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Sammanfattning.

Examensarbetet handlar om att synliggöra barns lek och lärande, målet med studien är att
visa förskollärares perspektiv på lek, lärande och miljö. Utgångspunkten har tagits i Pramling
Samuelssons och Vygotskijs teorier. Undersökningen som ligger till grund för resultatet och
analysen är en enkätstudie med kompletterande frågor i vilka respondenterna får möjligheter
att fritt utveckla sina tankegångar. Studien är genomförd utifrån utbildade förskollärare, i
olika orter och på olika förskolor med varierade förutsättningar, det gör att vi får en bred och
generell överblick. Resultatet visar att förskollärarna är väl insatta i frågorna som berör lek,
lärande och miljö, respondenternas svar ger i det stora hela en bra inblick. Deras synsätt och
inställning redogörs i de skrivna svaren och framställs likartade gentemot varandra. I frågan
om barns lek och lärande bekräftar litteraturen förskollärarnas kunnande, de tar upp det
faktum att barn lär sig genom att leka och interagera med omgivningen. De kompetenser
barnen utvecklar i förskolans verksamhet kan vara sociala färdigheter och förmågan att visa
empati. I svaren nämns även samarbete, demokrati, självförtroende, språkutveckling och
problemlösning som viktigt. Förskollärarna vill i sin roll stärka, stödja och uppmuntra barnen
så de utvecklar en positiv självbild och blir trygga barn. Som de anser vara en förutsättning
för lek och lärande. Slutsatsen är att förskollärarna delar det synsätt som forskningen hävdar,
att barn lär sig i interaktionen med andra individer.

Miljön är en viktig påverkan för hur verksamheten fungerar och för att barnen ska få bästa
möjligheterna till att leka och att lära sig. Slutsatsen angående miljöfrågorna visar att
förskollärarna anpassar innemiljön efter barngruppens behov, något som är en ständigt
pågående process. Majoriteten av förskollärarna anser att deras inomhusmiljö främjar barnens
lek och inlärning. Angående utomhusmiljön så visar det sig att förbättringar behövs för att
främja lek och inlärning. Förskollärarnas svar och uppfattningar angående miljön bekräftas av
litteraturen. Det framgår att majoriteten av förskollärarna arbetar aktivt efter läroplanens
riktlinjer och innehåll. Vi ser tydligt förskollärarnas kunskaper utifrån ett läroplansperspektiv
inom miljö, socialt samspel, demokrati och sin egen roll i barnens utveckling, lek och
lärande.

Nyckelord: Peer tutoring, kamratsamverkan, miljö, barns lek och lärande.
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Inledning.
Genom att leka sätts olika läroprocesser igång och det utvecklar barns språk, sociala
färdigheter och genom interaktioner med andra individer får de kunskaper om sin omvärld
(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008). Lek är således en viktig del i barnens liv
som för deras utveckling vidare. Barn som interagerar i leksituationer skapar en kamratkultur
som sätter normer, de får ta ställning till sitt eget agerande och göra etiska överväganden.
Alla möten i förskolan bland annat genom lek, bidrar till fler perspektiv vilket skapar
förståelse för andra människor och är en del av vår demokratiska utgångspunkt i samhället
(Williams, 2006). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) menar att leken
innefattar många olika kunskaper, erfarenheter och komponenter som utvecklar barns
färdigheter och gör att de kan förstå sin omvärld.

För barn i förskolan är lek en viktig del av vardagen. I Pedagogiska magasinet (2009)
intervjuas Ingrid Pramling Samuelsson, forskare och Kristina Wester från Skolverket. I
intervjun framgår Pramling Samuelssons syn på lek och lärande, ”barnen i förskolan behöver
inga läroböcker för de har hela världen att lära sig av”, säger hon. Verktyget för barns
lärande är leken och allt det innefattar, ”lek är förskolans viktigaste medel för lärande
(Pedagogiska magasinet, 2009-11-18) ”. Meningen med examensarbetet är att lyfta det
faktum att barn lär sig igenom lek och framhäva dess vikt, eftersom vi anser att leka främjar
barnens inlärning och de utvecklar olika egenskaper och kunskaper. Det vi saknar utifrån
tidigare läst litteratur är förskollärarnas uppfattningar, kunskaper och tankar på det här
området. För att ta reda på det har vi valt att intervjua ett antal förskollärare med
förhoppningen om att de kan besvara våra funderingar och forskningsfrågor. Vi uppfattar
förskolan av idag som en verksamhet med en stor medvetenhet och med fokus på barnens
lärande, utifrån det har vårt intresse för skolifiering vuxit fram. Vi har sett inslag av det under
den verksamhetsförlagda utbildningen och därmed utvecklat en nyfikenhet hur förskollärare
ser på den punkten. Förskollärare inom yrket arbetar efter läroplanen för förskolan
(Skolverket, 2010 a) som syftar till att barn ska utveckla olika kunskaper efter de riktlinjer
som tagits fram. Det finns inga tidsangivelser för målen i läroplanen, utan de arbetar utifrån
en strävan att barnen ska uppnå målen i sinom tid. Det har blivit en större kunskapsinriktning
i förskolan, på gott och ont. I förskolans värld sker lärande spontant men även genom den
planerade pedagogiska verksamheten som bedrivs. Det finns mycket pedagoger kan ta vara
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på i omgivningen och miljön som kan användas för att främja lärande säger Pramling
Samuelsson i intervjun av Pedagogiska magasinet (2009), men hon uttrycker en oro över att
förskolan kan utvecklas till en verksamhet som liknar skolan. Pramling Samuelsson ställer sig
frågan om barnen riskerar att förlora möjligheterna att leka på bekostnad av inlärning, hon
vill inte att förskolans framtid ska bli skolinriktad, så även kallad för skolifiering. Wester på
Skolverket anser att det inte är en risk, men vad anser förskollärare om det.

Bakgrund.
I det här kapitlet tar vi upp olika perspektiv och teorier om barns lek och lärande samt
miljöaspekter, vi beskriver vad forskningen visar. Vi tar upp läroplanen och vad olika källor
anser. Två stora namn inom forskningsarenan om barns utveckling, lek och lärande
presenteras för att det är relevant i det teoretiska ramverket i vårt examensarbete.

Ingrid Pramling Samuelsson har en lång forskarkarriär bakom sig med mycket stoff
publicerat. Hon har ett stort intresse i det metakognitiva perspektivet, hur man gör barns
kunskaper synliga för dem och oss, samt barns tidiga lärande. Hon forskar även i förskolans
innehåll och arbetet utifrån läroplanen. Ingrid ingår i en forskargrupp i Göteborgs Universitet,
forskningsfältet beskrivs med termen tvärvetenskapligt och syftar till att de utgår från ett
helhetsperspektiv på barnet och dess omgivning. Utgångspunkten är rätten att synas och
barnens rättigheter, deras lärande, villkor och förutsättningar
(http://www.ipkl.gu.se/kontakt/personal/ingrid.pramling/). Ett annat namn som vi ofta stöter
på i litteraturen och forskningen om barn är Vygotskij, en person som fått inflytande och
påverkat vår syn på barn. Lev Vygotskij (Smidt, 2010) växte upp i Ryssland och han har
blivit en viktig teoretiker och betydelsefull för arbetet med barns lärande och utveckling.
Vygotskij är läst av många och har påverkat forskningen om barn, hans teorier används
globalt i en mångkulturell värld. Det som försvårat möjligheterna att ta till sig hans verk är ett
begränsat utbud av det översatta materialet från ryska, som dessutom är skriven på ett
avancerat akademiskt språk.
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Teoretisk ram.
Barnsynen i aktuell forskning har fokus och avsikt att beakta omgivningen och sociala
relationer, men även barns tankar och känslor. Synen på barn som medforskare, medborgare
med rättigheter står i fokus för aktuell forskning. De psykosociala processer som skapar
identitet och lärande sker i relationer med omgivningen (Skolverket, 2010 b). Forskningens
fokus har gått från ”enpersonspsykologi” till ”tvåpersonspsykologi i och med att
interaktionen med andra fått betydelse för barns utveckling.

Inom utvecklingspsykologin* har det skett ett paradigmskifte, från att fokusera på det
individuella barnet så är det nu samspelet med andra som är i centrum enligt Gilje och
Grimen (2007). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) menar att forskningen på
barns lek har utvidgat sitt område till att handla om hur barn skapar mening med tillvaron och
omvärlden genom att leka, samt hur viktig kommunikationen är. Smidt (2010) tolkar
Vygotskijs lekteori, den lyder att barn i sina lekar alltid leker sådant som är lite för svårt för
dem, lite över deras nuvarande kunskaper och på så sätt utvecklas barnen.

Lekteorin beskriver att barn ständigt leker låtsaslekar och situationer, de själva skapar
reglerna och målar upp förutsättningarna. Det är allmänt känt att barn leker av den egna fria
viljan och är en naturlig del av barnens vardag. Löfdahl (2004) uppger att Vygotskijs tolkning
av rollekar upplyser att barnen spelar upp en varierad uppfattning om olika intryck och
erfarenheter, det gör att barnen konstruerar ett ”ihop-plock” av roller. Därför kan leken
utvecklas till fantasifullt innehåll med farliga och spännande inslag. De olika karaktärerna
som konstrueras bidrar till att flera barn kan vara med, de vet genom den rådande
kamratkulturen att rollerna kan varieras och lekens utgång likaså. I leken räcker inte de
”normala” (enligt vuxna) portionerna för att ge uttryck för känslor som hör till, de spelar
rollen fullt ut och lite till.

