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Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur förskollärare på fyra 
förskolor med olika pedagogiska inriktningar ser på barns lärande och använder 
sin inomhusmiljö i respektive förskoleverksamhet. Analys av det insamlade 
materialet har gjorts med inspiration av ett sociokulturellt teoretiskt perspektiv. 
För att uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna har semistrukturerade 
intervjuer och ostrukturerade observationer använts som vidare lett fram till 
studiens resultat. Resultatet visar hur det finns olika synsätt att förhålla sig till 
barns lärande samt använda sin inomhusmiljö för att på olika sätt stimulera 
lärandet utifrån vilken pedagogisk inriktning förskollärare utgår från i sitt 
arbete. Slutsatsen är att beroende på hur förskollärare väljer att se på barns 
lärande och använda sin inomhusmiljö utifrån den valda pedagogiska 
inriktningen ges barnen också i stor utsträckning olika möjligheter till att lära.  
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1 Inledning 

Utbildning, ett begrepp som tydligt kan förankras i förskolans verksamhet idag och 
enligt Persson (2015) definieras med förklaringen att människan ska formas till 
någon annan med hjälp av erfarna kunskaper och värderingar. Han menar att 
utbildning i relation till förskolans uppdrag handlar om att påverka individen i en viss 
riktning, där barnet ska fostras till någon och bli en utbildad person. I det nutida 
svenska samhället finns det förskolor som präglas av skilda pedagogiska inriktningar 
vars grundar sig i olika synsätt på barns lärande. När vi författare gör en allmän 
överblick av den svenska barnomsorgen idag kan den allmänna förskolan 
kännetecknas som den vanligaste formen av förskoleverksamhet, medan förskolor 
med en annan särskild pedagogisk inriktning såsom Reggio Emilia, Waldorf och 
Montessoriförskolor är antalet inte lika många. Detta gör det svårt för oss att 
utmärka vad förskolor med en annan pedagogisk grundsyn innefattas av i sitt 
pedagogiska arbete för att bilda en kommande generation av samhällsmedborgare.  

Förskolans uppdrag innefattar att lägga grunden till ett livslångt lärande samt 
erbjuda en miljö som inspirerar barn till att vilja utforska omvärlden (Skolverket, 
2016a). Genom en återblick över innehållet på förskollärarprogrammet kan vi dock 
inte minnas att vi fått djupare kunskaper om hur olika pedagogiska inriktningar 
förhåller sig till dessa aspekter. Bortsett från vaga inslag i litteraturen samt vid det 
tillfälle under utbildningens gång där vi fått en övergripande genomgång om vilka 
pedagogiska inriktningar som finns samt vilka pedagoger som grundat dessa. Vi har 
fått förklarat för oss att olika pedagogiska inriktningar skiljer sig åt i att se på barns 
lärande och utveckling, samtidigt som inomhusmiljöerna också används på olika sätt. 
Därav ser vi relevansen att ta reda på i vilken utsträckning detta stämmer för att se 
vilka möjligheter barn får i att lära utifrån förskollärares olika pedagogiska synsätt att 
se på och förhålla sig till barnens lärande, såväl som hur inomhusmiljön används för 
att främja lärandet. Eftersom vuxnas inställning till barns lärande och den fysiska 
inomhusmiljön som en sammanflätad helhet är enligt oss helt avgörande för barnens 
möjligheter till att utvecklas i sin självständighet och identitet. Björklid (2005) menar 
likaså att lärarens attityder till barnets lärande och hur det pedagogiska rummet 
används samt förstås skapar antingen förutsättningar eller begränsningar i lärandet. 

Förhoppningen med detta självständiga arbete är att utveckla kunskap om hur 
förskollärares pedagogiska grundsyn tas till uttryck i att se på barns lärande, såväl 
som använder sin inomhusmiljö för att stimulera lärandet utifrån fyra olika förskolor 
med olika pedagogiska inriktningar. Men även bidra med information om vad de 
olika inriktningarna ingriper när det handlar om förskollärares förhållningssätt och 
användning av inomhusmiljön för att gynna barnens lärande långsiktigt. De fyra 
pedagogiska inriktningarna vi valt att fokusera på i studien är Reggio Emilia, 
Waldorf, Montessori och allmän förskolepedagogik.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur förskollärare på fyra förskolor 
med olika pedagogiska inriktningar ser på barns lärande och använder sin 
inomhusmiljö i respektive förskoleverksamhet.  

Denna studie utgår från frågeställningarna:  
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1. Hur tar sig förskollärares pedagogiska grundsyn uttryck gällande barns 
lärande i förskoleverksamheten på fyra förskolor med olika pedagogiska 
inriktningar? 
 

2. Hur använder sig förskollärare av inomhusmiljön som ett redskap för att 
stimulera barns lärande?  

1.2 Disposition 

I följande bakgrundskapitel presenteras inledningsvis avgränsningar i 
litteratursökningen. Följt av begreppsdefinitioner, förskolepedagogiska inriktningar, 
tidigare forskning kring studiens ämne som är indelat i två delavsnitt, avslutat med 
styrdokument. Kapitel tre innefattas av det valda teoretiska perspektivet. I kapitel 
fyra, metodkapitlet redovisas metodval, urval, relevanta tillvägagångssätt i 
genomförandet av studien samt hur datainsamlingen genomförts och bearbetats. 
Kapitlet avslutas med studiens validitet och reliabilitet, reflexivitet samt ett avsnitt 
om forskningsetiska överväganden. I kapitel fem redovisas studiens resultat som är 
indelat i två avsnitt som vidare likaså är indelade i delavsnitt. Resultatet analyseras i 
ett eget analysavsnitt där studiens två forskningsfrågor besvaras med hjälp av ett 
sociokulturellt perspektiv. Avslutningsvis i kapitel sex presenteras ett 
diskussionskapitel som inleds med en metoddiskussion, följt av resultatdiskussion. 
Kapitlet avslutas med en slutsats, studiens relevans för förskollärarprofessionen och 
förslag på vidare forskning. 

2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras inledningsvis en genomgång av avgränsningar som gjorts i 
litteratursökningen. Sedan redovisas begreppsdefinitioner som i denna studie står 
som centrala, följt av en redogörelse för olika förskolepedagogiska inriktningar, 
tidigare forskning kring det valda ämnet i denna kvalitativa studie, avslutat med 
förskolans styrdokument. I tidigare forskningen är avsnittet indelat i två teman, 
barns lärande i förskolan och miljöns betydelse för barns lärande, där stöd tas i 
avhandlingar, artiklar samt annan litteratur som bedömts vara relevant för studien.  

2.1 Avgränsningar  

I den litteratursökning som genomförts har vi använt oss av databaserna ERIC 
(ProQuest) samt SWEPUB. I databasen SWEPUB använde vi svenska sökord medan 
sökorden i databasen ERIC (ProQuest) var på engelska. Engelska sökord som använts 
vid litteratursökningen är bland annat: Reggio Emilia, place, children, learning, 
design, curriculum, environment, preschool och teaching. Några av de engelska 
sökorden har direkt översatts till svenska. Svenska sökord vi använde oss av var: 
Montessori, pedagogik, lärande, barn, pedagog, miljö och förskola. Sökorden har 
justerats och ändrats. Gemensamt för alla sökningar är att vi endast har sökt efter 
refereegranskade texter (peer-reviewed). Utifrån dessa sökord har vi hittat de artiklar 
och avhandlingar som varit av relevans att använda i studien.  
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2.2 Begreppsdefinitioner  

Nedan definieras några av de begrepp vi anser vara centrala för att möjliggöra en 
ökad läsförståelse. De definieras utifrån sin betydelse och användning i denna studie.    

Lärande 
Vi ser på lärande i linje med Illeris (2007) som menar att lärande består av fyra 
dimensioner. I den första dimensionen förklaras lärande som resultatet av en 
läroprocess hos den enskilda individen, det vill säga antingen den förändring som ägt 
rum eller det man lärt sig. Den andra är att ett lärande också ses vara en psykisk 
process som sker hos den enskilde individen. Den tredje dimensionen av lärande 
ingriper samspelsprocesserna mellan individen och den materiella samt sociala 
omgivningen. Illeris (2007) menar att människan i grunden är en social varelse som 
endast kan utvecklas i ett socialt rum, där man inte särskiljer på samspelet med den 
materiella och sociala omvärlden. Ett barns lärande anses vara en inre relation 
mellan barnet, barnets upplevelsevärld och hur barnet interagerar med världen. 
Slutligen skriver Illeris (2007) om den fjärde dimensionen, att lärande är liktydigt 
med ordet undervisning eftersom man inte skiljer på det som undervisas och det 
människan faktiskt lär sig. Vidare kommer vi utveckla begreppet lärande i enlighet 
med hur ett sociokulturellt perspektiv ser på lärande (se kapitel tre).   

Inomhusmiljö 
I den litteratur vi studerat har vi inte kunnat finna en entydig definition av begreppet 
inomhusmiljö. Vi utgår därför i denna studie från Egidius (2006) definition av 
begreppet miljö som redogörs på följande sätt ”omgivning som en organism befinner 
sig i” (s. 253) något som skulle kunna motsvara förskolans rum, möbler och material 
när vi talar om inomhusmiljö i denna bemärkelse. Björklid (2005) skriver att 
förskolans lokaler måste kännetecknas som en miljö för barn, då respekten för barnet 
som individ kommer till uttryck genom hur de tillåts att ta kontroll över sin situation 
i användningen av inomhusmiljön. I förskolans miljö inräknar författaren utformning 
av rum som såväl utrustningen av möbler samt material i det enskilda rummet. 
Björklid (2005) poängterar vidare att en god inredning i rummet förmedlar kunskap 
samt en känsla för god funktion i användningen av miljön för barnen. 

2.3 Förskolepedagogiska inriktningar 

I följande del redogörs de pedagogiska inriktningar vi valt att studera närmare som är 
Montessori, Reggio Emilia, Waldorf och allmän förskolepedagogik.  

2.3.1 Montessoripedagogiken  

Montessoripedagogiken grundades av Maria Montessori (1870-1952) känd som 
läkare och pedagog. Hon föddes i Italien och uppmuntrades att utbilda sig till lärare, 
den enda yrkesgren som vid denna tidpunkt stod öppen för kvinnor. Montessori var 
dock fast besluten om att inte acceptera en traditionell kvinnoroll och valde att följa 
sitt intresse att utbilda sig till ingenjör, där hon senare blev intresserad av biologi och 
läste slutligen medicin (Lillard, 1993). År 1896 blev Montessori den första kvinnliga 
läkare att utexamineras från Roms universitet, och som nyutbildad läkare fick hon 
tjänsten vid en psykiatrisk universitetsklinik. Montessori kom därigenom i kontakt 
med funktionshindrade barn och år 1900 kom hon att bli chef på en skola med 
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tillämpad undervisning för barn med utvecklingsstörning. Montessori upprördes över 
förhållandena som rådde på mentalsjukhusen. Hon noterade att problematiken kring 
barnen främst grundades i en brist av stimulans likväl som att personalen saknade 
förståelse för barnens behov och ansåg att vården behövde kompletteras med 
undervisning (Gynther, 2016). 1907 fick Maria Montessori möjlighet att arbeta med 
normalbegåvade barn, då daghemmet Casa dei Bambini öppnades. Montessori skulle 
ta hand om cirka 60 barn i åldrarna tre till sex år medan föräldrarna arbetade. Hon 
ville prova sina metoder på barnen för att jämföra deras reaktioner av materialet som 
tidigare använts i arbetet med de utvecklingsstördas. Det var under denna tidsperiod 
filosofin i montessoripedagogiken grundades. När ryktet om Montessori och hennes 
framgångsrika metod av att uppfostra barn spreds ut i världen valde hon att ägna sitt 
liv åt att föra Montessorimetoden vidare genom föreläsningar och lärarkurser hela 
världen runt (Lillard, 1993).  
 
Montessoripedagogiken bygger på barns behov i olika skeden och är idag den enda 
pedagogik som tar sin utgångspunkt i barns psykiska utvecklingsstadier 
(Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 2009). Mognad utifrån ålder är dock inte 
det väsentliga utan snarare att miljön anpassas efter det enskilda barnets 
utvecklingsstadier och behov, där läraren måste vara en god observatör för att veta 
vart barnet befinner sig i utvecklingen. Den pedagogiska grundidén handlar om att 
barn besitter en kraft och motivation baserat på egen självutveckling, då människans 
yttersta och unika mål i livet är att utveckla sig själv till fullo genom fullständig frihet 
(Lillard, 1993). Barn enligt Gedin och Sjöblom (1995) ses bära på alla tänkbara 
möjligheter inom sig och det är vuxnas uppgift att hjälpa dem upptäcka dessa 
möjligheter. Det kräver att vuxna visar förståelse och respekt för barnets egen 
förmåga genom att hålla sig i bakgrunden, då undervisningen ses som en naturlig 
process vars sker inom människan själv (Gynther, 2016; Lillard, 1993). Läraren 
startar lärandeprocesser och är stödjande när det krävs, såväl som ställer krav genom 
att förbereda miljön och ge materialen liv för att fånga barns intresse och erbjuda 
aktiviteter all uppmärksamhet riktas åt (Ahlquist, 2012). I Montessoripedagogiken 
talar man därför om lärarens tveklösa didaktiska medvetenhet av att förstå materialet 
och dess syfte när det introduceras för barnen (Skjöld Wennerström & Bröderman 
Smeds, 2009).  
 

