en miljö som lockar till ett lustfyllt lärande. De påvisar vidare att det är läraren som 

har makten över hur miljön utformas utifrån de ramfaktorer som finns. Däremot ska 

barnen tankar och idéer verkställas i utformningen, då det sågs som väsentligt att 

spegla barnens intresse i miljön. Vidare ska miljön locka till kreativt handlande, 

främja socialt samspel samt innehålla variation. Miljön ska gärna spegla ordning och 

reda och det ska finnas lagom mycket med löst material. De flesta av lärarna menar 

vidare att material som lockar till kreativitet är material som inte har något 

förutbestämt syfte. Sådant material värderas högre än leksaker med bara ett 

användningsområde. 
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6 DISKUSSION 
I följande kapitel diskuteras resultatet i relation till litteraturen för att få en ökad 

förståelse för studiens syfte samt frågeställningar.  

6.1 Lärarnas syn på kunskap  

Gustavsson (2002) menar att kunskap är något personligt som vi bär med oss när vi 

skapar förståelse för omvärlden. Vidare handlar kunskap om att förbättra sina 

levnadsvillkor. Liknande synpunkter framkom i studie då lärarna ansåg att kunskap 

är något som stärker individens självkänsla. I Johanssons och Sandbergs (2011) 

studie framkom det att lärarnas kunskapssyn har betydelse för barns lärande. Detta 

kan koppla till lärarnas utsagor, eftersom de menar att lärarnas kunskapssyn har en 

betydelsefull roll när det gäller deras intention kring barns lärande. Liknande menar 

Nordin Hultman (2004) som framhåller att intentionerna speglar sig på olika sätt 

beroende hur man ser på kunskap och hur barn erövrar kunskap. Lärarnas utsagor 

pekar på att kunskap är väsentligt och att det speglar av sig på den pedagogiska 

miljön. De menar vidare att barnens kunskapsutövande ska ges stort utrymme i 

verksamheten. 

Lärarna menar att kunskap är fakta som finns till förfogande i omvärlden och denna 

kunskap behövs för att anpassa sig till omgivningen. Detta resonemang kan kopplas 

till Webergs (2003) utsagor gällande den empiristiska synen på kunskap. Utifrån 

denna syn på kunskap ses fakta som något som finns tillgängligt i omvärlden. 

Stensmo (1994) framhåller även han att det empiristiska perspektivet handlar om att 

kunskapens validitet kan konstateras genom att ställa den mot fakta. Däremot menar 

inte lärarna studien att kunskap är något som är för evigt, utan att den ändrar sig 

efterhand som barnen producerar ny fakta. Elfström m.fl. (2011) skriver om det 

konstruktivistiska sättet att se på kunskap, barnen ska inta en förståelse för det de lär 

sig och ska inte enbart inta sann fakta. Barnen intar kunskap genom att undersöka, 

handla och laborera. Undersökningen visar att det inte enbart finns en kunskapssyn 

utan att de båda synerna empirism och konstruktivism vävs in i varandra. Det finns 

fakta som kan vara svår att bevisa som osann, men lärarna är även öppna för barnens 

resonemang och deras vilja till att utforska vidare. 

Säljö (2011) menar att kunskap är något som individen erhåller från omvärlden och 

det handlar inte enbart om att mottaga fakta, förståelse och färdigheter utan det 

handlar om att bli delaktig i olika perspektiv. Därför ska miljön utformas så att den 

främjar social gemenskap. I föreliggande studien framhöll lärarna att det är 

betydelsefullt att det sker ett kunskapsutbyte mellan barnen, därför ska miljön 

utformas så att en främjar för gemenskap och variation. Den förståelse som barnen 

innehar kan då vidareutvecklas till ny förståelse, genom att barnen tar del av 

varandras erfarenheter och att de vidare får uppleva olika händelser/görande. 