* Utvecklingspsykologi. ”I stor utsträckning har utvecklingspsykologin kommit att handla om de olika stadier
eller faser (perioder) som barn regelmässigt genomgår från födelsen till ungdomstiden” (Natur & Kulturs
Psykologilexikon 2013-09-06).
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Vygotskijs definition och syn på lek (Smith, 2010) är att leken skiljer sig från annat eftersom
det är påhittat och barnen skapar egna situationer, leken skapas genom fantasi och kreativitet.
Lek för barnen vidare i utvecklingen och har en viktig roll för kognitiv och intellektuell
utveckling. De lär sig kontroll och skapar regler som de ska följa och barnen lär sig de
beteenderegler som gäller i sammanhanget. Vygotskij menar att alla lekar har regler och att
barn upplever glädje och blir tillfreds av att överta en roll i leken. Meningen är att förstå en
annan individs inre tankar, känslor och uppfattning. För att göra det måste man ha en
helhetsbild, med alla bidragande faktorer. Tillsammans kan man se hela bilden, detaljerna ger
helhetsbilden. Det leder oss in på Hermeneutik som enligt Gilje och Grimen (2007) handlar
om hur människor skapar förståelse och mening ur texter, filmer och mänskliga handlingar.
Hermeneutik, den tyskgrundade filosofin (Lind, 2001) utvecklades under 1800- talet och
härleds till dagens pedagogiska forskning och vetenskapliga grunder. Den historiskt
humanvetenskapliga debatten handlar om att förstå det inre (själslivet) och förklara det yttre
(naturen).

Allt människor gör och situationer de upplever leder till att de tolkar händelser och föremål
som sociala aktörer (Lind, 2001). Den som tolkar måste vara insatt och förstå sammanhanget
för att kunna se avsikten med det. Människan vill ge händelser en mening och det innebär att
tolka och förstå normer, regler, texter, värderingar och aktiviteter. En modell och förklaring
till barns lek är den så kallade humanistiska, som betonar den hermeneutiska
tolkningsprocessen och utgör en betydelseskapande kunskapsprocess. För att se ur ett
barnperspektiv enligt Lind så måste vi utgå från en helhetssyn på barnet som individ, att det
är många faktorer som formar barnet bland annat omgivningen och relationer. Det är utav
vikt att ha ett brett och ingående synsätt på barndomens påverkan för barnet. Vad som är
viktigt för barns bästa är individuellt och varierar från barn till barn utifrån livssituation. Den
centrala frågan är ”när och på vilket sätt kan barns perspektiv bli synligt?” (Skolverket, 2004
s 41).

Inom området kamratsamverkan har det även utvecklats olika modeller. Williams (2006)
beskriver en av dem som heter peer tutoring och det centrala i det är en kamratsamverkan
som bygger på jämbördighet och engagemang från deltagarna. Peer tutoring vilar på
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Vygotskijs teorier om utvecklingszonen*, det handlar om att barn lär av det barnet med mer
erfarenhet och kunskaper (Williams, 2006). Då barn samarbetar inom ett område där
kunskapsnivån skiljer dem åt så hamnar de i rollerna ”lärare och elev”. Den huvudsakliga
skiljaktigheten är att läraren i det här fallet är ett barn. Det mer kunniga barnet förmedlar sina
kunskaper till kamraten, att ett barn intar lärarrollen är det väsentliga. Enligt Williams gör det
att barn upplever det lättare att framföra sina tankar och idéer inför en kamrat än en vuxen,
minde genomtänkta tankar och funderingar skildras i den här relationen. Det mer kunniga
barnet måste i sin tur tänka över sina egna kunskaper och får sätta ord på dem för att kunna
överföra det till någon annan. Processen leder till insikt om sitt eget kunnande, båda parter
skapar tillsammans ny förståelse. Barnen i kamratsamverkan leds till nästa utvecklingszon
genom kommunikation, interaktion och de kognitiva förmågorna utvecklas. När barn hamnar
i situationer som handlar om etiska problem och konflikter utmanas de till att se och ta
hänsyn till andras rätt. De får ta ställning och tänka över det egna agerandet. Barn som
interagerar i leksituationer som innefattar olika viljor gör att de hävdar sin rätt till föremål,
bestämmande eller kamrater. I barns samverkan förekommer både maktpositioner och
kontroll. I en barngrupp skapas en kamratkultur som sätter normerna. Baksidan av interaktion
är uteslutning, som är förekommande och märks i leksituationer. Somliga barn kan ses som
populärare än andra och en del barn blir uteslutna, i värsta fall förekommer det och utvecklas
till mobbing.

Enligt Williams (2006) så är det utvecklingspedagogiska synsättet på kamratsamverkan när
barn arbetar tillsammans. Det framkommer då fler idéer och tankar än annars och ur andras
idéer utvecklas deras egna. Olika perspektiv synliggörs i grupp och de olika aspekterna ska
ses som en tillgång. Genom att uppleva olikheter vidgar de sina vyer och sin förståelse, som
också är en del av grunden för deras demokratiska fostran. Kommunikationen och variationen
är en av grunderna för lärande, med påverkan av pedagogerna utvecklas färdigheter och
förmågor i olika områden. Barnens egen förståelse och kunskap är i centrum.

*Utvecklingszon- ”En period i lärandet då individen håller på att lämna sin nuvarande utvecklingsnivå, vilket
visar sig genom att han eller hon kan utföra nästa nivås uppgifter med hjälp av föräldrar, kamrater eller lärare,
för att senare klara dem helt självständigt och då vara uppe på nästa utvecklingsnivå” (Natur & Kulturs
Psykologilexikon 2013-09-06).
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Genom samspel och interaktioner med andra individer och omgivningen skapas kunskap.
Vikten läggs vid att lyfta fram mångfalden i gruppen och göra barnens tankar synliga för dem
själv och andra. De är kompetenta i olika områden och alla bidrar till att leda utvecklingen
vidare (Williams, 2006). Uttrycket lärandets akt upplyser hur barn lär ur utvecklingspedagogisk synvinkel, genom att observera, härma, lyssna, delta i något, experimentera,
kommunicera, urskilja eller likna (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). I
utvecklingspedagogiken används inte begreppet (Williams, 2006) peer tutoring men vikten
av samspel är den samma.
Barns lek och lärande.
Barnets inre värld är stormig, full av drama, kamp, konflikter och fantasi (Bergström, 1997).
Förklaringen till deras kaotiska sida ligger i hjärnans komplicerade funktioner som inte är
fullt utvecklade. Främst handlar det om limbiska systemets utveckling, som är grunden till
barns lek och inte har utvecklats fullt ut förrän efter tonåren. Bergström menar att det gör sig
synligt i det emotionella livet som är kaotiskt. Allt eftersom det limbiska systemet* utvecklas
så förändras barns lek och tar ny form, bit för bit. ”Lek är inte bara att barn leker något,
leken gör också något med barnet (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006 s 15)”.

Jensen och Harvard (2009) påpekar vikten av förmågan att tänka och som är en nödvändighet
för barns lek. Leken kan vara ett pedagogiskt verktyg i arbetet med barn. Under tiden barn
leker så utvecklar de sin fantasi och påhittighet. Johansson och Pramling Samuelsson (2006)
använder frasen livsvärld, som en utgångspunkt för barns alla erfarenheter och där lek och
lärande är en viktig del. De ger sig hän i leken och skapar mening med den, de tar till sig
andras språk. Tillsammans skapar barnen handling i lekarna. Lekens innehåll utvecklas ur
barnens egna erfarenheter enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2006) och de har ett
syfte med sin lek. Björklid (2005) menar att barn hittar sina förmågor och intressen genom
lekarna. Studier visar att barn lär sig mycket genom sina lekar och att det är ett sätt för dem
att skapa förståelse för sin omvärld (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008).
*”Det limbiska systemet har fram till slutet av 1990-talet ansetts fungera genom att nya intryck ständigt
jämförs med lagrade erfarenheter”. Neurovetenskaplig forskning på 1990-talet har visat att tidigare
uppfattningar om limbiska systemets funktioner inte är hållbara. Det är framför allt amygdalas roll som blivit
klargjord som viktigare och mer självständig än man tidigare trott. Dock används begreppet limbiska systemet
fortfarande av många neuroforskare” (Natur & Kulturs Psykologilexikon 2013-09-06).
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De utvecklar många olika förmågor i leken och där har de kontroll över vad som sker. Den
gemensamma aktivitet leken leder till skapar regler och förväntningar på hur de ska agera,
Goffman kallar det för situerade aktivitetssystem (Wrethander Bliding, 2007). Det innebär att
barnen har roller att spela/utöva och agera på. Johansson och Pramling Samuelsson (2006)
tolkar leken som något som växer fram i ögonblicket, fantasi, tankar, språk och kroppsspråk
samspelar. Enligt Corsaro (Wrethander Bliding, 2007) reproducerar barn sin omgivning i det
han kallar tolkande reproduktion och deras språkanvändning och deltagande är viktiga. Leken
ställer även krav på deltagarna, att de ska tolka, kommunicera och förstå innebörden i leken
vilket är ett måste för att samspelet ska fungera. Enligt Pramling Samuelsson och Asplund
Carlsson (2008) förhandlar barnen fram rollspel och handling, under tiden förmedlar de vem
som ska göra vad och hur det ska gå till. Barn har en mening och ett mål med sin lek och de
metakognitiva dialogerna syns i rollekarna då de talar om vem som ska göra vad (Skolverket,
2004). Genom att använda ett metakognitivt förhållningssätt får barnen tänka till och fundera
(Johansson & Pramling Samuelsson 2006). Jensen och Harvard (2009) säger att leken är en
nyskapande process och i den kan allt omvandlas, verkligheten blir något annorlunda.