Lillard (1993) kännetecknar Montessoripedagogiken av två ting för barns 
utvecklingsprocess, dels är barnet beroende av samspelet i sin omgivning med 
föremål och människor liksom att barnet kräver frihet. Gynther (2016) skriver enligt 
sin tolkning att en frihet finns i miljön till barnen att välja vad man vill arbeta med, 
var man vill arbeta någonstans likväl friheten till att arbeta självständigt eller 
tillsammans med andra, dock får barnen inte större frihet än vad de klarar av. Miljön 
formas efter en hemliknande karaktär menar Skjöld Wenneström och Bröderman 
Smeds (2009) för att en bild av verkligenheten ska återspeglas, där rummen består av 
rymliga ytor med hyllor i barnens höjd. Det bör finnas enligt författarna endast ett 
exemplar av varje material för att barnen ska lära sig ta hänsyn till andra, materialen 
ska också vara kompletta och ha en bestämd plats i rummet då ordning och rutiner 
anses ge barn trygghet. Det finns en tydlig struktur över vilket material som ska finns 
tillgängligt så en koncentration hos barnen kan skapas. Materialet indelas och 
placeras inom ämnesområdena: praktisk (klä på sig eller städa), sensorisk (syn, 
hörsel, känsel, smak och lukt), språk (alfabet och läsmaterial), matematik (sifferkort 
och räkneramsor) och kulturmaterial (historia, geografi, biologi och musik), enligt 
Skjöld Wenneström och Bröderman Smeds (2009).   
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2.3.2 Reggio Emilias pedagogiska filosofi  

Den italienska pedagogen Loris Malaguzzi (1921-1994) var en av de stora grundarna 
och inspiratörerna till det som idag kallas för Reggio Emilias pedagogiska filosofi. 
Malaguzzi studerade på universitet för lärare, där han senare tog sin examen som 
folkskollärare. Genom sin speciella filosofi och arbetsmetoderna i sitt pedagogiska 
arbete fick han till uppgift att leda och vidareutveckla förskolorna i Reggio Emilia och 
är idag känd över hela världen (Dahlberg & Åsén, 2011). Reggio Emilia står enligt 
Malaguzzi för ett förhållningssätt, en livshållning och inte ett pedagogiskt program 
där arbetet i Reggio Emilia pedagogiken får ses som en fixerad metodik, utan ett 
arbetssätt som kräver ständig reflektion (Gedin & Sjöblom, 1995). Filosofin i Reggio 
Emilia uppstod i norra Italien efter andra världskrigets slut, då när behovet av 
arbetskraft växte fram skapades ett nytt behov av barnomsorg. Föräldrarna ville inte 
underkasta sina barn till kyrkans auktoritära lärarroll, utan önskade att låta barnen 
vistas i en institution där de gavs möjlighet att upptäcka och tillägna sig kultur samt 
omvärlden med andra. Föräldrarna valde på egen hand att i staden Cella grunda det 
första daghemmet tillsammans med andra pedagoger. Malaguzzi fick höra om 
händelsen och menade att det vore som ödet velat att han ska delta i det fantastiska 
och begav sig till daghemmet för att arbeta som pedagog (Dahlberg & Åsén, 2011). 

Idén om att möta andra i samspel ses som en grundsten inom filosofin, likaså ses 
varje barn som unikt, men också som huvudpersonen i sitt eget växande genom att 
deras blick på världen står i fokus. Barnet anses vara rikt, förmöget, kompetent och 
ett starkt subjekt som redan från födseln önskar att få växa, lära och utforska sin 
omvärld (Gedin & Sjöblom, 1995). Ett mänskligt samspel mellan människor betraktas 
som viktigt, då när ett barn integrerar med andra utvecklas barnet själv men också 
kollektivet. Barnen ska ges möjlighet till att använda och ge uttryck för samt erfara 
nya erfarenheter och upplevelser på så många och nyanserade sätt som möjligt för att 
barnet ska få tillgång till hela sin person och därmed tilltro till sin egen förmåga 
(Dahlberg & Åsén, 2011). Enligt Gedin och Sjöblom (1995) är den vuxnes uppgift att 
se, tolka och bygga upp en värld tillsammans med barnen genom att utväxla tankar. 
Uttrycket medforskande pedagog är därför centralt i Reggio Emilia filosofin och 
karakteriseras av en undersökande hållning i arbetet med barnen. Vuxna ska alltså 
menar författarna inte vara passiva i verksamheten utan låta sig inspireras av barns 
nyfikenhet i att försöka förstå sin omvärld för att skapa nya utmaningar, där barnen 
får testa sina funderingar likaså situationer som kan utveckla tänkandet vidare. 

Centralt i Reggio Emilia pedagogiken enligt Dahlberg och Åsén (2011) är att förstå 
miljön som en viktig komponent i den dagliga verksamheten. Ett uttryck för hur 
viktig miljön blir i pedagogiken är att den kallas för ”den tredje pedagogen” (Dahlberg 
& Åsén, 2011, s. 253) då människan skapar rummet och rummet skapar människan. 
Miljön ska stimulera och vidga barns lärande likaså deras förståelse för omvärlden. 
Pedagogernas uppgift blir således att planera och organisera en miljö som skapar 
möjligheter till utforskande på ett sådant sätt att den stödjer barnens intressen, 
motivation och kreativitet (Dahlberg & Åsén, 2011). Strong-Wilson och Ellis (2007) 
beskriver att miljön i relation till undervisning och inlärning har en avgörande roll i 
hur barn uppfattar och använder utrymmet för att skapa mening, därför behöver 
pedagoger se miljön ur barnens synvinkel för att utforma den därefter. Författarna 
betonar att miljön ska ses som något levande, där föremål inte endast används till vad 
de är skapta för utan kan ges ett annat liv eller syfte genom människans kreativitet 
och fantasi. Grundtanken är enligt Lenz Taguchi (2013) att miljön ska vara 
föränderlig och erbjuda något annat än en hemlik miljö för att ge barnen tillgång till 



 6 

ett nytt material än vad de är vana vid som kan använda på deras villkor. Miljön är 
menar författaren indelad i hörnor med ett material som ska vara tillgängligt i 
barnens höjd och exponeras i deras synfält, där ett förbrukningsmaterial ofta 
används. 

2.3.3 Waldorfpedagogiken  

Lindholm (2011) beskriver hur waldorfpedagogikens grundare Rudolf Steiner (1861-
1925) växte upp i Österrike under fattiga förhållanden. Steiner intresserade sig tidigt 
för skolarbete och blev en begåvad student på Tekniska Högskolan i Wien. Under 
studietiden fick Steiner ansvaret för utgivningen av Goethes naturvetenskapliga 
texter, där han sedan blev så inspirerad av Goethes tankar att de kom att påverka 
hans framtida filosofiska arbete. Steiner fann ett intresse för pedagogik och 
läkepedagogik under åren han arbetade som privatlärare. Genom skrifter och 
föredrag, presenterade Steiner för omvärlden en forskningsmetod av människan, 
samhället och världen vars utgår från det som varken kan vägas eller mätas. Han 
introducerade en ny helhetsbild på och förståelse av människan, en antroposofisk 
människosyn, där människan sågs vara en kombination av kropp, själ och ande. 
Denna syn kom senare att ligga till grund för Waldorfpedagogiken (Lindholm, 2011).  

Steiners tankar och idéer beskriver Gedin och Sjöblom (1995) utgå från barns 
tankemässiga, känslomässiga och viljemässiga utveckling i relation till deras liv och 
mognadsålder. Ett ideal inom Waldorfpedagogiken, enligt Steiner skriver författarna 
vara att undervisningen ska utveckla hela människan genom tanke, känsla och vilja 
där utgångspunkten tas i att barnet har en naturlig tilltro och förundran för världen. 
Undervisningen syftar till att ge näring åt hela barnets individualitet, det vill säga 
vem barnet är som individ än att låta undervisning enbart reduceras till inlärning av 
kunskapsstoff och abstrakt tänkande. Steiner ville frambringa en pedagogik som 
sammanlänkade klyftan mellan vetenskap och konst, det yttre och det inre, det 
världsliga och andliga likaså mellan praktisk och teoretisk kunskap. Människan skulle 
då få tillgång till alla sina resurser och bli fritt tänkande, ansvarsfulla, inkännande 
och skapande individer (Gedin & Sjöblom, 1995). Inomhusmiljön inom  
Waldorfpedagogiken kännetecknas av varma färger, laserade väggar samt material 
som tyg och trä. Miljön ska vara hemlik samtidigt praktisk för de sysselsättningar 
barnen önskar att göra. Rummen är öppna och används för att skapa fri lek. 
Upplevelsen av elementen eld, luft, jord och vatten präglar verksamheten och 
leksaker av naturmaterial i den fysiska miljön är något som används för att stimulera 
barns fantasi (Liebendörfer & Liebendörfer, 2013).  

I enlighet med Waldorfpedagogiken är det vuxnas uppgift att stödja lärande, genom 
att utgå från barnens sinnen likväl som leken för att utforska och erövra den sinnliga 
omvärlden. Förskolläraren ska agera som den goda förebilden som är lugn och 
harmonisk samt håller sig i bakgrunden (Gedin & Sjöblom, 1995). Upprepning och 
härmning är för barnen en stark drivkraft och ett sätt att förstå samt lära sig begripa 
den värld som kretsar runt dem. Samtidigt måste barn få växa i sin egen takt där 
observationer görs av när barnet själv visar mognad och nyfikenhet på att vilja 
genomföra mindre uppgifter och instruktioner. Steiner menade att man ska vara 
försiktig med att utsätta barn för inlärning och intellektuella kunskaper vid för tidig 
ålder, eftersom barnets inre organ kan påverkas negativt av detta. Därför motsvarar 
varje ålder sina behov och sin pedagogiska form. Barnets naturliga växtkraft, det vill 
säga kraften till att växa som människa, inre vilja, motivation samt skapande förmåga 
ska beaktas. En stor vikt läggs således på barns självuppfostran och den fria leken 
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utan styrning och inblandning av vuxna, då fantasins osynliga kraft gör att barnet 
omformar sina tidigare intryck och erfarenheter (Gedin & Sjöblom, 1995).   

2.3.4 Allmän förskolepedagogik 

En allmän förskola förknippar vi med de förskolor som inte har en uttalad pedagogisk 
inriktning utan arbetar efter läroplanens strävansmål och andra riktlinjer från 
Skolverket. Sverige fick sin första nationella läroplan för förskolan år 1998 och blev 
därmed en del av utbildningsväsendet. Den svenska läroplanen anses vara unik 
eftersom den inte bara framhåller betydelsen av att stödja barns lärande utan ord 
som lek, utbildning och omsorg är frekvent återkommande i texten och betonas vara 
av vikt (Brodin & Renblad, 2015). Trots att förskolan sent fick en egen läroplan har 
verksamheten alltid haft ett syfte, där den beskrivits fungera som en viktig del av 
samhällets välfärdssystem (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  

Ur ett historiskt perspektiv är det Friedrich Fröbel (1782-1852) som lagt grunden till 
den moderna allmänna förskolan. Fröbel arbetade som lärare i en småbarnsskola och 
kom att intressera sig för yngre barns lärande där han menade att förskoleåldern har 
stor betydelse för barnens utveckling, enligt Simmons-Christensen (1997). I sitt 
arbete blev Fröbel menar författaren starkt influerad av Pestalozzis tankar och kom 
att utgå från dem i utvecklandet av sina idéer, vilket lade grunden till en ny form av 
verksamhet i Europa, så kallat kindergarten. Syftet med undervisningen i 
kindergarten var att ta vara på barns verksamhetsbegär, där de skulle ledas till 
utveckling genom lek och aktivitet (Simmons-Christensen, 1997). Rousseaus 
principer om att kunskap finns ute i världen och att barn tillsammans med lärare 
söker efter denna kunskap inspirerade även Fröbel. Han förespråkade således om 
vikten av kreativt arbete för lek och lärande, där läraren och barnet bör finna sig i ett 
skapande samspel med varandra (Johansson, 2015). Fröbels tankar om barns lek och 
egen verksamhet präglade kindergartens miljöer under 1800-talets slut där fokus på 
barns kroppsliga, intellektuella, emotionella och moraliska fostran stod i centrum för 
de sysselsättningar och den miljö som byggts upp. Syftet med verksamheten var att 
fungera som en förebild för hemmet men också kompensera dess brister (Engdahl & 
Ärlemalm-Hagsér, 2015). Ellen Key (1849-1926) är också en pedagog som kommit att 
bli betydande för den allmänna förskolans framväxt. År 1900 utgavs hennes bok 
Barnets århundrade som kom att påverka den pedagogiska debatten samt synen på 
barnuppfostran. Key trodde på en ny form av fostran och var kritisk till kindergartens 
verksamhet. Hon menade att barn skulle ges möjlighet till att leka i frihet och 
utveckla sig själva, där läraren endast med sina iakttagelser skulle vägleda barnen 
genom att ge dem impulser och stöttning (Simmons-Christensen, 1997).  

Allmän förskolepedagogik kännetecknas idag av ett genomgående barnperspektiv, 
menar Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) där utgångspunkten tas i barns behov, 
intressen och erfarenheter. Pedagogiken grundas i att omsorg, fostran och lärande 
ska bilda en helhet skriver författarna genom att förskolan genomförs på ett sådant 
sätt att barns meningsskapande, utveckling och lärande stimuleras samt utmanas. 
Det livslånga lärandet är något som beaktas eftersom människan ständigt tillägnar 
sig ny kunskap där tidigare erfarenheter vidgas samt förändras. Därav ska barn 
förberedas för det okända genom att vuxna utgår från det kända för barnen i 
ämnesövergripande teman. I den allmänna förskolan ses kulturella, sociala, språkliga 
och praktiska sammanhang vara knutna till lärande (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 2006). Det är vuxnas ansvar att stimulera barns lek, skapande, upplevelse- 
samt erfarenhetsbaserade lärande, genom att utforma en miljö som stödjer och 
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utmanar barnen. Miljön har tidigare benämnts vara hemlik men beskrivs nu som 
verkstadslik och utforskande, där den ses som en aktiv part genom att vara 
lättillgänglig och självinstruerande då barnen självständigt ska kunna välja material 
och aktiviteter (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Miljön ska utformas så att den 
är mångsidigt användbar samt består av god tillgång till ett varierat material. I den 
allmänna förskolan ska miljön vara förändringsbar och anpassas efter barngruppens 
behov likaså intressen (Skolverket, 2016b) 

2.4 Tidigare forskning  

I det här avsnittet kommer vi redogöra tidigare forskning för barns lärande i 
förskolan avslutat med miljöns betydelse för barns lärande.  

2.4.1 Barns lärande i förskolan 

Små barn besitter enligt Sommer (2009) en rad av utvecklade kompetenser och 
praktiska färdigheter men att det är mycket som måste utvecklas under barndomens 
gång, där vuxna har en avgörande roll att utveckla barns lärande. Han fortsätter 
skriva, om kompetenser hos barn redan vore färdigutvecklade skulle det inte finnas 
utrymme för lärande och utveckling senare i livet. Björklid (2005) framhåller att ett 
lärande sker i samspel med omgivningen, en interaktionell process som innebär att 
lärandet förekommer i skilda miljöer såväl sammanhang som för barnet anses vara 
betydelsefulla. Samtidigt lyfter Sommer (2009) att lärande och utveckling består av 
mer än bara samspel med andra, eftersom i varje individ etableras så småningom en 
särskild grund av sociala och personliga erfarenheter. Barn har rätt till ett livslångt 
lärande beskriver Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) och är beroende av hur 
de blir bemötta av vuxna i sina försök till att erövra omvärlden, eftersom detta 
påverkar hur barnen utvecklar sin självkänsla och identitet. I en pedagogisk kontext 
menar därför Johansson (2011) att det är förskollärares ansvar att närma sig barnets 
livsvärld eftersom de samspelsprocesser vuxna skapar och involverar barnen i anses 
vara en central dimension för lärande. Att uppfatta lärande som ett inre kognitivt 
fenomen ses därav istället som en fråga om ett deltagande i social praktik där 
lärandet som fenomen är sinnligt och socialt (Björklid, 2005).  