Ekström (2002) menar på att det är väsentligt att den pedagogiska miljön utformas så 

att barnen kan ta del av varandras tankar. Lärarna i studien framhöll att det är 

betydelsefullt att barnen ges utrymme till att samtala med varandra genom att miljön 

anpassas så att den frambringar möten mellan barnen. Det handlar om att både se och 

lyssna till andras erfarenheter eftersom det kan ge ny kunskap. 
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6.2 Lärarnas syn på barns lärande 

Sociokulturella perspektivet 

Lindqvist (1999) skriver att utifrån Vygotskijs tankar är det den sociala miljön som 

utvecklar barnens färdigheter och det fodras ett aktivt barn, en aktiv lärare och en 

aktiv miljö. Studien påvisar att lärarna intar ett sociokulturellt perspektiv när de 

resonerar kring deras syn gällande barns lärprocess Lärarna menar att barnen lär sig 

genom att vara aktiva i en rik kontext. De menar vidare att barnen lär när de är aktiva 

när de samspelar, leker och kommunicerar, på så vis har miljön i förskolan en stor 

betydelse för barns lärande. Detta tar även Säljö (2010) upp då lärande utvecklas 

mellan människor när de talar med varandra och när de utför saker gemensamt. 

Det framkom i Johansson och Sandbergs (2011) studie att sampel och interaktion är 

essentiella faktorer i barns lärprocess. Det påpekas vidare att lärande i förskolan 

handlar om delaktighet och imitation. Enligt Säljö (2010) och Pramling Samuelsson 

samt Carlsson (2012) handlar lärande om att kommunicera erfarenheter. Resultat 

påvisar att lärarna såg erfarenhet, imitation och delaktighet som viktiga faktorer i 

barns lärprocess. Barnens färdigheter ska framföras så att det presenteras för andra, 

då kan det generera till ett kollektivt lärande. Några av lärarna i studien menar att 

lärandet kan ses utifrån den närmaste utvecklingszonen. Lindqvist (1999) tar upp 

Vygotskijs syn på lärande gällande den närmaste utvecklingszonen. När barnen får 

hjälp i sitt görande kan de lära sig och på så vis prestera i sin närmaste 

utvecklingszon. Lärarna menar att den pedagogiska miljön ska ge utrymme till 

möten. Utifrån föreliggande resonemang är viktigt att det skapas en gemenskap i 

verksamheten, detta eftersom barnen lär av varandra. Men även att barnen utmanas 

och får stöttning i sitt görande för att på så vis erövra ett nytt lärande. 

Hundeide (2010) framhåller att Vygotskijs teorier har haft stor inverkan när det 

handlar om pedagogiska verksamheter. Att lärarna intog ett sociokulturellt perspektiv 

var något som gick att förutse, då förskolan handlar om att erövra lärande i en 

gemenskap. Däremot visar resultat att en av lärarna menar att barn har en inre 

drivkraft till att lära och att de egentligen lär sig av sig själva. Detta kan kopplas till 

Piagets kognitiva teorier kring barnens tillägnelseprocesser. Barnen erövrar kunskap 

själva genom att hantera, analysera och studera omvärlden. På detta sätt gör barnet 

själv en värdefull uppfattning om omvärlden (Illeris, 2007). Det skulle kunna tolkas 

som att det inte enbart finns ett gällande perspektiv utifrån lärarnas utsagor gällande 

vilken syn som figurerar kring barns lärprocess. Men att det dominerande 

perspektivet är det sociokulturella. Det perspektivet är väldigt väsentligt i förskolan 

då miljön är utformad till ett lärande i en kollektiv gemenskap. Men respondenternas 

utsagor påvisar även att det är väsentligt att den pedagogiska miljön ges utrymmen 

till både individuellt och kollektivt lärande. 

Lek och lärande 

Ekström (2007) och Björklid (2005) framhåller att barn lär genom lek därför ska 

verksamheten präglas av lek. Vidare menar Johansson och Pramling Samulesson 

(2007) att lek och lärande är sammanfogade i barnens värld. Genom att barnen utgår 

från sina erfarenheter i leken kan de skapa sig en vidare förståelse för sin omvärld. 