Enligt Harvard & Jensen (2009) så kan inte alla barn leka, de kan vara blyga och vågar inte
ge sig hän. De menar att otrygga barn saknar förmågan att släppa kontrollen men även att
barn kan sakna kunskaper om de sociala reglerna och det kan leda till att barnet förstör
lekprocessen. För att leka måste barnet kunna tolka reglerna och sin roll, orsaken kan vara att
de kulturella skillnaderna gör så att barnet inte förstår lekkoderna säger Jensen och Harvard
(2009). Malten (1992) bekräftar att en grupp har normer och värderingar som inte bör
överskridas. De kan i barngruppen vara informella men också tydligt uttalade normer och
värderingar.

Lek och lärande, vilket är viktigast?

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) refererar till tidigare forskning som
hävdar att lek och lärande är ”två parallella diskurser” (2008 avsnitt 626). Lek är det område
som hamnar i skymundan och lärande fokuseras, trots att leken hjälper barnen att förstå sin
omvärld och hantera den. I Reggio Emiliapedagogiken anses lärande vara integrerat i leken
eller en annan dimension av lärande. De har i motsats till den traditionella förskolan
förespråkat en tidig skolgång. I en artikel ur Lärarnas nyheter av Nöjd och Richter (2012) tar
de upp att den traditionella kommunala förskolan har inspirerats av Reggio
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Emiliapedagogiken och det förekommer att förskollärarna gör arbetsfördelningen utifrån
barns intressen och kunskapsområden. Pramling Samuelsson menar att alla inte kan kunna
allting och därför kan de inrikta sig på olika områden då någon får en mer omfattande roll
som kan leda arbetslaget (Nöjd & Richter, 2012).

I avhandlingen av Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) framgår det i titeln
deras syn på området barns lek och lärande, ”Det lekande lärande barnet” är utgångspunkten
för hur barn erövrar kunskaper och lär sig. Grunden för hur det ska göras möjligt är att
använda en metod som innehåller ett förhållningssätt där ”attityder, kunskap, interaktion och
miljö (2008 avsnitt 631)” är sammanflätade i en helhet. Pramling Samuelssons forskningsfält
utgår från ett helhetsperspektiv på barnet och omgivningen, likaså Vygotskijs kulturella
förklaring. Alla barn är olika beroende på våra gener och att de växer upp i olika förhållanden
med varierande förutsättningar. Uppväxtförhållandena och miljön påverkar människan och
avgör vad de får för möjligheter och erfarenheter som bidrar till utveckling och kunskaper.
För att förstå människor måste vi enligt Vygotskij (Smith, 2010) se individen ur ett socialt
och historiskt perspektiv som också innefattar den kultur i vilken människan formas av. Barn
förvärvar kunskaper från sitt hem, lär sig av sin familj och i relationerna mellan dem. Med
den teoretiska bakgrunden kan vi förstå att alla är olika och har olika kunskaper beroende på
hur uppväxtförhållandena ser ut. De som arbetar med barn ska enligt Vygotskijs anda ge dem
möjligheter att lära sig genom att använda och få kunskap om olika föremål, problem och
situationer. Förskolläraren har en viktig roll att hjälpa barnet in i nästa utvecklingszon, genom
att vara lyhörda och ta vara på deras intressen förs barnen vidare i sitt lärande.

Miljöns påverkan för lärande.
Aktiva barn är ett måste om de ska ta till sig erfarenheter och lära sig, strukturen på
verksamheten och miljön måste utformas så att barnen aktivt medverkar (Pramling
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008). Innehållet och aktiviteten måste ta hänsyn till var i
utvecklingen barnen befinner sig. Det betonas att engagemang, intresse och kreativitet
främjar barns lärande. Det är förskollärarnas roll att planera verksamheten och miljön på så
sätt att barnen får möjligheter och erfarenheter som bidrar till lärande och skapar förståelse
för omvärlden. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) menar att en medveten
pedagogik i en mål-orienterad verksamhet kan ta vara på lärande genom lek i barnens dagliga
aktiviteter, men samtidigt ge dem utrymme för kreativitet, valfrihet och eget initiativ. Det
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finns olika faktorer som påverkar miljön, stora barngrupper hör till vardagen då struktur och
regler i förskolan blir viktigt för att verksamheten ska fungera. ”Barngrupperna ska ha en
lämplig sammansättning och storlek” (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009 s 11). Maltén
(1992) säger att flera faktorer som grupputvecklingen, organisationens struktur och
relationerna mellan individerna påverkar miljön. Både vuxna och barn lär sig att samarbeta
och göra tillvaron begriplig. För att göra det så sorterar vi in människorna i vår omgivning
efter samhörighet eller gemenskap. Wrethander Bliding (2007) menar att det pågår ett
ständigt relationsarbete mellan alla parter. Vi lär oss om sociala situationer, samspel och hur
vi skapar eller bryter relationer. Det här försiggår hela dagarna och gör sig synligt i
interaktioner mellan individerna. Wrethander Bliding (2007) säger att hennes syn på barn
som medskapare i sitt egna liv och den kultur de växer upp i har gjort att betydelsen för barns
kamratgrupper har fått större betydelse.

I förskolans uppdrag (Allmänna råd, 2005) ingår det att skapa en miljö som lockar till lek och
lärande. De allmänna råden uppger att kommunerna ska redogöra för hur de anpassar lokaler
och utemiljön i förskolan. De ska utformas så de är trygga, säkra, hälsosamma och
utvecklande. Den ska fungerande som stödjande för utveckling och lärande. Miljön har
inverkan på den pedagogiska verksamheten, det kan begränsa den eller utmana och locka till
utforskning. Miljöaspekterna (SOU, 1997:157) ska ligga i att möjliggöra för barnet att få
tillgång till att upptäcka och utforska, i utomhusmiljö får de uppleva olika väder, natur och
sinnesintryck, med pedagoger kan de utveckla kunskaper om fenomen i naturen och
människans inverkan. Vygotskij använder begreppet objektifikation (Smidt, 2010), genom att
se hur objekt/föremål används, fungerar, ser ut och låter får vi erfarenheter och kan sedan
identifiera de objekten utan att reflektera över deras betydelse. Människor förvärvar sina
kunskaper om dessa saker och aktiviteter så att vi identifierar dem automatiskt utan att tänka
på det. Processen objektifikation gör att de får en mening och innebörd som är kulturellt
betingat.

Läroplanen för förskolan.
Läroplanen är framställd av Sveriges regering och är tänkt att fungera som ett ramverk med
riktlinjer för hur personalen ska arbeta inom barnomsorgen (Pramling Samuelsson & Asplund
Carlsson, 2008). Läroplanen är tänkt att styra verksamheten för att skapa en likvärdig kvalitet
i alla kommunala förskolor (Sveriges regering, prop2004/05:11). Grundstenen är de
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demokratiska värderingarna som landet styrs av och ska genomsyra förskolans verksamhet.
Integritet, värderingar, lika värde är områden som ska främjas och ingå i det vardagliga
lärandet. Förmågor och kunskaper som barnen bör utveckla i förskolan lyfts fram, däri bland
förekommer barns samarbete och samlärande som nödvändiga förmågor (Pramling
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008). I förskolans uppdrag (Allmänna råd, 2005) ingår det
att lägga en grund för lärande som följer barnet genom livet. Forskning visar att förskolans
kvalitet har betydelse för hur skolgången blir (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson,
2008). Begreppet lärande (Skolverket, 2004) behöver diskuteras och införlivas i
verksamheten med läroplanens målsättningar, vilket även framgår i läroplanen för förskolans
verksamhet (Skolverket, 2010 a). Ett dilemma enligt Johansson och Pramling Samuelsson
(2006) är att samtidigt arbeta efter de riktlinjer och mål som det är krav på från statens sida,
utan att förlora den traditionella pedagogiken i förskolans värld. Utmaningen ligger i att se
och relatera lek och lärande till de mål som anges i läroplanen. Enligt Jan Björklund,
skolminister i regeringen (Björklund, 2006/07 GU121407) är meningen med läroplanen inte
att skolifiera förskolan, regeringens syfte är att stärka det pedagogiska uppdraget. Björklund
menar att det är för stora variationer angående hur pedagoger stimulerar barns lust att lära,
både mellan förskolor och mellan kommuner. Den senaste revideringen 2010 är resultatet av
de åsikterna. Skolinspektionens granskning 2011 (Begler, Ahnborg & Bonivart Säfström)
visade att lärande var för lite i fokus i arbetet utifrån läroplanen, de menar att balansen mellan
omsorg och lärande är betydelsefull för hur barnen klarar sin framtida skolgång och för det
livslånga lärandet. De menar inte att skolifiera förskolan utan att det krävs en medveten
pedagogisk ledning för att det ska leda till en lärandeprocess som utökar deras
kunskapsutveckling. ”Små barns lärande sker bäst i lekens form (Begler, Ahnborg &
Bonivart Säfström, 2011)” och intentionerna är inte att ta efter skolans metoder.