Förskolans verksamhet utmärks idag av en övertygelse om att själva görandet är 
vägen till barns lärande och utveckling, enligt Jonsson, Williams och Pramling 
Samuelsson (2017). Författarna menar att förskollärarens insats spelar således en 
stor roll genom att inspirera och på olika sätt följa upp barns nyfikenhet samt frågor i 
relation till deras ålder likaså erfarenheter. Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2008) förtydligar att förskolan inte är en plats för barns allmänna liv, utan 
en arena där barn lär sig och utvecklas inom särskilda ramar. Författarna hävdar att 
oavsett om en lärare kallar något för ett lärande måste det finns tydliga innehåll och 
objekt att fokusera på samt styra lärandet mot. Samtidigt skriver Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006) att ett lärande inte sker av sig själv och att 
förskolläraren måste variera undervisningen med en mängd olika strategier för att 
lyckas nå alla barn. Johansson (2011) beskriver i sin studie hur det framkommit att 
synen på barns lärande och kunskap skiljer sig åt mellan arbetslag, enskilda 
pedagoger samt mellan olika situationer. Dels urskiljs en syn på barnet som en passiv 
mottagare av kunskap där vuxna dels framställs som en förmedlare och förklarar för 
barnen. Dessutom uppfattas en syn på barnet som kompetent med egna resurser som 
av vuxna stöttas samt uppmuntras i sina upptäckter och kunskapsinhämtande. 
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Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) lyfter att om vuxna utgår från barn som 
kompetenta individer innebär det också att en tilltro finns på att barnet som 
medskapare av sin egen kunskap. Lärandet bör därmed inte baseras på en 
förmedlingspedagogik eller på att läraren inväntar någon “inre mognad” hos barnet. 
Istället bör läraren enligt författarna se barns möjligheter och tillvarata deras lust till 
att lära, genom att den vuxne aktivt utmanar, stimulerar och bemöter barnen med 
positiva förväntningar till deras egen förmåga. Lärande beskrivs vidare av Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2006) vara nära kopplat till barns erfarenheter, då 
tidigare upplevelser avgör hur barnet erfar, uppfattar, förstår samt ser på ett 
fenomen. Ett lärande är således en process menar författarna, där barnet 
kontinuerligt omvärderar gamla erfarenheter och konstruerar nya i samspel med 
andra människor samt materiella ting.  

2.4.2 Miljöns betydelse för barns lärande 

Eriksson-Bergström (2013) är i sin doktorsavhandling frågande till om de didaktiska 
frågorna vad, hur och varför behöver kompletteras med ett var. Hon skriver att 
rummet ofta ses vara något självklart men att lärare idag ställs inför allt högre krav 
till att designa en didaktisk verksamhet, eftersom ett lärande alltid är bundet till ett 
kontextuellt sammanhang, och dessa sammanhang sker delvis inom förskolans 
inomhusmiljöer. Isbell (2012) visar på att miljön under barns vistelsetid i förskolan 
har stor betydelse för deras utveckling långsiktigt då människor, föremål och 
upplevelser påverkar lärandet. Hon menar att miljön bör anpassas till vart barnet 
befinner sig utvecklingsmässigt, eftersom detta förutsätter att barn leker, interagerar 
och lär tillsammans med andra. Samtidigt beskriver Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 
(2015) att förskollärares föreställningar om hur de ser på barn, hur barn lär och 
vilken kunskap som anses vara viktig att lära barnen också definierar hur vuxna 
väljer att använda och förstå den materiella miljön. Författarna skriver vidare att 
olika material även kallat artefakter kan förankras till det som finns runt omkring och 
har ett inflytande på människans tänkande, handlande och förståelse för sin omvärld. 
En variation av material ska därmed alltid finnas tillgängligt menar Izadpanah och 
Günçe (2014) för barnen så de kan lära utifrån sina förutsättningar och villkor, då en 
brist på tillräckligt material kan leda till en situation där barns möjlighet till lärande 
begränsas. Författarna hävdar att ett lättillgängligt och överskådligt material bidrar 
till en visuell och fysisk åtkomst, vilket ökar barnens kontroll och tillåtelse till att 
självständigt välja material av eget intresse.  

Nordin-Hultman (2004) har studerat hur den svenska förskolemiljön görs tillgänglig 
för barn, där det framkom att rum antingen skapar möjligheter eller begränsningar åt 
barnens lärande beroende på vad de tillåts att göra likväl att inte göra av vuxna med 
materialet på förskolan. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att barn 
måste gripa för att begripa, de behöver alltså bearbeta med alla sina sinnen för att 
förstå i en miljö som tillåter detta. Dock poängterar Björklid (2005) att miljön inte får 
vara statisk utan ska förändras och användas på ett flexibelt sätt utifrån barnens 
intressen och vilka verksamheter som gäller där. Isbell (2012) betonar således vikten 
av att observera barn för att synliggöra deras behov, erfarenheter samt intressen 
genom att ha detta i beaktning för att veta hur miljön ska användas. Izadpanah och 
Günçe (2014) menar att även om barn själva väljer sina intresseområden och 
upptäckter spelar läraren fortfarande en viktig roll i att ordna en miljö som 
stimulerar barnens lärande långsiktigt. I miljön ska det därför inför barnen framgå 
vilken typ av aktivitet lärandemiljön anses vara ämnad åt för att skapa tydlighet 
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(Isbell, 2012). Eriksson-Bergström (2013) hävdar samtidigt att barn använder rum 
som inte på förhand har bestämda funktioner mer flitigt, eftersom de kan omskapa 
miljöerna efter behov eller lekar genom att använda sin fantasi och kreativitet.  

2.5 Styrdokument  

Utbildningens syfte i förskolan är enligt Skollagen (SFS 2010:800) att förbereda barn 
för fortsatt utbildning genom att stimulera deras förutsättningar till lärande och 
utveckling. I förskolans uppdrag hävdas det ingå att bidra till barns förståelse för sig 
själva samt sin omvärld, där deras utforskande, nyfikenhet och lust till att lära ska 
utgöra grunden för verksamheten. Förskolan ska utgå från barns intressen, 
motivation och inre drivkraft för att låta dem söka och förvärva ny kunskap genom att 
leka, samtala och reflektera med andra. Det innebär att barn ska mötas av vuxna som 
ser varje barns möjligheter och engagerar sig i samspelet med det enskilda barnet 
såväl som barngruppen (Skolverket, 2016a).  

En organiserad miljö som stödjer barns lek, lärande och utveckling understryks som 
viktigt av Skolverket (2016b) för att barnen ska ges möjlighet till att undersöka, prova 
och konstruera i olika sammanhang. Förskolan ska därför erbjuda barn en trygg miljö 
som samtidigt inspirerar dem till att vilja utforska omvärlden genom att lockas till lek 
och aktivitet. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande med ett lärorikt 
material som stödjer barns fantasi och kreativitet i användningen av inomhusmiljön 
såväl som gynnar barnets lärande och utveckling i en helhet (Skolverket, 2016a).  

3 Teoretisk utgångspunkt  

I detta kapitel redogörs det för studiens teoretiska utgångspunkt, det sociokulturella 
perspektivet på kunskap och lärande. Här lyfts begrepp fram som är centrala i det 
teoretiska perspektivet och därmed betydelsefulla i denna studie såsom, proximala 
utvecklingszonen, tillåtande/tillgänglig fysisk kontext och mediering av redskap 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Studien grundar sig i Säljös (2014) förklaring att lärande anses vara ett resultat av all 
mänsklig verksamhet, som också utgör grunden till det sociokulturella perspektivet. 
Ett sociokulturellt perspektiv valdes i studien med syfte om att betona hur utbytet av 
kunskap och erfarenheter mellan barnet, vuxna såväl som andra kamrater är en 
grundläggande komponent för barns lärande. Ytterligare en anledning att använda 
ett sociokulturellt perspektiv är att synliggöra och förstå hur förskollärare använder 
sin inomhusmiljö och redskapen i den för att kunna stimulera barnens lärande.  

Människan hävdar Säljö (2014) sägs vara en biologisk varelse som samtidigt lever i en 
sociokulturell verklighet, där människan tillägnar sig kunskap samt formas av sitt 
deltagande i sociala praktiker och använder sig av redskapen kulturen tillhandahåller. 
Ett sätt att betrakta människors utveckling och lärande i sociokulturell teoribildning 
skriver Säljö (2014) vara att använda begreppet den närmaste utvecklingszonen 
(zone of proximal development). Den proximala utvecklingszonen definierar Säljö 
(2011) utgå från en syn på lärande som en ständig pågående process utifrån att 
människor kan lära sig nya saker med hjälp av varandra. Författaren beskriver att 
utvecklingszonen menas med avståndet mellan vad ett barn klarar på egen hand och 
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utan stöd, till det barnet kan förmå att lära sig i samarbete och vägledning med hjälp 
av en mer kunnig eller kompetent vuxen såväl som kamrat. Människan ges således 
möjlighet till att utbyta erfarenheter och lära av varandra, genom att se och lära sig av 
individen som besitter den kunskap och erfarenheter barnet själv inte har och 
därmed blir nya erövringar av färdigheter nära inom räckhåll (Säljö, 2011). Den 
proximala utvecklingszonen kan i denna studie relateras till att om barn av vuxna inte 
tillåts befinna sig i möjliga utvecklingszoner påverkar detta också huruvida barnet 
kan lära sig med hjälp av andra, samt att barnet på så sätt inte kan bli mer kompetent 
än vad den vuxne tillåter. 
 
I sociokulturell teoribildning är handlingar, kommunikation och tänkande alltid 
förankrade till olika praktiker, fysiska som sociala. Den fysiska kontext individen 
utvecklas i samt den omgivning som förser människan med upplevelser och 
aktiviteter driver också utvecklingen åt ett särskilt håll. Miljön måste således vara 
tillgänglig och tillåtande för att kunna möjliggöra individens egna verksamhet (Säljö, 
2014). Mediering beskriver Säljö (2014) vara ett begrepp i det sociokulturella 
perspektivet som innebär att människor alltid använder redskap eller verktyg för att 
förstå och agera i omvärlden. Författaren skiljer vidare mellan två redskap, det 
psykologiska som omfattas av sådant vi använder för att kommunicera och tänka. 
Mänskliga språket som redskap ses vara en unik och grundläggande komponent för 
att skapa och kommunicera kunskap, eftersom språket är länken mellan individen 
och omgivningen, mellan det inre tänkandet och yttre interaktionen. Likväl det 
fysiska redskapet också kallat artefakter som är föremål skapta av människan själv 
och används för människans olika praktiska syften. När individen bekantar och lär 
sig använda medierande redskap i form av fysiska och psykologiska utvecklas 
människan också som en sociokulturell varelse, genom att bli delaktig i det sätt som 
samhället utvecklats att tänka och kommunicera på (Säljö, 2014). I relation till 
studien kan detta förankras med att om förskollärare inte använder sig av en fysisk 
kontext på ett tillåtande sätt likaså medierande redskap som tillåter barn att utveckla 
nya insikter och förståelse för sin omvärld kan heller inte barnens lärande vidgas.  

4 Metod 

Metodkapitlet består av följande delar: metodval, urval, genomförande av 
datainsamling och databearbetning, en redogörelse av studiens validitet och 
reliabilitet samt ett avsnitt om reflexivitet. Kapitlet avslutas med en redogörelse av 
huruvida forskningsetiska överväganden beaktats i studien.  

4.1 Metodval 

Med en utgångspunkt i studiens syfte och dess forskningsfrågor valdes en kvalitativ 
ansats som metod, vilket enligt Bryman (2011) handlar om att beskriva och fördjupa 
sig i hur människor förstår sin sociala verklighet. För att samla in data valde vi att 
använda oss av semistrukturerade intervjuer. I enlighet med Brymans (2011) 
beskrivning innebär denna metod att forskaren utgår från ett frågeschema som 
behandlar specifika teman kopplat till forskningssyftet där frågornas ordningsföljd 
kan variera. Det ingav utrymme till att kunna ställa motfrågor eller följdfrågor kring 
svaren som ansågs vara av betydelse i respondenternas svar. Öppna frågor valdes i 
intervjuerna, då Lantz (2013) menar att i öppna intervjuformer ges den tillfrågande 
möjligheten till att delge och fritt beskriva sin uppfattning av ett fenomen, där den 
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som svarar framför sin bild av verkligheten. Genom att visa en följsamhet inför 
respondenternas tänkande har det således blivit möjligt att förstå hur och på vilket 
sätt den sociala verkligenheten anses vara ordnad ur respondenternas perspektiv. 
Vilket bidragit till ett data som ökat en mer ömsesidig förståelse för deras personliga 
uppfattningar såväl som erfarenheter.  
 
I tillägg till att intervjua förskollärare så genomförde vi observationer av hur deras 
pedagogiska grundsyn på lärande togs till uttryck i förskoleverksamheten, såväl som 
hur inomhusmiljön användes för att stimulera lärandet. I insamlandet av data 
användes därför det Bryman (2011) benämner som ostrukturerad observation, vilket 
innebär att forskaren inte utgår från ett observationsschema för att registrera 
beteenden. Syftet är istället att utförligt notera naturliga skeenden och beteenden 
som tas till uttryck i den miljö deltagarna observerats i, eftersom vi enbart ville 
observera deltagande personer i sin naturliga miljö och tillvaro blev denna metod 
lämplig att använda. I observationerna valde vi författare att vara icke-deltagande 
observatörer som i enlighet med Bryman (2011) innebär att man som observatör 
befinner sig i den miljö som ska studeras men sällan själv deltar i det sociala 
sammanhanget.   

4.2 Urval 

Bryman (2011) framför innebörden av målinriktade urval som innebär skapandet av 
en överensstämmelse mellan valet av deltagande personer och studiens  
forskningsfrågor. I studien har därmed respondenter och förskolor runt om i Sverige 
som ansetts vara av betydelse valts ut målmedvetet i enlighet med studiens syfte och 
forskningsfrågor. Då avsikten med studien varit att utveckla djupare kunskap om 
olika pedagogiska inriktningar valde vi att besöka förskolor som representerar varje 
enskild inriktning, alltså en Reggio Emilia, Montessori, Waldorf och allmän förskola. 
Vi gjorde en systematisk efterforskning när vi valde ut förskolorna genom att beakta 
beskrivningarna på respektive förskolas hemsida på internet gällande hur det 
uppgavs att de arbetar utifrån den pedagogiska inriktningen. Förfrågan om att delta i 
studien inleddes med att fyra förskolor kontaktades via telefon, följt av att ett 
missivbrev med en intervjuförfrågan mailades till fyra förskollärare på förskolorna. 
Samtliga fyra förskollärare som efterfrågats att delta valde att medverka i studien.  