Liknande resultat framkom i studien då lärarna ansåg att leken är viktig för barnens 

lärande, genom lek kan lärande ske. Å andra sidan framkom det i Granboms (2011) 
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studie att leken länge har varit dominerande, men att lärarna enbart har sett att 

lärande sker i lärarnas planerade aktiviteter. Lärarna i föreliggande studie menar på 

att barnen lär genom lek och att leken ges stort utrymme i verksamheten. Eftersom 

de menar på att barnen lär genom lek, därför är det väsentligt att den fysiska miljön 

frambringar till lek och att de planerade aktiviteterna sker i lekfulla former. 

6.3 Lärarnas pedagogiska intentioner till miljön 

Lara-Cinisomo m.fl. och Ekström (2007) samt Sheridan m.fl. (2010) menar att 

läraren kan ses som en aktör som ger mening i en kontext. Det kan kopplas till 

lärarnas utsagor då de ser sig själva som väsentliga när det handlar om att utforma en 

verksamhet som främjar lärande. Vidare framkom det i Lara-Cinisomos m.fl. (2009) 

studie att den pedagogiska verksamheten ska ge utrymme till utforskande, 

experimenterande, vara rolig samt lustfylld. Liknande påvisas i föreliggande studie 

då lärarna anser att barn ska vara aktiva i sitt lärande. Barnen ska ges möjlighet att 

vända och vrida på saker och ting, genom att prova och utforska. Gustavsson (2002) 

och Pramling Samuelsson samt Carlsson (2012) skriver om det progressivistiskt 

synsättet gällande lärarintentioner. Det gäller att verkställa aktiviteter som utgår från 

barnens intresse och motivation. De rätta svaren ska inte förmedlas utan det är 

processerna som är det väsentligaste. Det skulle kunna tolkas som att lärarna i 

studien intar ett progressivistiskt synsätt då de menar på att processen är det 

viktigaste och inte självaste svaren. Däremot framkom det i Ekströms (2007) studie 

att förskolan än i dag kan gestaltas av förmedlingspedagogikens syn på lärandet, 

detta genom att verksamheten utformas så att lärarna förmedlar kunskapen. Även 

Nordin Hultman (2005) menar att hemdiskursen som handlar om begränsning, 

overksamhet, väntande och styrning ofta präglar den svenska förskolan. Däremot 

påpekade informanterna i studien att det är barnens görande som är det viktigaste och 

inte att lärarna kommer med färdiga svar. Lärarna ska arrangera en miljö för lärande 

samt finnas där som stöd och utmana barnen i deras lärprocess. 

När det gäller var lärandet sker säger flera av de intervjuade lärarna att det inte 

enbart finns en given plats. Däremot är det enbart en av lärarna som nämner 

utegården som en viktig plats för lärandet. Enligt Mårtensson (2004) läggs det allt 

mindre fokus på förskolegården som en lärande plats, men att gården ska ses som en 

viktig del i barnens lärande i förskolan. Även Dahlgren & Szczepanski (2004) menar 

att lärande inte enbart ska ske inom fyra väggar. Om det är intervjustudiens frågor 

eller om det är så att lärarna inte nämner förskolegården, går att spekulera kring. 

Däremot kan det vara så att det läggs mycket mer fokus på förskolans inomhusmiljö 

än förskolegården.  