Syfte.
I det här examensarbetet är syftet att få svar på förskollärares syn på lek och lärande inom
förskolor. Det kan leda till att kunskaperna ökar inom området barns lek och lärande
(Vetenskapsrådet, 2011). Omgivningens struktur påverkar barnen både i inomhus- och
utomhus, miljön kan verka som underlättande för lärande eller som begränsande. Miljön har
inverkan på barns inlärning påstår vi därför väljer vi att ta upp miljöaspekterna.
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Forskningsfrågeställning.


Vad har förskollärarna för uppfattning om inomhus- och utomhusmiljön i relation till
barns lek och lärande?

Litteraturgenomgång.
Vi har valt litteratur som handlar om barns lek och utveckling, böcker som är relevanta för
examensarbetet. Vidare har vi använt oss av några avhandlingar som vi sökt via sökmotorn
Eric. Sökorden vi använde oss av: preeschool, childrens play, early education. Genom
Myndigheten för skolutveckling och Skolverkets hemsidor hittade vi många publicerade
texter i PDF -format som visat sig vara användbara. Några av dem var även tryckta i olika
tidskrifter. För övrigt har vi med hjälp av bibliotekarier letat litteratur inom ämnesområdet
som är relevant för oss.

Metod.
Grundforskning (Vetenskapsrådet, 2011) kännetecknas av att forskaren söker ny kunskap
genom olika metoder. Vi redogör för hur vi går till väga vid genomförande, urval av
deltagare och de etiska aspekterna som följer med forskningen.
Genomförande.
För att besvara forskningsfrågorna använder vi oss av en enkätundersökning med några
tillhörande kompletterande frågor. Enkät som metod (Stukàt, 2011) gör det möjligt att nå ett
större antal respondenter än med andra metoder. Å andra sidan menar Björndal (2005) att
enbart använda sig av en enkät kan vara en begränsning och kan orsaka att resultatet inte blir
tillfredsställande. Ur de tankarna växte de kompletterande frågorna fram. Björndal (2005)
påpekar att en intervju ger mer djupgående svar, vilket är vår intention med
frågeställningarna. Stukàt (2011) benämner det som det ”ostrukturerade frågeformuläret”, då
meningen var att täcka ett brett område som innefattar lek och lärande i olika miljöer och
verksamheter. Respondenterna ges möjligheter att utveckla svaren och på det viset får vi
tillgång till mer personliga svar. Det finns en strävan efter djupare insikt om deras
uppfattning. Själva enkätdelen innebär påståenden och på en skala får de visa sina svar med
siffror hur väl det stämmer eller inte, tanken är att det ger oss en tydlig och övergripande bild.
De skrivna svaren antas bli varierande men bidrar till att skapa en uppfattning om deras
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individuella perspektiv. En orsak till att vi valde enkäter och kompletterande frågor som
undersökningsmetod härleds till strukturella begränsningar i förskolorna, såsom
höstterminens inskolningar och tidsbrist. I informationsbrevet som medföljer ber vi om den
tid de kan avsätta för att besvara dem, i den mån de har möjlighet. Ett personligt besök på
dessa ställen och presentation av gav oss möjligheten att kort berätta om undersökningen i ett
försök att locka till engagemang hos pedagogerna. Vid två givna tillfällen hämtades
enkäterna på plats, vi valde två inhämtningsdatum förlagda mitt i veckan för att ge största
utrymmet och tid att besvara dem.
Deltagare.
Vi valde två förskolor i en stad och tre i en mindre ort för att få varierade svar. Studien av
pedagogers uppfattning om barns lek och lärande är riktad till förskollärare som arbetar i de
förskolor som ingår i undersökningsgruppen. Vi lämnade ut trettio enkäter fördelade på de
olika förskolorna och alla svar kom inte in, det besvarades av 17 förskollärare. En faktor som
kan ha orsakat färre deltagare än beräknat kan vara för få utbildade förskollärare på de
förskolor där vi lämnar ut undersökningen.
Tillförlitlighet och giltighet.
I enkäterna väljs övrig personal bort förutom förskollärare, på det viset begränsas
informationen och kunskapen från övrig i personalen som arbetar med barnen. Eftersom det
finns många vuxna med andra utbildningar, erfarna eller oerfarna som alla har en del i
barnens vardag så leder det till en ofullständig inblick.

Undersökningen är inte specifikt inriktad mot en och samma åldergrupp, det gör att svaren
kan variera beroende på om förskollärarna arbetar med de yngsta eller äldsta barnen, såvida
det inte är en blandning på avdelningarna som täcker alla åldersgrupper. I resultatet kan vi
inte urskilja de möjliga differenserna eftersom bakgrunden är osynlig för oss, men
bedömningen är att resultaten kommer visa en generell bild av pedagogerna och
verksamheten. Det framkommer av Vetenskapsrådet (2011) att uppkomsten av felkällor ska
synliggöras och debatteras. Frågor som ska besvaras ska vara tydliga och välformulerade,
metoderna ska hanteras på ett korrekt sätt. Anonymiteten medföljer i undersökningen och
kopplingen mellan svaren på enkäterna kan inte återkopplas till källan (Vetenskapsrådet,
2011). Eftersom inget namn nämns, varken person eller förskola och ingen personlig
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inlämning som röjer individens identitet sker så kan vi inte veta vem som skrivit dem. När
alla är insamlade läggs de i en hög och då är det inte längre möjligt att se vilken förskola de
kommer ifrån. En anonymitet kan bidra till mer ärliga svar från respondenten (Björndal,
2005).
Etiska aspekter.
För att synliggöra att vi tänkt på de etiska aspekterna i undersökningen så beskrivs våra
ståndpunkter i det här kapitlet. Vi beskriver dem för att visa medvetenhet, eftersom etik måste
göras synlig med ord (Vetenskapsrådet, 2011). Enligt forskningsetisk sed reflekterade vi över
de här aspekterna när vi valde undersökningsmetod och även vid analysen och diskussion.
Enligt god forskningsetik bör forskaren överväga om undersökningen har någon konsekvens
för deltagarna. De konsekvenser som vi kan komma på är positiva, förskollärarna kan genom
sitt deltagande börja tänka i andra banor angående den egna verksamheten och de kan väcka
frågor. I informationsbrevet som följde med (se bilaga) enkäten framgår det tydligt att
undersökningen är anonym. Enligt god forskningsetisk sed informerar vi om
undersökningens innehåll och ber om deras engagemang. I informationsbrevet förklarar vi
tydligt att respondenternas identitet behandlas konfidentiellt, vidare de inte ska ange sina
namn på enkäten. Vetenskapsrådet påpekar att identitet inte ska röjas vid publiceringen. Inte
heller beskriver vi verksamheten med ord som gör det lätt för utomstående att känna igen
vilken förskola vi skriver om. Etikprövningslagen gäller vid forskning med människor,
meningen med lagen är att skydda individen och de mänskliga rättigheterna ska
uppmärksammas (Vetenskapsrådet, 2011). Förskolechefen informerades på samma sätt som
förskollärarna och vi lämnade ut kontaktuppgifter inför eventuella frågor från deras sida. Vi
avser att inte visa enkäterna för obehöriga personer även om lagen inte uppger hur det
insamlade materialet får användas. Det framgår inte i lagen hur det får publiceras och i det
här fallet är det Gävle Högskola som ansvarar över den aspekten enligt Vetenskapsrådet
(2011). I högskolans uppdrag ingår det att bidra till samhällsnyttan genom att se till att
forskningsresultat kommer till användning. Enkäten och intervjufrågorna har godkänts av vår
handledare innan utskicket, vilket ingår i handledarens uppgift, att bevaka våra val under
arbetets gång.
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Resultat och analys .
Ur resultatet lyfter vi och analyserar de områden som vi finner mest intressanta. En analys
innebär enligt Björndal (2005) att välja och lyfta vissa faktorer och förbise andra, det går inte
att redogöra för allt. Genom att jämföra och se tydliga mönster väljs så de relevanta delarna
ut och de framställs i analysen. Enkätsvaren framställs i en tabell för att ge en enkel
överblick, de sammanställs och analyseras under tabellen utifrån ett läroplansperspektiv. Där
efter framställs och analyseras de kompletterande frågorna i undersökningen utifrån de
tidigare referenserna i examensarbetet. Resultatet har framtagits genom att analysera och
urskilja gemensamma nämnare och vi ger en inblick i delar av svaren från de olika
förskollärarna. Undersökningspopulationen benämns som förskollärare eller respondenter.