Vi valde att intervjua endast en förskollärare på respektive förskola. Trots vår i förväg 
uttänkta grundtanke om att intervjua fyra förskollärare totalt blev så inte fallet väl ute 
i förskoleverksamheterna eftersom andra förskollärare oplanerat önskade att få delge 
sin uppfattning kring studiens ämnesområde, vilket vi tog tillvara på. Fem 
förskollärare har således intervjuats i studien. Förskollärarnas barngrupper och 
inomhusmiljöer har också använts som observationsunderlag.  

4.3 Genomförande 

I detta delavsnitt redovisas studiens genomförande av insamling och bearbetning av 
data, likaså en redogörelse för hur validitet och reliabilitet beaktas.    

4.3.1 Datainsamling 

Intervjuerna ägde rum på respektive förskola för att underlätta respondenternas 
deltagande. Tre förskollärare intervjuades var för sig medan två förskollärare på en av 
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förskolorna intervjuades samtidigt. I samtliga intervjuer och observationer deltog vi 
båda författare för att ta del av, sammanställa samt nå en gemensam samsyn kring 
materialet som samlats in. Intervjuernas längd varierade mellan trettio och sextio 
minuter och utgick av oss från ett redan fastställt frågeformulär (Bilaga 2). 
Respondenterna efterfrågades innan intervjuerna påbörjades om samtycke till att 
medverka på ljudinspelning, där alla godkände detta. Enligt Bryman (2011) skapar 
ljudinspelningar en bredare förståelse för intervjuns innehåll genom att kunna utläsa 
vad och hur respondenten svarar. Därför valdes ljudinspelningar för att insamla ett 
tydligt data med respondenternas svar och formuleringar. Då anteckningar av oss 
bedömdes kunnat bidra till att viktiga svar uteblev, precis att som avbrott i samtalen 
kan skapas då anteckningar behöver föras som kan påverka respondenternas svar. 
Ljudinspelningar användes också för att kunna rikta all uppmärksamhet under 
intervjuerna mot respondenterna, eftersom vi hade en önskan om att samtalen 
genom ljudinspelning skulle upplevas mer naturliga och avslappande. 

Samtliga observationer genomfördes i inomhusmiljön på vardera förskola, under 
samma utsatta tid på dagen men varade under olika lång tid. Åtta observationer 
genomfördes sammanlagt. Aktiviteter som observerats var styrda aktiviteter såsom 
planerade samlingar likväl som icke-styrda aktiviteter där fri lek i barngruppen 
iakttagits. Observationerna ägde rum på avdelningar med barn mellan två till tre år 
och barn mellan tre till sju år. I observationerna utgick vi från en observationsmall 
(Bilaga 3) med spalter som hjälpte oss att fokusera på hur förskollärares syn på barns 
lärande uttrycktes i praktiken såväl som hur inomhusmiljön användes.  

4.3.2 Databearbetning  

Studiens insamlade data grundar sig i noggrant transkriberade intervjuer och 
observationer för att kunna analyseras metodiskt. Bryman (2011) betonar vikten av 
att göra teoretiska urval som för studien är relevanta. Vi har gemensamt utifrån 
transkriberat data kartlagt, jämfört och kategoriserat materialet i enlighet med 
studiens syfte och forskningsfrågor för att sortera bort det data som inte ansetts att 
vara av betydelse för denna studie. En tematisk analys har använts för att på ett 
effektivt sätt analysera och kunna tematisera insamlat datamaterial. Bryman (2011) 
skriver att en tematisk analys handlar om att identifiera och skapa centrala teman, 
genom att finna återkommande motiv eller mönster i den text som utgör grunden av 
data utifrån en fördjupad och noggrann läsning. Vi gick igenom våra transkriberingar 
från intervjuerna av de fyra olika förskolorna för att tolka, analysera och jämföra dem 
i ett försök om att lyckas finna tydliga och gemensamma mönster i respondenternas 
svar. Tre återkommande teman framträdde i samtliga intervjusvar som var, barns 
lärande, förskollärarens roll och inomhusmiljön i förskolan. Vi valde att utgå från 
dessa tre teman i sammanställandet av de olika förskolorna och respondenternas 
intervjusvar för att skapa tydlighet i resultatredovisningen. Observationerna 
transkriberades även noggrant och har utifrån förskolornas respektive pedagogiska 
inriktning kategoriserats. Fyra observationer av åtta valdes därmed ut som vi ansåg 
vara mest relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor. 

När vi hade fått en tydlig struktur på resultatet valde vi för att på ett explicit sätt 
kunna analysera transkriberingen av intervjuer och observationer låta det 
sociokulturella perspektivet vägleda oss i tolkningen av empirin.  
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4.3.3 Validitet och reliabilitet  

I studien har kriterierna validitet (trovärdighet) och reliabilitet (tillförlitlighet) 
beaktats utifrån Brymans (2011) förklaring som handlar om att påvisa huruvida vi 
författare har uppfattat och bearbetat insamlat data på ett pålitligt sätt. I studien har 
vi observerat och identifierat vad som för studiens forskningsfrågor ansetts vara 
relevant. I enlighet med forskningsfrågorna var det för oss viktigt att få ta del av 
förskollärares verbala beskrivningar kring hur de ser på barns lärande och hur 
inomhusmiljön används inom den pedagogiska inriktningen. Däremot finns risken 
med semistrukturerade intervjuer att respondenters svar kan spegla vad de tror att vi 
författare vill höra, vilket kan komma att påverka resultatet. Bryman (2011) menar att 
respondenter medvetet kan försöka anpassa sina svar utifrån vad de tror skulle kunna 
överensstämma med undersökningens syfte. För att minska denna risk ställdes 
enbart följdfrågor i redan angivna svar. Ytterligare en risk med intervjuer kan vara att 
respondenter inte svarar sanningsenligt genom att anta sig uppge det ”rätta” svaret 
utifrån intervjufrågorna än hur de faktiskt utövar sin praktik i verkligheten. 

För att öka trovärdigheten i studien kompletterades därför datainsamlingen med 
observationer för att se hur förskollärare omsätter sina tankar i praktiken. Det finns 
dock risker med observationer också eftersom Bryman (2011) menar att personerna 
som observeras blir medvetna om vår närvaro som observatörer. Respondenterna 
kan därmed försöka anstränga sig att göra på ett mer korrekt sätt än vad de hade 
gjort i vanliga fall, vilket kan påverka studiens resultat såväl som tillförlitlighet. Tack 
vare att använda både intervjuer och observationer i studien anser vi trots detta att 
forskningsfrågorna och syftet i studien har kunnat besvarats på ett mer trovärdigt 
sätt. Genom av slumpmässiga och tillfälliga betingelser som uppstått i 
förskoleverksamheterna under intervjuer och observationer bedömer vi att det 
framkomna resultatet inte kan replikeras. Samtidigt är vi väl medvetna om att vi 
författare är en del av studiens konstruerande data eftersom vår närvaro oundvikligt 
påverkat vuxnas och barns beteenden samt handlingar i sammanhanget som 
observerats. På grund av dessa aspekter kan det vara svårt och kanske även omöjligt 
enligt Bryman (2011) att faktiskt kunna replikera det resultat som framkommit i 
studien. Resultatet av studien kan heller inte beskrivas som en allmänövergripande 
helhetsbild av förskollärares syn på barns lärande utifrån de pedagogiska 
inriktningarna, liksom hur man valt att praktisera och använda inomhusmiljön. 
Studiens resultat belyser således de utvalda förskolornas sätt att se på och arbeta med 
barns lärande såväl som sin inomhusmiljö.   

4.4 Reflexivitet 

Att vara helt objektiv i bedrivandet av en studie är en omöjlighet, eftersom vi bär med 
oss egna föreställningar som påverkar blicken mot och tolkningen av empirin. 
Bryman (2011) skriver att ett reflexivt förhållningssätt handlar om en medvetenhet 
för hur vi människor påverkas av våra föreställningar och förhållningssätt. Vi är väl 
medvetna om att vi författare på ett oundvikligt sätt är en implicerad del i skapandet 
av data. Genom hur vår närvaro som observatörer kan ha påverkat det sammanhang 
som observerats och således vuxnas ageranden eller val av aktiviteter precis som 
barnens, vilket på så sätt även påverkat studiens resultat. Intervjuerna genomfördes 
på olika sätt då respondenterna kunde få välja uppföljningsområden att fördjupa sig i 
trots att vi utgick från ett fastställt frågeformulär, vilket fått en inverkan på det 
färdiga resultatet. Eftersom vi fått vetskap om dessa pedagogiska inriktningar genom 
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tidigare litteraturläsning var det för oss ändå viktigt att gå in med en neutral 
inställning i besöket på respektive förskola för att samla in ett så sakligt och 
värderingsfritt data som möjligt. För att öka trovärdigheten förhöll vi oss även 
neutrala i tolkningen och analysen av insamlat datamaterial för att undvika egna 
värderingar påverka studiens presenterade resultat. 

4.5 Forskningsetiska överväganden  

I studien har vi beaktat Vetenskapsrådets (2017) rapport om de fyra forskningsetiska 
principerna mellan forskarkravet och individskyddet. Informationskravet uppfylldes 
genom att vi via telefon kontaktade uttänkta förskolor och informerade om studiens 
berörda syfte. I detta samtal efterfrågades respondenternas eventuella medverkan i 
studien genom att delta i intervjuer samt observationer. Respondenterna delgavs 
senare ett missivbrev (Bilaga 1) för att djupgående underrättas om syftet och 
deltagandets villkor i studien, där deltagande personer gavs rätten till att 
självständigt besluta över sin egen medverkan och att avbryta sitt deltagande när som 
helst på sina villkor. Förskolecheferna på de berörda förskolorna tilldelades likaså 
missivbrevet via mail. Efter att förskollärare och förskolechefer medgivit sitt 
godkännande till studien informerades vårdnadshavare vidare. Detta genom att låta 
dem ta del av ett informationsbrev utformat av oss författare angående syftet och 
villkoren för deras barns deltagande i studien som placerades tillgängligt i respektive 
förskolas lokaler. Genom att förskollärare, förskolechefer samt vårdnadshavare givit 
samtycke till studien har även samtyckeskravet uppfyllts.  

Trots vårdnadshavares samtycke om barns eventuella deltagande beaktade vi ändå 
barnens egna samtycke av att vilja delta i observationerna. Vetenskapsrådet (2017) 
betonar att barn måste ha samtyckt till sin egen medverkan. Barnen påverkade sitt 
deltagande genom att vi förklarade för dem vilka vi var, varför vi var på förskolorna 
och vad vi skulle göra där för att sedan avläsa deras uttryck av att vilja delta. I 
enlighet med nyttjandekravet informerades deltagande personer i studien genom 
missivbrevet att insamlade uppgifter om enskilda personer endast fick användas 
inom studiens ramar. I samband med datainsamlingen av intervjuer och 
observationer har uppgifterna förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte kan få 
tillgång till dem. Hänsyn har tagits till konfidentialitetskravet, då respondenters samt 
andra berörda parter såsom barns identitet och personuppgifter skyddats genom att 
ha getts fingerade namn. Respondenterna blev informerade om att studien kommer 
presenteras i form av en uppsats och läggas upp på databasen DiVA samt givits 
möjlighet att ta del av arbetet när det publicerats i sin fullständiga slutversion.  

5 Resultat 

I den här delen presenteras resultat och analys av det material som har samlats 

in från de fyra olika förskolorna som sammanställs med varandra. Resultatet är 
indelat i två avsnitt. Avsnittet förskollärarnas tankar kring lärande och 
inomhusmiljön är indelat i tre delavsnitt, barns lärande, förskollärarens roll och 
inomhusmiljön i förskolan. Det andra avsnittet förskollärarnas arbetssätt i 
praktiken är indelat utifrån de observationer som ägt rum på varje enskild förskola. 
Analysdelen redogörs i ett eget avsnitt, där vi återknyter till studiens två 
forskningsfrågor och sociokulturella perspektivet används som analysmetod.  
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5.1 Förskollärarnas tankar kring lärande och inomhusmiljön  

Genom förskollärarnas intervjusvar presenteras ett sammanfattande resultat och 
utifrån transkriberingarna av intervjuerna framkom tre teman som delas in i följande 
avsnitt, barns lärande, förskollärarens roll och inomhusmiljön i förskolan.  

5.1.1 Barns lärande 

Waldorfförskolan 
Förskolläraren uttrycker att barn lär genom den fria leken, precis som att barnet lär 
via tanken och sinnesorganen syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Lärande ses vara 
något som förankras till kroppen men också sinnliga erfarenheter. Förskolläraren 
menar att ett lärande innebär att barn förbinder sig känslomässigt med sinnliga 
erfarenheter som erfarits av olika kvaliteter och aspekter i världen. Barn menas 
komma från en andlig värld där förskolläraren utgår från barnets mognad och ålder. 
Det inte är förrän barn blivit tre år och genomgått trotsåldern som de på riktigt deltar 
i den verklighet människan lever inom, anser respondenten. Barnet som en ett- eller 
tvååring har inte ett utvecklat medvetande ännu utan lever i en fullständig periferi, 
vilket gör det enskilda barnet ännu känsligare för omvärldens alla intryck: 

Små barn ska få vara drömmare så länge de kan. Jag menar att barn fram tills sju års ålder 
behöver växtkraft till att bygga upp sina inre organ. Man föds med ett hjärta och njurar men det 
är inte ännu hos barnet individualiserat, utan man är i den kropp man fått av sina föräldrar och 
den ska omarbetas efter födelsen till sin egen. Det är viktigt att barnen får ro till att göra detta.  

Förskolläraren menar att Waldorfpedagoger undviker att uppmärksamma barns 
styrkor inför dem i ett för tidigt skede för att barnets inre organ inte ska ta till skada. 
Det är inte förrän barnet närmat sig sex år förskolläraren börjar undervisa i enlighet 
med den statliga läroplanen för förskolan angående hur barns lärande bör utvecklas, 
fram tills dess vill vuxna inte samtala och utmana barnen för att undvika ett abstrakt 
tänkande hos dem. Det uppges att barns lärande upp till sju års ålder sker främst 
genom efterhärmning och upprepning för att de ska lära sig minnas och komma ihåg. 
Barn behöver enligt förskolläraren bygga upp en förståelse för sig själva kroppsligt, 
själsligt och andligt genom att vuxna möter barnens individualitet som innebär att se 
vem barnet är som individ på djupet för att utveckla dennes självkänsla: 

Vi önskar att möta och tilltala barnets individualitet, inte deras personlighet. Vi vill inte lägga 
märke till barnets yttre, utan ha möten där barnet kan ses på djupet.  