6.3.1 Lärande och miljö 
Lara-Cinisomo m.fl. (2009) och Sandberg (2008) påpekar att lärarnas perspektiv på 

barns lärande har stor inverkan gällande utformningen av miljön. Vidare gäller det 

enligt Nordin Hultman (2004) att kritiskt granska sin och miljöns roll. Liknande 

påvisas i studien då lärarna menar att miljön skapar lärarens roll och det är lärarna 

som innehar huvudrollen när det gäller utformningen av miljön. Därför gäller det att 

vara engagerad i ämnet. Det skulle kunna tolkas som att det är lärarna som har den 

största makten när det gäller att konstruera miljön i förskolan. Detta kan vidare 

medföra att den syn som lärarna har på kunskap och lärande speglar av sig på miljön. 
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Miljön kan enligt Eriksson Bergström (2013) och Nordin Hultman (2004) både 

frambringa möjligheter och begränsningar när det gäller kollektiva och individuella 

handlingsramar. Den fysiska miljöns planering samt innehåll styr barnens 

handlingsutrymme. Enligt vad som framkom i studien är det betydelsefullt att lärarna 

är positiva till att anpassa och förändra miljön utifrån barngruppen eftersom det kan 

ha betydelse för barnens lärande. Miljön kan begränsa barnens handlingsutrymme, 

men att det är upp till lärarna att verkställa en miljö som bemöter barnens intresse 

och förutsättningar.  

Vidare framförde lärarna i studien att det är i miljön problemen ligger i när det 

föreligger hinder för utveckling och inte i barnen. Liknande framhåller Nordin 

Hultman (2004), att det inte är barnen som innehar svårigheter utan hindret finns i 

den miljön barnen befinner sig i. Detta resonemang påvisar att det är miljön som 

utgör hinder. Genom att förändra miljön kan hindret minimeras och ett vidare 

lärande kan utvecklas. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) och Sheridan m.fl. (2010) menar att 

miljön ska konstrueras så den knyter an till barns kroppslighet, lekfullhet, 

meningsskapande och livsvärld, eftersom det har betydelse för barnens lärande. Detta 

kan kopplas till lärarnas resonemang då de menade att miljön ska vara utformad efter 

barnens intresse och förutsättningar. Genom att lärarna ger barnen möjligheter att 

komma med sina idéer och förslag. Däremot menar några av lärarna i studien att det 

ibland kan vara svårt att omsätta barnens intresse och idéer i praktiken, då lokalerna 

och de stora barngrupperna kan försvåra detta uppdrag. Björklids (2005) yttrar att 

den subjektiva miljön, handlar om hur individen eller gruppen upplever miljön, 

vilket har betydelse för barnens lärande. Det kan tolkas till att lärarna upplever att 

den subjektiva miljön är av betydelse, men att det kan vara svårt att omsätta det i 

praktiken. 

Resultatet visar att lärarna ser att ett stort rum är bättre än många små rum. Detta för 

att ett stort rum ger mer gemenskap och i en gemenskap kan barnen lära. Enligt Säljö 

(2010) är människan beroende av den fysiska miljön där utveckling sker genom 

samspel mellan människor när de utför saker gemensamt. Utifrån de här faktorerna 

att det är väsentligt att lokalerna är anpassade för att främja samspel. Detta kan göras 

genom att anpassa rummen för kollektiva möten så att olika lekar kan blandas.  

6.3.2 Lärande och material 
Lärarna menar att materialet på förskolan ska vara material som inbjuder till ett 

öppet handlingsutrymme. Då de menar att ett sådant material inbjuder till mer fantasi 

och utforskning och mindre kunskapsstyrning. Detta kan jämföras med Nordin 

Hultmans (2004) studie där det framkom att material utan tydliga förutbestämda 

användningsområden stimulerar barnen till kreativitet och ett större 

handlingsutrymme. Däremot framkom det vidare i Nordin Hultmans (2004) studie att 

förskolan oftast gestaltas av material med förutbestämda syften. Det kan vara så att 

förskolan oftast erbjuder material med förutbestämda syften, men lärarna framhåller 

att det ska finnas material utan förutbestämda syften. Eftersom material utan 

förutbestämda syften lockar till mer kreativitet vilket har betydelse för barnens 

lärande. 

Lindahl och Pramling Samuelsson (2002) menar att det är av stor vikt att miljön 

erbjuder en variation av material eftersom det har betydelse för barnens inlärning. 