Tabellen nedan visar en sammanställning över de svar vi samlat in från enkäterna, den lodräta
kolumnen visar frågans nummer, den vågräta visar skalan som de markerat på hur väl det
stämmer eller inte stämmer. Siffran ett betyder lägst och siffran fem är högsta instämmandet.
I cellerna anges antalet respondenter som kryssat för detta alternativ. I resultatet redovisas de
två lägsta skalstegen sammanslaget när vi anger antalet. Skalsteg tre är skalans mittpunkt,
alltså tredje kolumnen och redovisas för sig. De två högsta skalstegen räknas även de
samman.
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Tabell 1. Tabellen visar hur svaren på frågorna i enkäten fördelar sig på de olika skalstegen uttryckt i antal
personer.

1
Stämmer
ej
1. Inomhusmiljön är anpassad för
att främja lek.
2. Inomhusmiljön är anpassad att
främja inlärning.
3. Jag är nöjd med lokalerna i
förskolan.
4. Utomhusmiljön är anpassad för
att främja lek.
5. Utomhusmiljön är anpassad för
att främja inlärning.
6. Jag är nöjd med förskolans
utemiljö.
10. På min avdelning har
vi balans mellan planerad
verksamhet och fri lek.
11. Jag är nöjd med mina
kunskaper om läroplanen.
12. Förskolan arbetar efter
läroplanen.

1

1

2

3

4

1

4

8

5
Stämmer
mycket
4

1

6

9

1

4

4

6

2

3

7

6

1

4

8

4

1

6

5

4

1

1

4

9

3

2

10

5

3

8

6

n= 17
Resultatet visar att förskollärarnas uppfattning om att inomhusmiljön är anpassad för att
främja lek är varierad. Den övervägande delen av förskollärarna anser att deras innemiljö
främjar lek, övriga instämmer till viss del och det tyder på att de anser att innemiljön inte
främjar barns lek i någon stor grad. I förskolans uppdrag (Skolverket, 2010 a) ingår det att
främja barns möjligheter till lek, av den orsaken att det är utvecklande för barnen och lärorikt.
När det handlar om inomhusmiljön som främjar inlärning instämmer majoriteten av
respondenterna och det visar att anpassar miljön efter behoven. Enkätresultatet i den här
frågan leder oss till att tyda förskollärarnas uppfattning som positiv eftersom de skapar den
pedagogiska miljön på ett sätt som lämpar sig, för att verksamheten ska flyta på och fungera
på bästa sätt. Av den orsaken att lek anses som lärande i läroplanen (Skolverket, 2010 a) bör
lekmiljön vara stimulerande och den kan användas som ett verktyg för barnen att tillgodose
sig erfarenheter som leder till kunskap längre fram i livet. De antal som svarat i de lägre
18

Medskapare till barns lek.
skalstegen visar sitt missnöje över miljön, men det kan handla om hur den används av
förskollärarna på deras förskola . Analysen visar att den pedagogiska miljön varierar mellan
de olika förskolor vi gjort undersökningen på. Skillnaderna kan grunda sig på att
förskollärarna på samma förskola har olika uppfattningar över hur den ska utformas och att
de inte delar samma åsikter. När vi analyserar resultatet om lokalerna i förskolorna visar sig
en stor variation över de olika skalstegen. Hälften ligger i den övre delen och hälften på de
lägre skalstegen. Slutsatsen av det är att lokalerna varierar i sin utformning och det är inte
tillfredsställande i alla förskolor. Det förekommer att förskolor öppnas i lokaler som tidigare
används för annat ändamål, vilket kan vara en förklaring till missnöjet. De tankegångarna
följer med till nästa område – utomhusmiljön. Resultatet talar om för oss att hälften av
respondenterna visar ett mindre instämmande än de övriga, som visar på ett positivare
intryck. Det bekräftar tankarna att förskolan inte är belägen och utformad för att fungera som
en förskola från början. Vore så fallet skulle siffrorna vara annorlunda. Analysen visar att
utomhusmiljön behöver förbättras, förändras och utformas så det främjar barns inlärning. Det
här resultatet påvisar brister på förskolornas gård och förskollärarnas missnöje gör sig synligt
då hälften av dem har svarat på skalstegens lägre nivåer. Enligt läroplanen ska förskolan
erbjuda en ”trygg miljö som samtidigt lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen
att utforska omvärlden (Skolverket, 2010 a)”. Det gäller då både utemiljön och
inomhusmiljön – då ingen specifik nämns.

Läroplanens perspektiv på lek och lärande ur miljösynpunkt visar att förskolans arbetslag ska
samarbeta för att skapa möjligheter ”för utveckling, lek och lärande (Skolverket, 2010 a s
11)”. Det är förskolechefens ansvar att förskolans ”lärandemiljö utformas så att barnen får
tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande (2010 a s 16)”. Resultatet
visar en medvetenhet hos förskollärarna om detta, det gör sig synligt när förskollärarna
beskriver miljön som föränderlig och de utgår från barnens behov och intressen. Analysen
visar att förskollärarna vet att miljön påverkar barnen på olika sätt och därför behöver de se
över möblering, belysning, inredning, ljud och sakers placering i rummen. I förskolans
uppdrag ingår det att lägga grunden för ett ”livslångt lärande” som ska vara rolig, trygg och
lärolik (Allmänna råd, 2005 s 9). Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i
förskolan i en miljö som samtidigt ”utmanar och lockar till lek och lärande (2005 s 9)”. I vår
analys framkommer det att förskollärarna arbetar i syfte att främja lek och lärande när de
förändrar miljön runt barnen. Olika faktorer som påverkar förskolorna är ”personalens
kompetens, personaltäthet, barnsgruppens storlek och sammansättning, lokaler, material och
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miljö (2005 s 10)”. Personaltäthet och barngruppens storlek är faktorer som förskollärarna
inte kan påverka, likaså själva lokalerna. Analysen av resultatet visar att de påverkar de
områden som är möjliga, så som material och hur lokalerna används och utformas. I arbetet i
förskolan finns det fler viktiga faktorer som spelar in, det är bland annat ”personalens
förhållningssätt, arbetssätt och samspel med barnen, samspel mellan barnen, arbetet med
föräldrarna och utformningen av den pedagogiska miljön (2005 s 10)”.
I de frågor som berör inomhus- och utomhusmiljön på förskolorna vilar beröringspunkterna
på ord som exempelvis ”viktigt, flexibilitet, föränderlig”. Enligt en sammanställning av de
olika uppfattningar som respondenterna har uttryckt så har miljön en stor betydelse för barns
lek och lärande. Utformningen är viktig och ”den ska främja båda” säger en av dem.
Sammanlagt är det elva respondenter som beskriver en anpassad, föränderlig och flexibel
miljö. Miljön anpassas och utformas utifrån barngruppens behov och intressen, den ska vara
flexibel och kunna förändras vid behov. Analysen av resultatet ger en bild av att
förskollärarna har en stor medvetenhet om miljöns vikt för att främja barns lek och lärande.
Deras inställning till miljön har ett perspektiv som visar ett föränderligt förhållningssätt för
att på bästa sätt gynna barnens förutsättningar.
”Miljön kan ses som den tredje pedagogen, så barnen tillsammans
med vuxen eller på egen hand kan undersöka denna”.
(Förskollärare)

Miljön kan öppna för möjligheter men vuxna kan även sätta gränser anser två respondenter.
Vi tolkar det som att miljön i förskolan bör vara tillåtande, vilket bekräftas av läroplanen
(Skolverket, 2010 a) och det ger barnen möjlighet att själva skapa sin miljö som passar deras
lek. En av respondent säger att användandet av pedagogisk dokumentation och observationer
av miljön synliggör behov och lärande, barns teckningar är en del av att se barnens lärande.
”Det är viktig för vårt pedagogiska arbete” säger en annan.”Tillgänglig personal som är eniga
bidrar till lärande” i de olika miljöerna, anser en förskollärare. En till beröringspunkt som vi
urskiljt i resultatet handlar om material, det ska vara tillgängligt och det ska finnas
möjligheter för barnen att vara självständiga. Lokalerna ska utformas med en medvetenhet
om ljus och ljud. ”Sakers placering och olika rum kan bidra till olika ageranden hos barnen”
menar en förskollärare. ”Regler för miljö och material ger trygghet och tydlighet” säger en av
dem. Ur resultatet i enkäten kan vi avläsa att nio förskollärare med olika ord tar upp området
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som handlar om deras förhållningssätt för att skapa en god miljö genom att utforma den efter
barnens behov. Närmare hälften av respondenterna anser att miljön ska inbjuda och inspirera
till lek och lärande. En förskollärare säger att det behövs ”för att främja” och en annan säger
att ”miljön har betydelse för barns lek och lärande”. Av olika litteratur framgår det att i
lekens värld utvecklas kunskaper som lägger grunden för utvecklingen av olika egenskaper
som är viktiga inför individens framtida liv och lärande (Löfdahl, 2004: Smith, 2010:
Williams, 2006).