Sådana tillfällen anses många gånger vara helt avgörande för att barnen ska känna sig 
bekräftade men också sedd för vem man är, avslutar respondenten.  

Montessoriförskolan 

Förskolläraren på Montessoriförskolan förklarar att barns lärande utgår från en syn 
på det individuella barnet i relation till dennes utvecklingsstadier. Målsättningen i 
arbetet anser respondenten vara att barn ska bli så självständiga som möjligt och 
därför ges de också frihet under ansvar. Förskolläraren menar att barn ska av vuxna 
introduceras och vägleds i att lära sig använda ett material efter den individuella 
utvecklingsnivån. Barn anser respondenten befinna sig i känsliga perioder som 
innebär att barnet är mer känsligt för särskilda områden i vissa skeden som språk, 
matematik, kultur, sensoriska och praktiska färdigheter såsom att lära sig städa. 
Denna känslighet menar respondenten vara något som kommer inifrån barnet själv. 
Förskolläraren uppger att barn observeras för att vuxna ska kunna se vilken känslig 
period barnen befinner sig i för att sedan träna och undervisa barnets lärande vidare 
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inom området. Respondenten förklarar att barns lärande främst sker genom ett 
specifikt montessorimaterial framtaget av Maria Montessori som baseras på hur ett 
barn kan tränas och lära på bästa möjliga villkor. Vilket avslutas på följande sätt:  

Vi märker genom observationer samt genom användningen av montessorimaterialet om barn 
behöver mer vägledning inom ett särskilt område, då man kan se vart barnet befinner sig i sin 
inre utveckling utifrån hur de behandlar och behärskar materialet. Vår uppgift är att stödja och 
utveckla barnet vidare med hjälp av materialet anpassat till barnets egna utvecklingsnivå. 

Reggio Emilia-förskolan 

Enligt förskolläraren anses barns lärande ske i processer och stimuleras som bäst i 
samspel med andra människor. Respondenten menar att barn inte bör betraktas som 
ett objekt som ska fyllas med färdig kunskap: 

Om jag står och förmedlar kunskap blir jag indirekt en förmedlingspedagog. Jag ser istället 
vikten av att barn har en egen drivkraft i lärandet för om jag står och berättar för dem vad något 

är tror jag med största sannolikhet att de varken lär sig eller blir intresserade av att lära sig.   

Förskolläraren menar istället att det handlar om att vara en medforskande pedagog 
som är nära och utforskar omvärlden med barnet, där den vuxnes engagemang ska 
smitta av sig på barns lust till att lära, precis som barnens upptäckarlust ska smitta av 
sig på pedagogen:  

Jag tänker inte att ett barn inte kan, utan det handlar om vilka erfarenheter barn fått med sig 
sedan tidigare och hur jag som vuxen kan finnas till för barnen därefter. Eftersom barnet enligt 
mig är en oerhört kompetent individ med en stark drivkraft av att vilja lära. Barn är frågvisa och 
resursstarka som vill ta del av och erövra hela sin omvärld tillsammans med andra.    

Respondenten avslutar med att förskollärare ska beakta och ta tillvara på barns 
intressen för att göra lärandet meningsfullt, då det är vuxnas ansvar att vägleda och 
stödja barnen i att utforska sin omvärld eftersom de är huvudaktörerna i sitt eget 
lärande.  

Allmänna förskolan 
En av förskollärarna på den allmänna förskolan menar att barns lärande sker 
ständigt i alla sammanhang som uppstår i vardagen. Den andra förskolläraren 
påpekar att ett lärande också sker när barnet själv upptäcker att de lärt sig något eller 
kan berätta för och hjälpa en kamrat inom området. I intervjun framgår det att 
förskollärarna har till uppgift att synliggöra och medvetandegöra detta lärande för 
både barn och läraren själv genom att vara tydlig och konkret. Båda förskollärarna 
beskriver vidare hur de ser barn som kompetenta individer och medskapare av sitt 
eget lärande där förskollärarens roll är att lyfta fram och uppmuntra barnets starka 
sidor. Respondenterna menar att på förskolan förhåller man sig till läroplanen för att 
möjliggöra barns lärande, då antingen först när de planerar eller efter att en aktivitet 
genomförts synliggörs vilket lärande som ägt rum hos barnen i undervisningen.  

5.1.2 Förskollärarens roll 

Waldorfförskolan 
Förskolläraren förklarar att ett lärande ska komma ur barnet själv. Förskolläraren 
menar därför att Waldorfpedagoger inte diskuterar eller ställer frågor till barnen som 
på något vis gör att de utmanas i sitt lärande utan vuxna ska endast utgå från barnet 
och dess initiativ. Meningen är menar respondenten att barn i lugn och harmoni ska 
hitta sig själv och finna sitt inre jag: 
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Jag är instrumentet i mötet med barnen och måste därför vara observant när jag möter det här 
barnet på djupet, när jag möter barnets fysiska kropp, när jag möter något själsligt i barnet och 
när jag möter barnets inre jag. 

Att bära sin barngrupp med ett kärleksfullt och lugnt sätt att vara avslutar 
respondenten göra att vuxna blir passiva mot barnen genom att hålla sig i 
bakgrunden. Förskolläraren menar att istället ska man vara aktiv i sitt inre för att 
upprätthålla en god atmosfär som bidrar till en själslig och andlig miljö för barnet. 

Montessoriförskolan 
I intervjun menar förskolläraren att som Montessoripedagog förhåller man sig passiv 
mot barnen för att inte påverka deras självständighet i att lära sig själv, eftersom att 
barnet ska bli så självständigt som möjligt måste vuxna också ge barnet friheten till 
detta. Respondenten menar att förskollärare beaktar om barnen behöver stöd av en 
vuxens närvaro när de arbetar med ett material eller om barnet är moget nog att 
arbeta självständigt. Förskollärares uppgift uttrycker respondenten vidare vara att 
visa och låta barnet ta in vuxnas beskrivningar såväl som anvisningar om hur olika 
montessorimaterial ska användas för att hjälpa barnen förstå och lära sig att arbeta 
med materialet fortsättningsvis självständigt utan hjälp av andra.  

Reggio Emilia-förskolan 
Att förskollärare är medforskande genom att tillsammans med barnen undersöka 
omvärldens alla fenomen och utmana dem vidare förklarar respondenten vara av 
vikt. Förskolläraren menar att i mötet med barn är man lyhörd för barnens tankar 
och ställer öppna frågor för att utmana och utbyta åsikter, idéer och erfarenheter 
tillsammans med barnen. Respondenten förklarar att barnet inte alltid bör ges det 
rätta svaret utan att i kommunikation ska utmanas med frågor om vad denne själv 
tror angående ett fenomen för att tillsammans undersöka barnens hypoteser eller 
antaganden. Förskolläraren uttrycker således att vuxna bör utgå från att lärandet ska 
bli lustfyllt, genom att ta utgångspunkt i barns förundran över sin egen omvärld och 
följa dem därefter.  

Allmänna förskolan 
Förskollärarna på den allmänna förskolan betonar vikten av att samtala och samspela 
med barn för att ta reda på och beakta deras behov samt intressen. En av 
förskollärarna förtydligar detta med att förklara:  

Det är inte bara miljön som hjälper barnen att förstå sin omvärld. Det är vi vuxna som påverkar 
lärandet genom att vara tillsammans med barnen för att kunna se och förstå vad de är 
intresserade av, men också se vad de lär och hur man kan utveckla lärandet vidare för att 
inspirera och stödja barnen.  

De förklarar samtidigt att barnens uttryck ska beaktas för att deras lärande ska kunna 
utvecklas. Förskollärarna menar att de försöker utgå från barns intressen och 
erfarenheter för att stimulera lärandet genom att ta tillvara på uttryckta intressen och 
införliva detta i verksamheten.  

5.1.3 Inomhusmiljön i förskolan 

Waldorfförskolan 
Respondenten förklarar att inomhusmiljön på förskolan utformas som ett hem, där 
pedagogerna ska agera som goda förebilder. Detta för att barnen ska ges möjlighet till 
att se och imitera vuxnas ageranden när de utför sysslor som är kopplade till hemmet, 
som att diska eller baka bröd. Respondenten menar att barn behöver se hela 
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förloppet med att exempelvis diska och förklarar att när disken enbart plockas in i 
diskmaskinen skapas en inre stress hos barnet av att inte få följa hela processen. 
Enligt förskolläraren ska möblerna vara i vuxnas höjd för att pedagogerna ska kunna 
sitta med barnen så de ska se hur vuxna handlar. Respondenten menar att som 
förskollärare ska man inbringa något själsligt i rummet som hjälper barnen att finna 
sig själva. Vidare betonar förskolläraren hur viktigt det är att inomhusmiljön upplevs 
som vacker för att barn ska vilja vara i och använda sig av den:  

Om miljön är vacker och skön hjälper det barnen att växa i sitt inre och i sina liv, eftersom 
skönhet gör att man vill förbinda sig med miljön.  

Förskolläraren menar att barnen inte frågar efter leksaker, då leken inte kräver dessa 
föremål utan förutsätter att barn har en idé eller tanke. Respondenten förklarar hur 
barnet i sina lekar blir inspirerade av tidigare upplevelser som exempelvis dockspel 
och sagor. Respondenten berättar däremot att det material som erbjuds placeras i 
korgar tillgängligt för barnen så de kan sysselsätta sig med det som tilltalar dem i den 
fria leken. Materialet uppges bestå av dels lekmaterial som kaplastavar, köks- och 
städredskap, men att inomhusmiljön främst innefattas av enkla naturmaterial som 
stenar, kastanjer, figurer av ull, trä och bivax, tygband, snäckor, virkade bollar, 
pinnar, siden och bomullstyger. Trämaterial beskriver respondenten vara det miljön 
består av som mest likaså används i störst uträckning för att låta barnen leva sig in 
och verkligen känna materialet: 

Att ta i någonting som är i trä, någonting som är naturligt, kan barnet förbinda sig med rent 
känslomässigt. 

Förskolläraren förklarar vidare att inomhusmiljön oftast är oföränderlig men att det i 
varje rum finns ett årstidsbord som presenterar årstiderna eftersom att arbeta med 
barnen utifrån årsloppet är viktigt.  

Montessoriförskolan 
I intervjun beskriver förskolläraren att inomhusmiljön måste vara anpassad till 
barngruppen och det enskilda barnet för att de ska ges möjlighet till att träna på sin 
självständighet. Förskolläraren menar att inomhusmiljön måste vara hemlik likaså 
organiseras med möbler i barns höjd och tillgängligt material som placeras på låga 
hyllor för att barnen i frihet ska arbeta med materialet. Samtidigt säger respondenten 
att barn inte får arbeta med vissa montessorimaterial själva utan kräver en vuxens 
närvaro. Barnet måste även vara moget nog för att arbeta med materialet. Vidare 
beskriver respondenten att inomhusmiljöns material består av leksaker som 
tågbanor, dockor, leksaksdjur, köksredskap som porslinstallrikar och glasskålar 
barnen får leka med på sina villkor. Förskolläraren menar att montessorimaterial 
såsom cylinderblock, hundratavlan, kulram, våg och räknestavar däremot har ett 
syfte att förhålla sig till genom att barnen ska tränas för att lära sig något specifikt:  

Det finns klassiga montessorimaterial på förskolan, exempelvis cylinderblock som är i olika 
storlekar, där barnen ska passa in blocken i rätt storlek. Materialet är självrättande så barnet ser 
om något sitter fel genom att vara för stort eller för litet. Vi vuxna får inte säga att det är fel och 
tillrättavisa barnet, utan vi visar korrekt hur man ska göra och låter sedan barnet gå tillbaka för 
att arbeta vidare. 

Förskolläraren beskriver att om många barn är känsliga för exempelvis sensoriska 
material försöker pedagogerna se över vad miljön erbjuder för att utveckla vad 
barnen behöver för att självständigt kunna arbeta med detta. Respondenten menar 
att det endast finns en upplaga av varje material med avsikten om att barn ska träna 
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turtagning och att ta hänsyn till andra. Det är viktigt att allt material har en specifik 
plats för att skapa struktur och ordning i inomhusmiljön. Förskolläraren menar också 
att montessorimaterialet ska vara komplett och vackert när barnen arbetar med det, 
för om något skulle fattas kan materialets syfte fördärvas och således barnets lärande.  

Reggio Emilia-förskolan 
Förskolläraren förklarar att inomhusmiljön benämns som den tredje pedagogen 
eftersom den anses komplettera det pedagogiska arbetet. Respondenten berättar att i 
inomhusmiljön skapas rum i rummet som exempelvis matematik, konstruktion, läs 
och ateljéhörnor. Förskolläraren menar att inomhusmiljön ska vara föränderlig 
genom att personal tillsammans med barn använder en miljö som ständigt förändras 
i takt med barnens intressen för sin omvärld. Respondenten berättar att eftersom 
barn lär under ett lustfyllt utforskande är det viktigt att inomhusmiljön är inbjudande 
så det finns plats för flera barn i varje hörna som avdelningen består av, då barnen 
ska få tillgång till en miljö som förutsätter lärandet utifrån deras egna villkor. 
Förskolläraren förklarar vidare att personalen försöker se hur barnen förhåller sig i 
miljön, då det är deras ansvar att tolka och förstå om något behöver utvecklas eller 
förändras:   

Vi reflekterar mycket om hur våra miljöer ser ut för att tillfredsställa barns intressen. 
Tillsammans funderar vi över detta genom att gå ner på barnens nivå för att försöka se vad våra 
olika miljöer erbjuder deras utforskande av sin omvärld, ser vi att barns lärande inte stimuleras 
måste vi försöka införliva något i miljön som utifrån barnens intressen får lärandet att ske.  

Respondenten förklarar att förskolan erbjuder ett varierat och rikligt material som 
inbjuder till samarbete. Det beskrivs att materialet ska finns inom barnens räckhåll 
och i många upplagor för att stimulera deras kreativa förmåga. Förskolläraren uppger 
att förskolan inte vill använda sig av typiska lekmaterial som är statiska exempelvis 
dockor, utan materialet ska kunna bli och användas på många olika sätt med hjälp av 
barns fantasi och kreativitet. Materialet förskolan använder sig av uppges dels vara 
utklädningskläder, ljusbord, sjalar, lego, rör, flaskor fyllda med vatten, vattendunkar, 
geometriska figurer och magneter. Respondenten berättar att samtliga möbler på 
avdelningarna är anpassade efter barnens höjd och speciellt för Reggio Emilia 
pedagogiken är deras ateljé där ett material som saxar, färg, pennor, kritor, limstift, 
lera och papper finns tillgängligt. I Reggio Emilia-pedagogiken talar man om barns 
hundraspråklighet beskriver respondenten, där barnen ska kunna uttrycka sig på 
flera olika sätt genom att skapa och vara kreativa. Förskolläraren menar att 
arbetslaget därför arbetar efter att barn ska ges tillgång till att på så många sätt som 
möjligt uttrycka sig, och det är väsentligt att det finns mycket material av olika saker.  