Nordin Hultman (2004) nämner att material kan få barnen till att framställas som 
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antingen kompetenta eller odugliga. Det framkom i studien att lärarna anser att 

materialet som finns i förskolan ska vara varierat och det ska finnas lagom mycket 

med material. Utifrån detta resonemang ställs frågan, hur mycket är lagom? Kan 

lagom göra att det inte blir någon variation när det gäller materialtillgång i 

förskolan? Då det är väsentligt med variation i förskolan. Det framkom i Nordin 

Hultmans (2004) studie att många förskolor har ett rikt utbud av material. Däremot 

visade det sig att barnens tillgång var begränsat, då mycket av materialet var gömt 

Vidare framkom det i Ekström (2007) studie att de dagliga samtalen styrs och 

begränsas utifrån de material som finns till förfogande. Vidare menar lärarna i 

studien att miljön ska spegla ordning och reda. Detta kan kopplas till Fröbel som är 

en stor pionjär när det gäller förskolemiljön. Han menade att förskolan skulle 

influeras av hemmet och präglas av ordning och reda (Gedin & Sjöblom, 1995). 

Detta framkom även i Eriksson och Bergströms (2013) studie att lärarna är väldigt 

noggranna med att material och leksaker ska ha bestämda platser. Det skulle kunna 

tolkas till att det kan vara så att det finns mycket material i förskolan, men att det 

begränsas för att miljön ska spegla ordning och reda eftersom det lever kvar sedan 

Fröbels pedagogik.  

6.4 Slutord 

När resultatet jämförs med bakgrunden framkom det att lärarna har det 

konstruktivistiska sättet att se på kunskap. Därför att de ser det praktiska handlandet 

som en grund till lärandet. Den omgivande miljön har stor inverkan på barnens 

lärande. Lärarna menar att miljön skapar lärarens roll och det är lärarna som innehar 

huvudrollen när det gäller utformningen av den pedagogiska miljön. Miljön ska inte 

tas förgiven utan den ska ändras och lämpas efter barnen i barngruppen. Det handlar 

om att utgå från barnen tankar, idéer och intressen för att utforma en lärande miljö. 

Miljön ska inte tas förgiven utan den ska ändras och anpassas efter barnen i 

barngruppen.  

6.5 Fortsatt forskning 

I föreliggande studie framkom det att lärarna har en konstruktivistisk syn på 

kunskap. Det handlar om att barnen intar kunskap genom att undersöka, handla och 

laborera. Utifrån detta skulle en fortsatt studie kunna fördjupas kring utomhusmiljöns 

betydelse för lärandet. Hur är förskolegårdarna konstruerade för att stimulera barnen 

till att inta kunskap genom praktiskt handlande? Hur resonerar lärarna kring 

utomhusmiljöns betydelse? De gårdar som inte har särskilt mycket med plats och 

material, kompenseras det med andra platser? Lärarna i föreliggande studie 

specificerade sig till att mer resonera kring inomhusmiljön, därför skulle det vara 

intressant att ställa intervjufrågor som mer fokuserar på utomhusmiljöns betydelse. 

Detta för att få en bredare kunskap om miljöns betydelse för lärandet. 
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Bilaga 

Intervju frågor 

 

1. Hur anser du att barn lär sig?  

2. Hur ser du på barns lärprocess? 

3. Vad betyder kunskap för dig?  

4. På vilket sätt tycker du att förskolemiljön påverkar dig som lärare och 

verksamheten? 

5. Hur tänker du kring utformningen av miljön ur ett lärandeperspektiv? 

6. Hur tänker du kring begreppet ”miljön som den tredje pedagogen”? 

7. Vilken betydelse anser du att den pedagogiska miljön har för barnens sociala 

samspel? 

8. Hur tänker du kring miljöns betydelse för barnens utveckling och lärande? 

9. Hur ges barnen möjligheter till att påverka miljön? 

10. Hur anpassar ni miljön efter förändringar i verksamheten? 

11. Hur tänker du kring utformningen av de olika rummen och utbudet av 

material? 