I förskollärarrollen är de gemensamma beröringspunkterna som vi urskiljt i svaren att stötta,
vägleda, uppmuntra och fungera som en medhjälpare. Tretton respondenter använder sig av
de orden för att beskriva sin roll. En säger ”Lära för livet, vi är medskapare till det, på deras
resa framåt”. ”Utmana deras fantasi genom att uppmuntra till eget tänkande” säger en annan
förskollärare. Det framkommer att förskollärarna vill vara en god förebild för barnen och
hjälpa dem så de får kunskaper som tar dem vidare i utvecklingen. En respondent säger ”att
vara en förebild, till exempel om det uppstår konflikter”. Vi tolkar resultatet som en
gemensam tankegång ur förskollärarperspektiv och vi avläser att respondenterna följer
läroplanen för förskolan i den här punkten (Skolverket, 2010 a). ”Barnen ska känna sig som
en tillgång i gruppen och barngruppen är en del av barnens utveckling” säger en
förskollärare, hon påpekar att ”barn lär av varandra”. ”Medvetna pedagoger kan visa rätt och
fel samt förmedla det till barnen” säger en annan, respondenten säger att det är dennes roll att
”ge dem verktyg till detta”. ”Det går att leka in mycket lärdom, i leken lär sig barn mycket”.
Analysen visar respondenternas tankar om den fria leken. De anser att barn utvecklar och lär
sig olika sociala kompetenser som att samarbeta, lyssna, visa hänsyn och kompromissa.
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) bekräftar att barn utvecklar kompetenser
i lekar genom att de turas om, samarbetar, utvecklar roller och kunskaper om objektens
funktioner samt dess betydelse, ord som nämns i resultatet. Enligt det
utvecklingspedagogiska perspektivet är det avgörande för barnens lärande att de förstår sin
omvärld. I leken provar barn på livet, de skapar lekar ur verkliga händelser utifrån hur de har
upplevt det (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008). Solem och Reikerås (2004)
säger att barnen utvecklar sitt tänkande med hjälp av rollekar, fantasilekar och strategilekar,
på så sätt utvecklas förmågan att verbalt motivera sina handlingar. Barn kan både delge egna
eller få höra andras uppfattning om omgivningen genom lekandet, i rollspel kan de samarbeta
och spela upp olika upplevda situationer. Av de kompletterande frågorna framgår
förskollärarnas uppfattning att barnen kan i den fria leken utforska sin omgivning, utveckla
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kompetenser och intressen. Tretton respondenter uppger att mycket av lärande sker i leken
bland annat socialt samspel, turtagning och samarbete. Likaså tas problemlösningar upp och
att barnen utvecklar sitt språk i samband med fri lek och planerad verksamhet. En påpekar
vikten av att tolka deras språk, muntligt och kroppsligt. Majoriteten av förskollärarna anser
att det sker en utveckling av många olika egenskaper i förskolan. Analysen av det stora
antalet svar leder vidare till antagandet att vi kan se det som ett utbrett och diskuterat område
av förskollärarna men även ett väl erkänt synsätt i verksamheten.

I frågan om vad förskollärarna vill att barnen ska lära sig igenom fri lek och planerad
verksamhet så har vi valt att benämna det som beröringspunkter där samarbete, demokrati,
socialt samspel och självständighet tas upp i svaren. Förskollärarnas uppfattning
sammanfaller med och bekräftas utifrån Vygotskijs teorier om vikten av socialt samspel, att
barn lär av varandra och med varandra. Det som händer i interaktioner mellan individer leder
till förändring hos dem enligt Williams, samt Sheridan och Pramling Samuelsson (2000).
Författarna delar uppfattningen att socialt samspel är den mest betydelsefulla faktorn för
barns lärande och utveckling. ”Lek och lärande går hand i hand” och kan inte särskiljas från
varandra anser en förskollärare. Vygotskijs syn på lärande var att det uppstår i sociala
sammanhang, något som människor för vidare och andra tar till sig (Smidt, 2010). Analysen
visar att förskollärarna arbetar med ett medvetet förhållningssätt utifrån dessa aspekter. I
undersökningen kan vi urskilja ett arbetssätt som grundar sig på den synen eftersom socialt
samspel och samarbete är ord som förekommer frekvent i resultatet. Så många som tretton
förskollärare nämner de orden i de kompletterande frågorna. Antalet betyder att det anses
som viktiga egenskaper i barns utveckling. Williams (2006) menar att de lär av andra barn
och möter andra perspektiv, olika åldrar ger utmaningar och nya kunskaper. Det bekräftas
även av Vygotskijs lekteori och teorin om utvecklingszonen. Även Jensen och Harvard
(2009) bekräftar Vygotskijs lekteori när de säger att leken är en nyskapande process som inte
har några begränsningar för vad barnen kan göra eller bygga upp. Det inträffar ett omedvetet
lärande i leken när de undersöker och experimenterar. Öksnes (2011) säger att leken är
central för lärandet och utvecklingen samt ett verktyg för utvecklingen av de sociala
färdigheterna.

De gemensamma beröringspunkterna angående förskollärarnas uppfattning om vad barnen
ska lära sig är samarbete, demokrati, socialt samspel och självständighet. Det kompetenta
barnet nämns, ”jag kan”, det är viktigt att barnen får uppleva det menar en av förskollärarna. I
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verksamheten vill närmare hälften av respondenter att barnen ska utveckla trygghet,
självförtroende och empati. Av de kompletterande frågorna framgår det att i den fria leken
kan barnen utforska sin omgivning, utveckla kompetenser och intressen. Tretton respondenter
uppger att mycket av lärande sker i leken bland annat socialt samspel, turtagning och
samarbete. Majoriteten av förskollärarna anser att det sker en utveckling av många olika
egenskaper i förskolan. Av det stora antalet svar så tolkar vi det som ett utbrett och diskuterat
område av förskollärarna.

Den oro över en mer skollik förskola som Pramling Samuelssons uttrycker delas av ett fåtal
av de respondenter som deltagit i det här arbetet, men majoriteten är inte orolig för den
utvecklingen. Vi möter åsikter som menar att förskollärare inte har de intentionerna med
verksamheten, utan deras grund för lärande ligger i leken. Majoriteten, tio av förskollärarna
är inte oroliga för en skollik förskola, en respondent upplever att lek är grunden i förskolan
och att de inte har ambitionen att bli skollik. I förskolan har de har inga bedömningar på
barnen och menar att ”utvecklingen inte går åt skolhållet”, säger en av respondenterna. Två
av förskollärarna uttrycker dock en oro för att det kan ske och anser att vi redan är på väg. En
menar att ”fokus har flyttats från sång och lekfullt lärande till matematik och teknik”.
”Cheferna sätter prägeln och det känns som de vill styra åt det hållet” säger en annan. Tre av
svaren tolkar vi som delvis oroade men de har inte svarat tydligt ja eller nej. Deras svar visar
på funderingar och faror som kan leda till en mer skollik förskola. ”Det kan finnas en risk för
att utvecklingen går åt det hållet, endera att regeringen styr riktning så, eller att de allt större
barngrupperna gör verksamheten mer skollik”. Analysen visar att förskollärarna trots allt kan
se faror i verksamhetens utveckling som kan skapa en struktur som påminner om skolans. Det
finns yttre faktorer som ligger utanför deras påverkan, de själva tror sig inte styra
verksamheten åt en skollik förskola.
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Diskussion.
Diskussionsdelen framställs utifrån forskningsfrågan som är utgångspunkten i
examensarbetet och det som framgått ur respondenterna svar, både ur enkäterna samt de
kompletterande frågorna. Vi besvarar forskningsfrågan som examensarbetet grundar sig på,
angående hur förskollärare ser på miljö och barns lek och lärande. Enligt läroplanen
(Skolverket, 2010 a) ingår det i förskolans uppdrag att bidra till en hållbar utveckling inför
framtiden, där miljön och natur ingår. I förskolans uppdrag ingår det att förskollärarna strävar
efter att barnen ska ”utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära” (s 9)
och arbetslaget ska ”samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande”
(s 11).

Vid en analys av undersökningen drar vi slutsatsen att i de olika miljöerna framgår det att
respondenterna ställer sig mer nöjda till inomhusmiljöns utformning än med utomhusmiljöns
utformning. Sammanfattningsvis beskrivs det en pedagogisk miljö som en anpassad,
föränderlig och flexibel miljö. Den anpassas och utformas utifrån barngruppens behov och
intressen. Vår slutsats är att det krävs att den inställningen finns i förskolans verksamhet
eftersom barngruppen förändras över tid. Vi tolkar resultatet som att förskollärarna visar en
stor kunskap om miljöns vikt för att främja barns lek och lärande. Deras inställning till miljön
har ett perspektiv som visar ett föränderligt förhållningssätt för att på bästa sätt gynna barnens
förutsättningar. Björklid (2005) bekräftar förskollärarnas uppfattning att barn behöver miljöer
som inspirerar till olika typer av aktiviteter och att lokalernas konstruktion som oftast är för
små gör att ljudnivån är för hög, lokalerna skapar en begränsning för hur verksamheten kan
bedrivas. Enligt läroplanen (Skolverket, 2010 a) ska förskolan erbjuda en trygg miljö som
lockar och utmanar till lek. Den ska fungera stödjande för utveckling och lärande. Vi kan
avläsa att över hälften av respondenterna med olika ord tar upp området som handlar om
deras förhållningssätt för att skapa en god miljö genom att utforma den efter barnens behov.
Det framgår att förutsättningar och omgivningar är något föränderligt, därför måste miljön
anpassas så den passar ändamålet. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) samt
Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) påvisar vikten av förskollärares inställning till
miljön och hur han/hon konstruerar den. Det kan vara avgörande för barns lärande. Williams
(2006) påpekar att en medvetenhet över att en bra lärande miljö inte skapas själv är
avgörande, utan det är förskollärarna som måste konstruera den tillsammans med
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barngruppen. Den medvetenheten gör sig synlig i vår undersökning. Resultatet visar tydligt
respondenternas uppfattning och kunskap om miljöaspekterna. Miljön har inverkan på den
pedagogiska verksamheten (Allmänna råd, 2005), det kan begränsa den eller utmana och
locka till utforskning. Både när det gäller inne och utemiljö så kan de förskolor med sämre
utgångsläge kan behöva kompensera med färre barn i gruppen. Vi ställer oss frågande till
förekomsten av det. En analys av resultatet visar att inne- och utemiljön är varierande i de
olika förskolor som deltagit i undersökningen. Vi har sett skillnader i miljön utifrån de olika
beskrivningar förskollärarna delat med sig av samt i enkätundersökningen. Här anser vi att
kommunerna bör ha tydligare krav på sig så att de genomför de förbättringar som krävs för
att förskolor ska uppfylla läroplanen och sitt uppdrag på bästa sätt. Läroplanen förespråkar ett
ekologiskt förhållningssätt till natur och miljö, så att barnen skapar en förståelse för det. Hur
ska det vara möjligt att praktiskt i verksamheten bidra till det om utemiljön inte är skapad och
anpassad med det ändamålet, som exempelvis i stadsmiljö utan en funktionell gård med
varierad natur? Målet är att barnen ska respektera allt levande och sin närmiljö.