Allmänna förskolan 
På förskolan menar respondenterna att inomhusmiljön ska erbjuda barnen något 
utöver vad de vanligtvis möter i sin vardag. Förskollärarna betonar hur de önskar att 
miljön skapar trygghet för barnen genom att deras intressen står i fokus, därmed 
måste miljön vara föränderlig. En av förskollärarna beskriver att inomhusmiljön inte 
bara förändras och används efter barnens behov och intressen utan även efter 
fokusområden i läroplanens strävansmål förskolan arbetar med. Respondenten 
menar att om fokusområdet är språk, tillsätts miljön med föremål som stimulerar 
barns språkande. Fritt skapande är något förskollärarna berättar vara viktigt för 
barnens lärande som gör att förskolan använder ett varierat material. Förskollärarna 
menar att materialet som erbjuds i inomhusmiljön bara finns där och består dels av 
dockor, bilar, kastruller, tågbanor, gosedjur, dinosaurier, djurfigurer och 
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utklädningskläder. En av förskollärarna förklarar att möblerna är blandade med att 
vara i både vuxnas och barns höjd, materialet bör däremot finnas på barnens nivå:  

Barn ska ges möjlighet att välja vad de behöver samt få möjlighet att prova flera saker, det är då 
viktigt att det finns olika material tillgängligt för olika slags lärande. 

Samtidigt framför en respondent svårigheten med att erbjuda stora mängder av 
material, då barnen får för mycket sinnesintryck som leder till att om något nytt 
tillförs i miljön måste något annat tas bort för att skapa balans.  

5.2 Förskollärarnas arbetssätt i praktiken 

I studien har vi valt att fokusera på fyra observationer utförda på respektive förskola 
med olika pedagogiska inriktningar. Gemensamt för observationerna har varit att 
titta på hur förskollärares pedagogiska grundsyn på barns lärande uttrycks samt hur 
inomhusmiljön används för att stimulera lärandet. I observationerna närvarade det 
mellan ett till sex barn och en till två förskollärare. Två observationer var planerade 
aktiviteter medan de andra två var oplanerade och uppstod i barnens fria lek.  

Waldorfförskolan - Sinnlig målning  
I denna planerade aktivitet observerades två förskollärare som iscensatte ett sinnligt 
lärandetillfälle i form av målning med fyra barn. Barnen som skulle måla ombads 
först att komma och sätta sig vid det höga bordet. Varje barn tilldelades ett vått 
papper, en pensel, två glas med färgerna blå och gul samt ett glas med vatten att 
skölja penseln i. En av förskollärarna berättade vilka färger de skulle måla med och 
påminde barnen om att skölja rent penseln efter att en färg använts samt att bara 
använda en färg i taget. Ett barn blandade sin gula färg med den blåa i ett av glasen 
och utbrast att det blev grönt och de andra barnen tittade på vad barnet gjorde. 
Förskollärarna var passiva mot barnen tills de upptäckte händelsen, en av dem ingrep 
då i aktiviteten och uttryckte:  

Nej du får inte blanda färgen i glaset! I det här glaset ska det vara gul färg, och i det andra glaset 
blå färg. Ska du blanda färgerna ska det ske på pappret. Ni måste skölja penseln efter ni använt 
en färg, eftersom det är viktigt att uppleva en färg i taget.  

Barnet tystnade och fortsatte måla på pappret, de andra barnen återgick också till att 
måla enskilt. Ett annat barn berättade att sin målning föreställde ett blad som blåste 
iväg och visade för förskollärarna som menade att alstret var fint och vackert.  

Montessoriförskolan - Hundratavlan 
I aktiviteten som observerats skulle ett barn av förskolläraren introduceras och visas i 
hur ett av montessorimaterialen användes, hundratavlan. Förskolläraren illustrerade 
hur barnet skulle göra och lade några siffror framför barnet och berättade vilken 
siffra de ska börja med att lägga på hundratavlan, som var siffran ett. Följt av att 
barnet ombads att hitta rätt siffra. När barnet vid blev tveksamt gav förskolläraren 
tips för att hjälpa barnet med att hitta siffran. Efter en stund blev två andra barn 
nyfikna på vad de gjorde och ville hjälpa barnet att arbeta med hundratavlan. 
Förskolläraren ignorerade barnens initiativ samt sa åt dem att vara tysta eftersom 
barnet arbetade och bad dem att gå därifrån. Förskolläraren och barnet fortsatte 
lägga siffror i följd efter varandra. Barnet fastnade vid ett tillfälle av att inte veta hur 
siffran 11 såg ut. Förskolläraren visade barnet genom att lägga två brickor med ettor 
på sig bredvid varandra, barnet hittade då siffran 11 och la den på rätt plats.  
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Reggio Emilia-förskolan - Bygg och konstruktionslek 
I observationen staplade fyra barn torn med hjälp av rör, barnen turades om med att 
ställa upp ett rör i taget. Förskolläraren satt tillsammans med barnen och hjälpte till 
att stapla. Ett barn tog en flaska och la ner i röret så det åkte igenom och kom ut på 
andra sidan av röret. Alla barn visade glädje och skrattade. Förskolläraren tittade på 
vad barnet gjorde och tog också en flaska för att göra likadant. Ett barn frågade “Men, 
vad kommer hända nu?”. Förskolläraren svarade med vad de tror kommer hända om 
flaskan släpps. Flera barn trodde att röret skulle bli fullt med flaskor, medan andra 
trodde att allting skulle rasa. Förskolläraren frågade om barnen ville hjälpa att släppa 
ner flaskan för att se vad som skulle hända. De släppte flaskan och tornet rasade, ut 
ur tornet rullade alla flaskorna. Förskolläraren frågade “Blev det som ni trodde? Vad 
hände egentligen?”. Barnen pratade med varandra om sina tidigare hypoteser för att 
se vilken som överensstämde med vad som egentligen hade hänt.  

Allmänna förskolan -  Grej of the day  
Under denna planerade aktivitet satt sex barn i en ring på mattan framför 
smartboarden. Barnen hade gjort egna ledtrådar till dagens “grej of the day” för att 
låta varandra lista ut vad kompisen ville prata om. En av de två förskollärarna 
förklarade att det var ett av barnens tur att dela med sig av sin ledtråd under dagens 
minilektion och bad barnet berätta sin ledtråd. “Dom kan vara stora, små, hårda, 
bruna och svarta”, förklarade barnet. Förskolläraren frågade barnen vad de trodde att 
det kunde vara för något som barnet menade med sin ledtråd. Alla barnen visade att 
de målat stenar och gissade på sten. Den andra förskolläraren startade då en 
presentation om stenar. De frågade barnen vilka egenskaper en sten kan tänkas ha 
och ett av barnen menade att en sten är mjuk eftersom det växer mossa på den. 
Förskollärarna följde inte upp barnets svar utan med varandra förklarade för barnen 
att det finns stenar med olika egenskaper eftersom de är av olika sorter och visade 
detta med hjälp av sin presentation. Ett av barnen ingrep då med att uttrycka:  

Det finns faktiskt stenar som är lika stora som berg, bergsstenar.  

En av förskollärarna mötte barnets svar med att förklara att det inte är en sten för 
sedan visa att stenar ursprungligen kommer från berg. Ett av barnen frågade om de 
var färdiga och gick iväg från aktiviteten. Förskollärarna bad barnet sätta sig ner på 
mattan och för att lyssna, de vuxna fortsatte sedan att prata med varandra genom att 
förklara för barnen på olika sätt vad som utmärker en sten i färg, form och storlek. 

5.3 Analys  

I följande avsnitt tolkas resultatet och studiens två forskningsfrågor återknyts. 
Avsnittet indelas i två delavsnitt utifrån studiens forskningsfrågor och analyseras 
med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet genom begrepp som proximala 
utvecklingszonen, tillåtande/tillgänglig fysisk kontext och mediering av redskap. 

5.3.1 Förskollärarnas olika pedagogiska grundsyner på förskolorna  

Det sociokulturella perspektivet framför att människan i en proximal utvecklingszon 
kan med hjälp av en mer kunnig eller kompetent person vägledas så individen förmår 
ny kunskap, där människor ges möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av 
varandra. På förskolorna vi studerat fanns en variation i hur den proximala 
utvecklingszonen användes av förskollärarna genom hur deras pedagogiska grundsyn 
togs till uttryck på barns lärande. På Reggio Emilia-förskolan iscensattes den 
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proximala utvecklingszonen genom att det fanns en tydlig idé om att barn lär som 
bäst genom att utbyta tankar och idéer i samspel med andra människor. 
Förskolläraren förklarade att barnet beaktas som en kompetent person och är 
huvudaktören i sitt eget lärande utifrån att vara någon som “kan”. Utvecklingszonen 
kan då förstås som att barns kompetenser uppmärksammas och tas tillvara på för att 
de ska kunna både lära vuxna såväl som andra barn i samarbete. Förskolläraren 
beskrev att dennes uppgift är att vara lyhörd inför barnens tankar och uppmuntrar 
till att utbyta kunskap samt erfarenheter med dem. Den proximala utvecklingszonen 
användes i stor utsträckning av förskolläraren även under observationen när barnen 
förundrades över vart flaskorna tog vägen efter att ha placerat dem i tornet av rör. 
Genom en tydlig bild av att förskolläraren deltog i aktiviteten för att få barnen delge 
sina egna förklaringar och komma med förslag om vad de trodde skulle hända när 
flaskorna försvann i röret tilläts barnen också med hjälp av sina olika erfarenheter att 
lära av varandra. På Reggio Emilia-förskolan anses det vara betydelsefullt att vara 
medforskande och nära barnen för att kunna utgå från deras förundran av sin 
omvärld och skapa tillfällen av att lära med andra kring ett fenomen. 

På Montessoriförskolan får den proximala utvecklingszonen mindre betydelse, 
genom grundtanken av att barn lär som bäst på egen hand utan inblandning av 
förskollärare eller andra barn. Förskolläraren beskrev att barn förväntas lära genom 
att använda ett specifikt montessorimaterial, där det är vuxnas uppgift på förskolan 
att introducera och vägleda barnen till att lära sig arbeta självständigt i frihet utan 
stöd av andra. Samtidigt som barn endast vägleds inom olika områden som barnet 
själv visar känslighet för i sin individuella utvecklingsnivå, då lärandet ses komma 
inifrån barnet själv. Eftersom proximala utvecklingszonen är en ständigt pågående 
process mellan andra människor, förstås det som barnen på förskolan som av 
förskolläraren bedöms att inte vara tillräckligt mogna att introduceras i ett nytt 
lärande kan försummas potentialen av att befinna sig i möjliga utvecklingszoner. Den 
proximala utvecklingszonen iscensätts på olika sätt under observationen, då när 
barnet arbetade med hundratavlan och fastnade visade två andra barn indikationer 
på att vilja hjälpa barnet att komma vidare men som av förskolläraren ignorerades. 
Utvecklingszonen beaktats då inte av förskolläraren genom att inte ta tillvara på 
möjligheten av att låta de två mer kunniga kamraterna vägleda barnet i att förmå ny 
kunskap till att använda hundratavlan med stöd av deras erfarenheter. Samtidigt 
användes den proximala utvecklingszonen under observationen fast då istället mellan 
förskolläraren och barnet. Med hjälp av att förskolläraren som den mer kompetenta 
personen vägleder barnet i att förstå och lära sig lägga talföljden 1-100 på 
hundratavlan, genom att ge beskrivningar och anvisningar som barnet ska ta till sig 
och uppfatta för att kunna utföra aktiviteten.  

På Waldorfförskolan får den proximala utvecklingszonen likaså en mindre vikt, då en 
grundsyn om att barn inte på något sätt får utmanas i sitt lärande beroende på 
barnets ålder eller mognad blir tydlig. Förskolläraren förklarade att barnet anses lära 
via tanken och kroppen i den fria leken och att barn måste få ro till att hitta sig själv i 
sitt inre, därför är förskollärare passiva för att endast agera som goda förebilder där 
barnen förväntas ta efter deras handlingar. Den proximala utvecklingszonen kan 
utifrån detta förstås som att den används i en låg omfattning eftersom förskolläraren 
inte skapar tillfällen åt lärande där barn och vuxna utbyter erfarenheter och lär av 
varandra. Det kan däremot samtidigt verka som att utvecklingszonen används av 
förskolläraren eftersom barnet förväntas ta efter genom imitation av vad vuxna gör i 
sitt praktiska handlande för att sedan själv lära sig att bli en god människa. Den 
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proximala utvecklingszonen beaktades inte under observationen när barnen målade 
med färg eftersom förskollärarna förhöll sig i bakgrunden och gav endast 
instruktioner i hur materialet skulle användas och ingrep vid de tillfällen när barnen 
gjorde något fel med färgen. När ett barn blandade sin blå färg med den gula i samma 
glas och upptäckte att det blev grönt blev barnet tillrättavisad av en förskollärare att 
inte blanda färgerna i samma glas. Det var förskollärarnas förutbestämda syfte med 
aktiviteten som styrde innehållet och därmed satte ramarna för vad barnen fick göra 
eller inte göra med färgen. Förskolläraren hade kunnat tagit tillvara på den proximala 
utvecklingszonen i aktiviteten, genom att låta barnet visa de övriga barnen processen 
i vad som sker när färgerna blå och gul blandas i samma glas för att låta dem lära av 
varandra i hur grön färg kan framställas. 
 
På den allmänna förskolan iscensätts den proximala utvecklingszonen på ett sådant 
sätt att en idé finns om att barnets lärande är beroende av den sociala omgivningen 
och att barnets kunnighet ska tas tillvara på samt lyftas fram. Förskollärarna 
förklarade att barnet ska som en kompetent individ vara medskapare i sitt eget 
lärande. Samtidigt som ett lärande hos barnen sker när de själva förstår att de lärt sig 
något eller kan illustrera det för en kamrat, detta kan förstås som en 
överensstämmelse med innebörden av den proximala utvecklingszonen. Däremot 
blev det tydligt att utvecklingszonen beaktades på ett olikt sätt i observationen genom 
att förskollärarna inte använde begreppet utan undervisade istället fakta om stenar 
till barnen för låta dem läras. Ett barn under aktiviteten påstod att stenar kommer 
från berg och en av förskollärarna bemötte detta påstående med att antyda att svaret 
var felaktigt, där förskolläraren sedan själv berättade för barnen att stenar faktiskt 
kommer från berg. Den proximala utvecklingszonen kan då förstås som att 
förskolläraren inte utgick från att se barnet som den mer kompetenta individen till att 
lära de andra barnen om vart stenar ursprungligen kommer från utan sig själv. 
Förskollärarna frågade barngruppen vilka egenskaper en sten har, följt av att inte 
bekräfta deras svar utan med varandra möter förskollärarna barnen som mottagare 
av den kunskap de har att förmedla. Hänsyn hade istället kunnat tagits till 
utvecklingszonen om förskollärarna uppmuntrat barnen till att delge sina tankar och 
idéer om vilka egenskaper en sten har. Detta för att ge dem möjlighet till att reflektera 
och ta del av varandras erfarenheter för att kunna lära.  