Majoriteten av respondenterna beskriver en anpassningsbar miljö i svaren på de
kompletterande frågorna, på ett sätt som vi tolkar handlar om inomhusmiljön. Jämförelsen
visar att enkäten och de kompletterande frågornas svar bekräftar det faktum att förskollärarna
arbetar utifrån ett föränderligt och flexibelt miljöperspektiv för att främja lek och inlärning.
Vi påstår att resultaten i tabellen och de skrivna svaren visar att respondenterna uppfattar sig
ha en större möjlighet att påverka inomhusmiljön än de har att påverka utomhusmiljön.
Slutsatsen av resultatet blir att förskollärarna anser att inomhusmiljön främjar lek och lärande
mer än utomhusmiljön, både de lägre och de högre skalstegen visar på detta resultat. I
förskolans uppdrag (Skolverket, 2010 a) ingår det att skapa en miljö som lockar till lek och
lärande, men det är kommunerna som ska redogöra för hur de anpassar lokaler och utemiljön
i förskolan. Vi uppfattar svaren från respondenternas att det är deras ansvarsområde eftersom
ingen nämner att någon annan instans har ansvaret. I förskolans allmänna råd framgår det att
”Kommunen bör se till att förskolans utemiljö och lokaler är trygga, säkra hälsosamma och
utvecklande genom att dessa är utformade så att de möjliggör en varierad pedagogisk
verksamhet som stödjer både enskilda barns utveckling och lärande samt grupprocesser
(Allmänna råd, 2005 s 20)”.
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De kompletterande frågorna har resulterat i ett socialt perspektiv på miljön utifrån
respondenternas svar. Det går inte att tydligt urskilja samspelsklimat som en del av miljön i
svaren på frågan om miljöns betydelse för lek och lärande, detta perspektiv kom inte fram.
Det kan tolkas som att relationer och kamratkultur inte ingick i deras synsätt på miljön i
förskolan, men i andra delar av undersökningen framkommer det och vi kan avläsa att
förskollärarnas inställning och deras egen påverkan bidrar till barnens uppfattning om
omgivningen. En förklaring till det kan vara att frågorna endast lett respondenternas tankar
till utemiljö, så de väljer att inte skriva om relationer och kamratkultur som en del av miljön.
Däremot nämns ord som klimat, socialt klimat, kamratskap och empati i andra frågor, vi ser
en medvetenhet och därför redogör vi för resultatet i diskussionen som handlar om miljö.

Kihlbom (2003) tar det hela till en ny nivå och säger att de tidiga kontakterna är viktiga för
små barns utveckling. I det här är de vårdande individernas (förskollärarnas) egen
personlighet avgörande, så som deras känslighet och förmåga till inlevelse men också
personalens psykiska befinnande. Redan från ettårsåldern är det lilla barnet många timmar
om dagen och hela veckor i förskolan. Kihlbom (2003) anser att det är en skrämmande
utveckling även om kvalitén på förskolorna är goda. En av respondenterna uppger att dennes
roll ”har blivit allt viktigare och kommer bli mer och mer viktig, eftersom barnen tillbringar
allt mer tid på förskolan”. En annan säger att ”de står för att skapa det sociala klimatet på
förskolan”. De svaren visar sig bekräfta Kihlboms farhågor. Med det i åtanke inser vi att
relationer och kamratkultur är viktiga ingredienser i skapandet av en god miljö.

I resultatet visar det sig att förskollärarens roll inom området som berör barns lek och lärande
benämns som en vägledare och hjälpare när barnens egna kunskaper inte räcker till,
exempelvis språkligt eller vid socialt samspel i leksituationer. Det är gemensamma
beröringspunkter som vid en jämförelse förekommer i hälften av svaren. En respondent tar
upp att medvetna förskollärare kan visa rätt och fel samt förmedla det till barnen. Ytterligare
en påpekar vikten av att tolka barnens språk, muntligt och kroppsligt. En delaktig
förskollärare kan påverka barnens metakognitiva medvetenhet genom att styra
kommunikationen på så sätt att barnet måste tänka på det egna agerandet (Skolverket, 2004).
Lärande igenom samspel och kommunikationen är av vikt menar Björklid (2005), genom att
kommunicera bearbetar de sina uppfattningar och erfarenheter. Förskollärarna anser att
barnen utvecklar sitt språk i samband med lekandet. Att språket utvecklas i samspel med
andra människor bekräftas av Axelsson, Bergöö, Brink, Fast, Jönsson och Kåreland (2009).
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En förskollärare uppger att de arbetar med kommunikation, utifrån olika etiska aspekter som
att vara en bra kompis. Exempelvis när ett barn river eller förstör för ett annat, då använder
de sig av frågor. ”Om någon rev något för dig, hur skulle du känna då”? Johansson och
Pramling Samuelsson (2006) som förespråkar de metakognitiva samtalen med barn menar att
så sätt lyfter vi fram barnens kunskaper och gör dem synliga. De får en medvetenhet om vad
de kan, det stärker deras självförtroende och utvecklar olika perspektiv på saker och ting. Allt
som lyfts i de metakognitiva samtalen behöver inte vara positivt men det bidrar till en insikt
om vad som hänt och varför. I förskolans läroplan (Skolverket, 2010 a) framgår det i
beskrivningen av barns behov att få reflektera och delge sina tankar ska stödjas och olika
uppfattningar ska uppmuntras. Barnen som får möta andras perspektiv bidrar till de
demokratiska värderingarna som samhället önskar se (Williams & Sheridan & Pramling
Samuelsson, 2000). Utan förmågan att visa hänsyn och samverka med andra individer
riskerar samhället att gå under. Vikten av barns samarbete kan härledas till hållbar utveckling
då samlärande och samarbete anses vara förutsättningar för samhällets positiva utveckling.
En förskollärare anger i de kompletterande frågorna att ”samarbete och demokrati är en viktig
grund i människors liv, - stora som små”.

Slutsatsen som kan dras ur undersökningen och den tidigare forskningen är att förskollärarna
utgår från samma synsätt som forskningen hävdar. Oavsett om du använder begreppet peer
tutoring eller kamratsamverkan så vilar uppfattningen på samma grund, - att barn lär sig bäst
genom interaktioner med andra. De får möta andras idéer och är på så sätt är det ett kollektivt
utbyta mellan dem, det gör att barnen tar till sig nya kunskaper och sätt att tänka. I samverkan
så är inte alltid den äldre som står för kunskaperna, det beror på tidigare erfarenheter och inte
vilken ålder du har (Williams, 2006; Williams & Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000).