5.3.2 Inomhusmiljön som ett redskap för lärande 

Enligt det sociokulturella perspektivet bör den fysiska kontexten vara tillåtande och 
tillgänglig för barns egen verksamhet, likaså beskrivs medierande fysiska och 
psykologiska redskap som avgörande för barnets lärande. Förskolläraren berättade 
på Waldorfförskolan att inomhusmiljön främst används för att barnen ska lära sig 
utföra hemliknande sysslor. Att använda inomhusmiljön för att uppmuntra till fri lek 
anses också vara av betydelse, där leken grundar sig i att barn har en idé eller tanke 
och att leken därav inte kräver material som leksaker för att stimulera lärandet. 
Samtidigt kan det förstås som genom förskollärarens vidare förklaringar att fysiska 
medierande redskap som leksaker och naturmaterial finns till och är tillgängliga för 
barnen genom att de placeras i deras nivå. Liksom att barn tillåts använda redskapen 
fritt i den fria leken på sina villkor. Det framkom i observationen att förskollärarna 
använde penslar, färg och våta papper som fysiska medierande redskap för att låta 
barnen enskilt uppleva färgerna blå och gul med sina sinnen. Redskapen var dock 
enbart tillåtna att användas kopplat till aktivitetens syfte, då förskollärarna använde 
det psykologiska medierande redskapet för att tillrättavisa barnen genom tillsägelser i 
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hur materialet skulle användas korrekt. Redskapen kan då förstås som att de heller 
inte av barnen får användas på ett tillåtande sätt för att stimulera lärandet utifrån 
deras egen verksamhet. När barnet blandade gul och blå färg i samma glas fångade 
förskollärarna inte barnets intresse eller tog tillvara på att redskapen kan användas 
på olika sätt. Det verkar därmed som att det var viktigare att barnet målade rätt med 
färgerna än att tillåta intresset av att blanda färgerna med varandra. 

Inomhusmiljön på Montessoriförskolan kan förstås som att vara tillgänglig och 
tillåtande genom att den organiseras och används på ett sådant sätt med möbler i 
barns höjd och med ett material som barnen i frihet ska få tillgång till att arbeta med. 
Förskolläraren förklarade att inomhusmiljön används för att barn ska ges möjlighet 
till att lära sig i självständighet genom ett självrättande montessorimaterial. 
Samtidigt får barnen inte arbeta själva med en del av dessa material utan förutsätter 
en vuxens närvaro såväl som det kräver barnets mognad i att använda materialet. 
Förskolans fysiska kontext kan därav inte ses vara helt tillåtande eller tillgänglig för 
barns egen verksamhet, eftersom barnet i sin utvecklingsnivå bedöms av 
förskollärare att antingen vara redo att använda fysiska medierande redskap eller ej. 
Förskolläraren använde hundratavlan i observationen som ett fysiskt redskap för att 
utveckla barnets lärande i att förstå talföljden 1-100. Det kan förstås som att 
förskolläraren använde sig av redskapet genom att tydligt visa för barnet vart varje 
siffra i ordningsföljden skulle placeras på hundratavlan. Det psykologiska 
medierande redskapet använde förskolläraren endast vid de tillfällen när barnet 
krävde vägledning och samtalade då samt gav instruktioner för att hjälpa barnet 
komma vidare. Förskolläraren förhöll sig annars passiv och inväntade barnet, vilket 
gör att barnets egen verksamhet möjliggjordes och beaktades av förskolläraren. 

På Reggio Emilia-förskolan kan inomhusmiljön förstås som en tillåtande fysisk 
kontext genom att den används för att utmana barns lärande utifrån deras intressen 
för sin omvärld. Inomhusmiljön anses vara en aktiv part i det pedagogiska arbetet 
eftersom den beaktas som en tredje pedagog som möjliggör för barns egna 
verksamhet. Det beskrevs av förskolläraren vara betydelsefullt att barn tillsammans 
med personal skapar en inomhusmiljö som används, förändras och införlivas med 
olika ting i takt efter barnens intressen för att kunna utmana dem i sitt lärande till att 
vilja utforska omvärlden vidare. Förskolläraren använde fysiska medierande redskap 
i observationen, då det fanns en idé om att använda vattenflaskor och rör för att 
tillsammans med barnen undersöka vad som händer när flaskorna försvinner ner i 
röret. Förskolläraren beaktade och utgick från barnens intressen genom att agera 
tillåtande i aktiviteten, då redskapen brukades av både barn och den vuxne på många 
varierande sätt. När barnen förundrades över vart flaskorna tog vägen använde sig 
förskolläraren av ett psykologiskt medierande redskap för att samtala och låta barnen 
tillsammans ställa hypoteser och diskutera med varandra om vad som kommer hända 
nästa gång de släpper ner flaskorna. Förskolläraren använde då det psykologiska 
redskapet för att utmana barnens lärande genom att ställa frågor om vad som 
kommer hända med flaskorna och låta dem delge sina tankar mellan varandra. 
Inomhusmiljön anses vara inbjudande och tillåtande med ett varierat utbud av fysiskt 
medierande redskap som uppmuntrar barnet till använda sin kreativa förmåga och 
att kunna uttrycka sig på flera olika sätt. Förskolläraren berättade att meningen är att 
barn ska använda material som inte är statiska för att fantasin ska stimuleras när 
redskapen används på deras egna villkor. Förskolans fysiska kontext kan således 
beaktas som tillgänglig och tillåtande, eftersom det finns en idé om att barn ska ges 
möjlighet till att använda kontextens alla fysiska redskap utifrån sin verksamhet. 
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På den allmänna förskolan berättade förskollärarna att inomhusmiljön används som 
ett aktivt redskap i enlighet med förskolans läroplan, den förändras och fylls med 
materiella redskap som stödjer barnens lärande i arbetet med det aktuella 
fokusområdet utifrån läroplanens strävansmål. Inomhusmiljön kan förstås som att 
den används på ett tillgängligt sätt genom att barnen erbjuds olika slags material för 
olika typer av lärande i relation till deras intressen och behov. Samtidigt använde 
förskollärarna smartboarden som ett fysiskt medierande redskap i observationen för 
att lära barnen fakta om stenar. Förskollärarna använde redskapet medan barnen fick 
sitta på mattan och titta på presentationen de hade att visa. Redskapet blir därmed 
otillgängligt och otillåtet i den fysiska kontexten för barnen genom att de inte fick 
använda smartboarden för att hjälpa ta reda på fakta om stenarna. En av 
förskollärarna berättade i intervjun att vuxna på förskolan aktivt bör samtala med 
barn för att uppmärksamma deras intressen. När barnen däremot under 
observationen visade intresse för stenarnas olika egenskaper och kom med olika 
förslag valde förskollärarna att avvisa deras idéer. Till exempel när ett barn menade 
ett stenar är mjuka eftersom det växer mossa på dem och förskollärarna följde inte 
upp barnets svar utan fortsatte presentera sin fakta om stenarna. Det psykologiska 
medierande redskapet beaktades således inte av förskollärarna för att kunna samtala 
med och ta reda på hur barnet tänkte i situationen. Det kan förstås som att 
förskollärarna var ute efter av barnen ett rätt svar om stenarna utifrån vad de hade 
planerat inför aktiviteten med hjälp av sin presentation. 

6 Diskussion  

I kapitlet presenteras metoddiskussion, följt av resultatdiskussion som är indelat i två 
delavsnitt, där studiens resultat diskuteras förankrat till tidigare forskning. Avslutat 
med en slutsats, ett avsnitt om studiens relevans för förskollärarprofessionen samt 
förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion  

Studiens syfte är att studera hur förskollärare ser på barns lärande såväl som hur 
inomhusmiljön används utifrån fyra olika pedagogiska inriktningar. Bryman (2011) 
beskriver att intervjufrågor bör formuleras som begripliga och tydliga för att 
respondenterna enkelt ska kunna ge svar på dem. Intervjufrågorna utformades 
således utifrån studiens syfte och forskningsfrågor, där vi formulerade åtta frågor 
som ställdes under intervjuerna med relevanta följdfrågor utifrån angivna svar. En 
svårighet vi i efterhand upplevde med intervjuerna var dock att på några av 
förskolorna förekom det att förskollärarna hade svårt att besvara frågorna som gjort 
att svaren blev mer kortfattade än vad vi önskat, medan andra förskollärare hade 
mycket att delge. Å enda sidan hade det därmed kunnat vara lämpligt att skicka ut 
intervjufrågorna till respondenterna i förväg för att låta dem ta del av frågorna och 
förbereda sig inför intervjuerna. Å andra sidan kunde det däremot bidragit till redan 
föruttänkta svar om vad förskollärarna tror att vi författare vill höra än hur de 
faktiskt ser på barns lärande och resonerar kring användandet av inomhusmiljön i 
den verkliga praktiken. I observationerna upplevde vi exempelvis tydligt att vår 
närvaro påverkade förskollärarnas val av aktiviteter likaså sätt att agera mot barnen 
och att det således är svårt för oss att veta om förskollärarnas sätt att handla samt 
samtala med barnen var äkta eller inte. Bryman (2011) skriver att personer som i en 
kvalitativ studie observeras påverkas i högsta sannolikhet av forskarens närvaro och 
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personlighet. Med tanke på studiens tidsram fanns heller inte möjligheten till att 
genomföra längre observationer vid flera tillfällen för att se hur förskollärarna 
förhåller sig i andra sammanhang med barnen. Vi valde även att endast intervjua en 
förskollärare på respektive förskola på grund av studiens tidsaspekt, förutom på en av 
förskolorna där två förskollärare intervjuats. Dock anser vi att det hade gynnat 
studiens resultat att intervjua fler än en förskollärare för att kunna jämföra deras 
utsagor mot varandra och således få en större variation av data kring studiens syfte.  

För att stärka studiens validitet genomfördes både intervjuer och observationer för 
att se hur förskollärarnas svar överensstämde med verkligheten. I intervjuerna och 
observationerna valde vi att båda författarna skulle delta i samtliga genomföranden 
vid insamlingen av data för att stärka studiens validitet ännu. Detta för att väl ute på 
förskolorna med varandra diskutera kring och tolka svaren i intervjuerna såväl vad 
som observerats för att nå en gemensam samsyn av vad vi sett eller hört. Dock kan vi 
inte undgå det faktum att i utförandet av intervjuer kan vi som författarna intagit en 
indirekt maktposition i tre av intervjuerna genom att vara två författare och en 
respondent som kan försatt respondenten i en försvagad position. Därför valde vi att 
endast en av oss intervjuade medan den andra bekräftade angivna svar. En kritisk 
aspekt har varit studiens tidsram, eftersom den gjort att det varit ont om tid till att 
besöka flera förskolor med olika pedagogiska inriktningar, på grund av detta har 
antalet förskolor samt respondenter i studien behövts begränsats. Bryman (2011) 
beskriver att resultatet blir mer trovärdigt om flera respondenter ges möjlighet till att 
delta i studien. Om vi hade besökt fler förskolor skulle resultatet i studien därav 
möjligen sett annorlunda ut genom ett större omfång med varierat data kopplat till 
studiens syfte och forskningsfrågor.  

6.2 Resultatdiskussion  

Vi har valt att diskutera studien utifrån övergripande delområden som i resultat och 
analys blivit utmärkande. Avsnittet är indelat i två delar och diskuteras utifrån 
rubrikerna, barns lärande i teori och praktik samt en inomhusmiljö för lärande, men 
för vem? 

6.2.1 Barns lärande i teori och praktik 

Att beskriva hur förskollärare ser på barns lärande utifrån olika pedagogiska 
inriktningar och hur detta tas till uttryck med barnen är komplext, eftersom 
förskolorna i hög utsträckning arbetar på olika sätt. Studien visar på det Säljö (2014) 
skriver att beroende på vilka kulturella omständigheter människan lever i påverkar 
även hur individen lär sig och tar del av kunskap. I resultatet speglas en uppfattning 
av att på Montessori- och Waldorfförskolan anses lärande komma ur barnet själv och 
är starkt förknippat till ålder, mognad och utvecklingsstadier, vilket också påverkar 
den pedagogiska formen i arbetet med barnen. Men kan viktiga aspekter i barns 
lärande förbises genom denna hållning? Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
(2008) menar att barn inte är drivna av långsiktiga målsättningar gjorda av vuxna, 
utan är intresserade av här och nu frågor uppstådda i vardagen. En tendens i 
resultatet tyder däremot på att barnen i dessa två förskolor inte utmanas eller får 
utmanas i vardagen om de av vuxna inte anses vara tillräckligt mogna. Detta resultat 
oroar oss författare för likt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) uppstår 
tanken om att barns lärande ofta begränsas förankrat till allmänna psykologiska och 
biologiska processer. Lärande bör menar författarna i likhet med Reggio Emilia och 
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den allmänna förskolans syn på lärande vara förankrat till sociala och praktiska 
sammanhang för att på så sätt ta tillvara på barnets förundran för sin omvärld.  

I förskollärarnas sätt att undervisa på de olika förskolorna kan vi se olika strategier 
att möjliggöra för barns lärande. Flera av förskollärarna använde sig exempelvis av 
ett förmedlande förhållningssätt av kunskap till barnen. På den allmänna förskolan 
utvecklades den observerade aktiviteten till en undervisning mer likt skolans 
reformer, genom att förskollärarna utifrån en redan färdigställd presentation 
förmedlade fakta till barnen utan att bejaka deras perspektiv. Det är en motsats till 
vad Jonsson m.fl. (2017) förklarar att i undervisning ska förskollärare och barn i form 
av en samsyn mötas kring ett lärande. Samtidigt på Montessoriförskolan såg vi att 
förskolläraren visade och gav beskrivningar som barnet tog emot för att lära sig 
använda hundratavlan, då det är förskollärarens uppgift att lära barnet förstå hur ett 
material ska användas. I linje med Johanssons (2011) åsikt kan det då tolkas som att 
förskollärarna på de två förskolorna använder en strategi som bygger att förmedla 
kunskap som en objektiv produkt och därmed en syn på barnet som tycks ta dess 
bristande förmåga föregiven. Samtidigt genom Waldorfförskollärens hållning av att 
agera som en god förebild barnen sedan ska ta efter genom att efterhärma kan tolkas 
som den tanke Persson (2015) framhåller om att “du ska bli som jag” snarare än “du 
kan bli vem du vill” (s. 43). Vilket leder till en vidare fundering, hur påverkas barnens 
självkänsla att av någon annan inte bli sedd som en medskapare i sitt eget lärande? 
På Reggio Emilia-förskolan betonade förskolläraren i enlighet med Pramling 
Samuelsson och Sheridans (2006) beskrivning att vuxna ska se till barns perspektiv 
såväl som intressen för att hålla sig positiv och stimulerande till barnen för att stärka 
deras självkänsla, alltså inte att göra sig själv till en förmedlare av kunskap.  

Något annat vi reflekterat över i studien är om förskolorna utgör en verksamhet för 
barns allmänna liv eller en arena för lärande. På Waldorfförskolan arbetade 
förskolläraren inte i enlighet med läroplanen förrän barnen är sex år för att undvika i 
ett för tidigt skede att utmana barns lärande och vardagen bestod oftast av fri lek. 
Vilket skapar följdfrågan, hur stimuleras egentligen barnets lärande om läroplanens 
strävansmål inte beaktas i undervisningen på förskolan? Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2006) menar att förskolans läroplan syftar till att främja alla barns 
livslånga lärande, därför ska det finnas klart uttalade mål som integreras i det dagliga 
arbetet om vad barnen ska lära sig så lärarna kan medvetet och kontinuerligt arbeta i 
linje mot dem. Om inte riskerar förskoleverksamheten att tappa sitt syfte och barnens 
lärande kan påverkas negativt i sina fortsatta liv. På Montessoriförskolan avspeglas 
en bild att förskolan ska påminna om ett hem och barnen ska delvis göra 
hemliknande sysselsättningar för att lära sig bli självständiga individer, vilket kan 
anses bli problematiskt för barnets lärande i att möta en värld med nya begrepp och 
fenomen. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) hävdar att även om 
aktiviteter i förskolan kan kopplas till hemmet får förskolan fortfarande inte beaktas 
som ett hem utan ska ses som en institution för lärande. Å enda sidan förklarade dock 
respondenten att barn samtidigt ska läras i fler områden än bara det praktiska som 
gör att resultatet blir mångtydigt i hur förskolan kan ses som en arena för lärande. Å 
andra sidan i likhet med Pramling Samuelsson och Sheridans (2006) förtydligande 
om att barn lär som bäst i en arena under meningsfulla och aktiva former där barnets 
initiativ och intresse för världen beaktas likväl tas till vara på, överensstämmer detta 
med den allmänna och Reggio Emilia-förskolans uttryck. Förskolorna påstod att 
förskollärare bör skapa meningsfulla sammanhang i barns vardag utifrån deras 
intressen och erfarenheter för att utmanas i att möta nya begrepp och fenomen i en 
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verksamhet som också förutsätter detta. Anser samtliga fyra förskolor att förskolan 
bör beaktas som en arena för barns lärande kan man då ställa sig frågande till? Eller 
är det andra dominerande strukturer som styr förskoleverksamheternas innehåll? 

6.2.2 En inomhusmiljö för lärande, men för vem? 

Resultatet visar i stor utsträckning samma sak som Nordin-Hultman (2004) i sin 
studie beskriver att barn ofta begränsas i användningen av material utifrån vuxnas 
skapta regler och förutbestämda ramar. På den allmänna, Waldorf och 
Montessoriförskolan använde sig förskollärarna av inomhusmiljön på ett begränsat 
sätt för att stimulera barns lärande genom att sätta ramarna för vad barnen tilläts att 
göra eller inte göra i användningen av inomhusmiljön, enligt vår tolkning. 
Exempelvis som när barnen på Waldorfförskolan inte fick måla på sina villkor eller 
på den allmänna förskolan när barnen endast fick sitta på mattan och titta på 
smartboarden. Skolverket (2016a) markerar att förskolan ska ge utrymme åt barns 
fantasi och egna planer i inomhusmiljön. Därmed hade förskollärarna kunnat 
använda redskapen för att låta barnen undersöka materialet och således vidgat deras 
lärande vidare. Skolverket (2016b) menar att är miljön otillgänglig och inte ger barn 
möjlighet att med materialet undersöka och utforska kan barnen bli hämmade i sitt 
lärande. Snarare visades den användning av inomhusmiljön som Björklid (2005) 
framför att miljön ska användas på ett flexibelt sätt beroende på vilka verksamheter 
som pågår och vad som intresserar barnen på Reggio Emilia-förskolan. I arbetet på 
förskolan beaktas inomhusmiljön som en tredje pedagog och används genom att 
förändras i takt med barns intressen för att på så sätt stödja och utmana deras 
lärande i att vilja utforska omvärlden. I likhet med detta menar Eriksson-Bergström 
(2013) att när ett rum i låg grad präglas av vuxenstyrning får barnen också utrymme 
till att upprätthålla egna förhållningssätt i användningen av rummet.  

Förskollärarna på Montessori- och Waldorfförskolan ska vara passiva i verksamheten 
dels för att barnet ska bli självständigt eller för att inte utmana och påverka lärandet. 
Vilket skapar funderingen, blir barnen styrda i användningen av materialet och tillåts 
inte använde det utifrån sina villkor för att det är materialet som undervisar barnen 
och inte förskolläraren? Eftersom det var något som blev synligt i aktiviteterna på 
båda förskolorna. Krävs det då ett material med ett strikt och tydligt syfte för att rikta 
barnens lärande åt ett visst håll? Detta är däremot en motsats till Izadpanah och 
Günçes (2014) tankar om att förskollärare bör använda miljön efter intressen som 
barn på olika sätt ger uttryck för så de kan utmanas i lärandet, vilket endast blev 
synligt på Reggio Emilia-förskolan. Förskolläraren på förskolan hävdade vid flera 
tillfällen hur viktigt det är att i inomhusmiljön utgå från barns intressen för att skapa 
möjligheter till utforskande, vilket också blev tydligt i aktiviteten där förskolläraren 
använde materialet utifrån barnens villkor. Dock upplevdes det inte som att den 
didaktiska medvetenhet Jonsson m.fl. (2017) antyder att en förskollärare bör ha i 
förskolan beaktades av förskolläraren på Reggio Emilia-förskolan, genom att endast 
utgå från barnens intressen. Författarna betonar vikten av förskollärarens 
innehållsliga och didaktiska kompetens för att skapa en förskoleverksamhet som ger 
barnen möjlighet till att lära relaterat till deras intressen och villkor. Det kan således 
verka som att enbart följa barns initiativ inte räcker, utan förskolläraren ska också 
planera för ett innehåll som vidgar nya insikter och erfarenheter hos barnet. 
Samtidigt som den allmänna förskolan ansåg att materialet i inomhusmiljön endast 
bara är i miljön. Vilket kan tolkas som att det inte finns en medveten tanke om hur 
inomhusmiljön faktiskt ska möjliggöra lärandet långsikt. Att använda inomhusmiljön 
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som ett redskap med en didaktisk medvetenhet för att stimulera barns lärande kan 
utifrån detta verka vara ett utvecklingsområde som förskollärare bör bli mer 
medvetna om i det pedagogiska arbetet med barnen. 

6.3 Slutsats 

Slutsatsen av denna studie är att fyra olika arbetssätt med barns lärande blir synliga 
utifrån förskolornas respektive pedagogiska inriktning som också påverkar barnens 
möjligheter till lärande. Beroende på hur förskollärarna med sin pedagogiska 
grundsyn såg på barn, barns lärande och vilken kunskap som för barnen var viktig att 
lära användes inomhusmiljön därefter för att antingen stimulera vad eller hur barnen 
bör lära sig väsentliga delar i sitt kunnande. Dock visade resultatet på att barnen ofta 
styrdes och begränsades på olika sätt i användningen av inomhusmiljön och i sina 
möjligheter till lärande utifrån förskollärarnas förutbestämda syften eller villkor i 
enlighet med deras valda pedagogiska inriktning. Därför anser vi att trots 
förskollärarna har vissa kriterier att förhålla sig till genom den valda pedagogiska 
inriktningen bör barn ges mer utrymme i sitt eget lärande av förskollärarna för att 
skapa förutsättningar åt barnen därefter. Skolverket (2016a) hävdar att förskolan ska 
“lägga grunden till att barn på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den 
gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (s. 6). Med tanke på 
förskollärarnas skilda sätt att se på barns lärande likaså förhålla sig till förskolans 
innehåll under varierande villkor för att kunna utveckla barnens lärande. Resulterar 
detta till en slutsats av att det är komplext och kan verka som att barn på dessa fyra 
förskolor inte ges likvärdiga förutsättningar i att tillägna sig relevant kunskap som 
samhället idag kräver förutsatt i enlighet med förskolans uppdrag och styrdokument, 
vilket kan få konsekvenser för barnets lärande i framtiden.  

6.4 Studiens relevans för förskollärarprofessionen  

Denna studie om hur förskollärare ser på barns lärande såväl som att använda sin 
inomhusmiljö utifrån fyra olika pedagogiska inriktningar bereder nya insikter och 
kunskaper om hur barns lärande påverkas beroende på vilken pedagogisk grundsyn 
förskolläraren har riktat mot barnet. Studien är avsedd att bidra med ökad förståelse 
hos blivande eller verksamma förskollärare om vad Montessori, Waldorf, Reggio 
Emilia och allmän förskolepedagogik ingriper. Detta när det kommer till arbetet med 
att utveckla barns kunnande genom att stimulera deras lärande samt använda 
inomhusmiljön som ett redskap för detta. Studien ses också som ett försök till att 
göra förskollärare medvetna om i vilken eller vilka pedagogiska synsätt som utgör 
grunden för det egna syn- eller förhållningssätt i relation till barns lärande.  

6.5 Förslag på vidare forskning  

Under studiens gång har det uppkommit tankar kring hur barnen som faktiskt går på 
dessa förskolor med olika pedagogiska inriktningar själva upplever sin vardag på 
förskolan. I läroplanen för förskolan står det (Skolverket, 2016a) att barn ska ges 
möjlighet till att påverka sin egen situation och sitt eget lärande för att stärkas i 
tilliten till sin egna förmåga. Det skulle således vara intressant med vidare forskning 
om hur barn anser att de ges möjlighet till att lära likväl påverka sitt eget lärande i 
den bemärkelse som läroplanens intentioner antyder att barnen ska få möjlighet till.  
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Bilaga 1 – Missivbrev  

 

Hej! 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Vi är två studenter som studerar sista terminen på förskollärarprogrammet vid 
Mälardalens högskola. Vi ska nu skriva det självständiga arbetet och har valt att 
undersöka för oss ett viktigt och outforskat område - Hur man inom olika 
pedagogiska inriktningar, såsom i detta fall Montessori, Waldorf, Reggio Emilia och 
en allmän förskola ser på barns lärande såväl som använder sin inomhusmiljö för att 
stimulera lärandet. Syftet med studien är att studera hur förskollärare ser på barns  
lärande samt hur inomhusmiljön används i relation till förskolornas respektive valda 
pedagogiska inriktning.  

Vi kommer genomföra intervjuer som beräknas ta cirka 30-45 minuter. Vi kommer 
också göra observationer av det som sker när barngruppen tillsammans med 
förskollärare befinner sig i och använder sig av inomhusmiljön. Intervjuerna kommer 
att spelas in och transkriberas i syfte att öka studiens tillförlitlighet. Ni kommer ges 
möjlighet till att påverka det insamlade datamaterialet av intervjuerna genom att 
erbjudas ta del av den transkribering som gjorts av intervjuerna för att vi ska kunna 
samla in eventuella synpunkter. Med hänsyn till att respondenternas identitet och 
personuppgifter skyddas samt förblir anonyma kommer dessa uppgifter vara helt 
konfidentiella genom att fingeras i studien.  

Vi kommer utgå från Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Det innebär att ditt 
deltagande är helt frivilligt och att du själv bestämmer över din egen medverkan i 
studien. Med vårdnadshavares samtycke om barns eventuella deltagande, avgör 
barnet själv om sitt deltagande i undersökningen. Du har rätten till att när som helst 
under intervjun välja att avbryta, utan någon specifik motivering. All hantering av 
insamlat datamaterial kommer hanteras varsamt och förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga personer ej kan få tillgång till materialet. Resultatet av data vi samlar in 
kommer endast användas till vårt berörda forskningssyfte, för att sedan analyseras av 
oss studenter. Efter avslutad kurs kommer insamlat datamaterial raderas så snart 
arbetet är klart och godkänt. Undersökningen kommer att presenteras i form av en 
uppsats vid Mälardalens högskola och läggas upp på databasen DiVA. När uppsatsen 
publicerats i sin slutversion har ni möjlighet att ta del av resultatet och det färdiga 
arbetet. 

Har ni några frågor eller funderingar hör er gärna av till oss!  

Kontaktuppgifter. 

Student: Martina Fors   Student: Michelle Oxlord 
Mail: mfs15001@student.mdh.se  Mail: mod15001@student.mdh.se 

Handledare: Karl Asp 

Tel: 021-101303 

Mail: karl.asp@mdh.se 
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Bilaga 2 – Intervjuformulär 

1. Beskriv vad du anser att lärande är?  
- Hur tar sig lärandet konkret i uttryck inom er förskoleverksamhet?  

2. Vilka möjligheter anser du att barn behöver för att lära?  
 

3. Hur skulle du förklara synen på barns lärande utifrån er pedagogiska grundsyn? 
 

4. Vad är för dig en god pedagogisk inomhusmiljö i relation till barns lärande?  
 

5. Hur använder ni er av inomhusmiljön för att stimulera lärande? 
- Hur görs materialet synligt för barnen?  
- Hur introduceras det? 
 

6. Vad är speciellt och utmärkande med er pedagogiska inomhusmiljö på förskolan?  
- Vad erbjuder ni för material i inomhusmiljön? 

 
7. Hur överensstämmer din syn på lärande med hur inomhusmiljön används just nu 

utifrån förskolans pedagogiska grundsyn? 
- Finns det något du skulle vilja ändra på? Varför? 
 

8. Hur ges barnen möjlighet till att använda och påverka inomhusmiljöns innehåll?  
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Bilaga 3 – Observationsunderlag  

Vad ser vi:  
(Handlingar, samspel, aktiviteter, miljö, 
materialanvändning) 

Vad hör vi:  
(Återge dialogen av vad som sägs i aktiviteten 
mellan vuxna och barn) 

  

 