Det intressanta som vi kan avläsa ur resultatet är det som faktiskt saknas, faktum är att ingen
av respondenterna har nämnt att det förekommer barn som inte kan leka, men alla utom två
förskollärare tar upp sin roll som medhjälpare. Ur Vygotskijs perspektiv betyder det att barn
som inte har förmågan att leka saknar kunskaper om det sociala och kulturella sammanhang
de befinner sig i. Den hermeneutiska förklaringen skulle då vara att barnen inte har förstått
sin omvärld, orsakat av brister i tolkningsprocessen. Det är viktigt att förskollärare har i
åtanke att lek inte kommer sig naturligt för alla barn (Jensen & Harvard, 2009). Somliga
behöver mer stöd och hjälp för att lära sig leka och interagera med andra barn och vuxna, det
förekommer att barn inte lär sig de sociala koderna.
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Majoriteten av pedagogerna är inte oroliga för en skollik förskola, några upplever att leken är
grunden i förskolan och att de inte har ambitionen att bli skollik. De gör inga bedömningar på
barnen och menar att utvecklingen inte går åt skolhållet. Så kan det mycket väl vara, men det
förekommer inplanerade situationer i förskolan som trots allt påminner om skolans
verksamhet, en respondent nämner exempelvis matematik och teknik som oftast anses vara
ämnen som hör till skolan. Ytterligare en respondent beskriver att de arbetar med ”NTAnatur teknik för alla”. När vi granskar läroplanen upptäcker vi att i förskolechefens
ansvarsområde ingår det att främja barns lärande, men hur kommer det sig att barns lek inte
nämns. Anses lek inte lika viktigt. Läroplanen beskriver att förskolechefen har ansvar över att
”lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling
och lärande (Skolverket, 2010 a s 16)”. Drygt en fjärdedel av dem uttrycker dock en oro för
att det kan ske och anser att vi redan är på väg. En menar att ”fokus har flyttats från sång och
lekfullt lärande till matematik och teknik”. Läroplanen är ämnesinriktad mot natur, teknik,
matematik och språk, förskollärarna arbetar utifrån att barnen ska få kunskaper i dessa
områden. Nöjd och Richter (2012) intervjuar Gunilla Dahlberg i tidningen Lärarnas nyheter.
Dahlberg ser en risk om vi i för stor utsträckning kontrollerar barnen i vuxenstyrda aktiviteter
och det kan leda till att lusten att lära försvinner. Det viktiga är inte faktainnehåll utan att
istället utmana barns tankar och teorier. Pramling Samuelsson tycker att förskolor ska vara
kritiska när det gäller nya metoder och trender, så vi inte köper allt (Nöjd & Richter, 2012). I
den vetenskapliga artikeln av Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) så
framhäver de att förskollärarutbildningarna är organiserade på ett sådant sätt att den främjar
barns lärande mer än lek vilket är en intressant utveckling. Sveriges regering (prop 2004
/05:11) har gett förskolan en tydligare del i utbildningssystemet men det är inte meningen att
förskolans uppdrag ska förändras, i förskolan är barn -barn, inte elever. Det här är regerings
egna ord trots det uppfattar respondenterna att regeringen kan komma att styra deras
verksamhet åt det mer skolinriktade hållet. På webben finns det inlägg som höjer en
varningsflagga för att svenska förskolan är och blir mer skolifierad. Vår undersökning visar
även den på en medvetenhet om farorna som kan leda dit men även att förskollärarna inte vill
ha det så. I läroplanens första sida (Skolverket, 2010 a s 4) så står det ” utbildningen i
förskolan syftar till”, redan här kan man se ett uttryck för skolifiering. Kan verkligen
förskollärarna stå emot den utvecklingen? Hur det kommer att bli får framtiden utvisa.
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Framtida forskning.
Frågan om fördelningen mellan planerad verksamhet och fri lek var svårbesvarad, många har
svarat på olika sätt som gör att vi inte kan redogöra ett resultat, därför valde vi att utesluta
den frågan i examensarbetet. Förskollärarna klarade inte av att uppskatta hur mycket tid som
går till den planerade verksamheten eller den fria leken, men i enkäten kunde vi avläsa att
många var nöjda. Det hade varit intressant att få se hur det var fördelat, tidsmässigt och vart
går gränsen? Frågan kvarstår. Forskning kan ge oss en bild om förskolor allt mer använder
sig av en skollik struktur i verksamheten.
Didaktiska implikationer.
Enligt Jensen och Harvard (2009) vilar grunden till lekens uppkomst i barnets förmåga att
tänka, det utvecklas till allt mer avancerade rollekar och processer. Johansson och Pramling
(2006) säger att barnen använder sig av leken för att skapa en mening och förståelse över sin
omgivning. Kortfattat kan några ord sammanställa förskollärarnas uppfattning om barns lek
och lärande, lek – samspel – lärande – utveckling. De vuxna i förskolan (Skolverket, 2010 a)
ska stödja barnen så de kan utveckla självförtroende och tillit, barnens vilja och lust till att
lära ska främjas, vilket framgår i resultaten. Många av de egenskaper barn utvecklar i
förskolan är grunden till deras framtida förhållningssätt till omgivningen och relationer till
medmänniskor Johansson och Pramling Samuelsson (2006). Det framgår av resultatet att
förskollärarna är medvetna om de olika läroprocesserna som tar form i lekens tecken och i det
sociala samspelet som försiggår. Resultatet visar att barn kan ha brister i förmågorna vid lek
och för att hjälpa barnen vidare går de in med ett förhållningssätt som vägledare och hjälpare,
likartat som modellen för kamratsamverkan peer tutoring men istället med en
vuxenpåverkan. Här framkommer det att förskollärarna har en viktig roll för att dessa barn
ska uppmärksammas, få stöd och uppmuntran för att utvecklas.

29

Medskapare till barns lek.

Avslutande reflektioner.
Så här i efterhand upptäcker vi många faktorer som kunde göras annorlunda. Några exempel
är hur enkäterna och de kompletterande frågorna utformades. Det har gett oss insikt i vikten
av hur vi formulerar oss och att det krävs en tydlighet. Lika så orden inlärning och lärande
som förekommer i texten och enkäten, samt de kompletterade frågorna. Vi har i största dels
använt oss av begreppet lärande men i enkätens formulering står det ”inlärning”. Något vi
inte reflekterat över för än nu. Vi avser att orden lärande och inlärning ska tolkas med samma
innebörd.

För att inte ställa för många frågor så skrev vi ihop dem, då blev det flera frågor i samma
mening. Detta ställde till problem för respondenterna när de skulle besvara frågorna. Det
visade sig i resultatet att somliga frågor blev obesvarade. Vi ser kritiskt på de frågor vi valde
ut i undersökningen och att det kan göras annorlunda. En av frågorna lyder: Hur tänker du
kring barns sociala samspel, angående lek och lärande, vad har du för roll inom området? Vi
tog förgivet att svaren skulle ta upp barn som inte leker, vilket respondenterna inte tog upp i
sina svar.

Ytterligare en faktor som vi upplevde problematiskt var skalans mittsteg, den tredje
kolumnen. Det bör tolkas som delvis instämmande men vid framställning av resultatet var det
svårt att tolka det som mer eller mindre instämmande. Mittsteget gav inget tydligt svar från
respondenterna, det gav stor frihet från vår sida att tolka det som positivt eller negativt.
Likaså har vi smalnat av arbetet i resultatdelen och diskussionen för att inte framställa en
studie som upplevs som ”spretig”. Det finns många delar i enkäten som vi uteslutet att
analysera. Men som sagt, enligt Björndahl (2005) är det vad forskning går ut på, att sålla och
plocka fram de relevanta bitarna ur undersökningen och det går inte att redogöra för allt i
samma arbete. I förskolans värld och i arbetet med barn finns det oändligt med områden att
forska i, det gäller bara att prioritera.

Vi har i och med detta arbete fått en bredare syn på lekens innebörd och dess betydelse för
barnens utveckling, även konflikter kan föra något gott med sig. I framtiden kommer vi ha en
öppnare inställning till vad vi räknar till lek. Vi har en önskan att fler kommer dela de
lärdomarna med oss. Genom att framhäva leken som ett verktyg och metod för utveckling så
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lyfter vi dess vikt i förskolans verksamhet. Lek är inte bara lek visar forskningen och
förskollärarnas svar som vi påträffat under arbetets gång. Det är mycket forskning som ligger
till grund för uppfattningarna runt hur och varför barn leker. Många källor bekräftar varandra
och verkar influerats av Vygotskij olika teorier, utan tvekan är han en stor källa till inhämtad
kunskap om barnens utveckling.

Bergström (1997) ger en annan infallsvinkel på lek. I barns lek finns död, hat och krig. Det
kan vara icke uppskattade inslag i förskolan, men vad händer om vi förbjuder vissa lekar?
Hindrar vi deras utveckling och var går gränsen för lekars innehåll? Vi kan inte utgå från att
bara ”snälla lekar är lek” (1997 s 78). De mindre välkomna lekarna är såklart även de
händelser som barn kan behöver bearbeta. Det vore intressant och forska i vilka typer av lek
som inte välkomnas i förskolor och hur det hanteras av personalen.
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Bilagor.
Informationsbrev till intervjuobjekten.

Hej.
Vi som skriver heter Sandra Ahlström och Nina Blomdahl och läser till förskollärare, den här
terminen skriver vi examensarbetet. Det handlar om barns lek och lärande i förskolan. Vi är
därför intresserade av er syn på området och forskningsfrågan lyder: Hur ser pedagoger på
lek och lärande i verksamheten?

Vi är medvetna om att ni har mycket att göra i förskolan men hoppas innerligt att ni vill ta er
tid att besvara våra frågor, som kommer att bli en del av svaret på forskningsfrågan. Ni får
gärna vara anonyma och vi nämner varken ert namn eller förskolans i examensarbetet. Det är
valfritt hur ingående ni vill svara eller har tid till, men vi lämnar gott om plats för svaren!
Samma information lämnar vi till förskolans chef.

När ni har besvarat frågorna så var vänliga att lägga dem i mappen så hämtar vi dem. Vi
tänker komma vid två tillfällen, första är: 4 september, andra tillfället 11 september.
Vi ber och hoppas på ert engagemang, tack på förhand!

Vänliga hälsningar
Sandra och Nina.

Kontaktinformation:
Sandra Ahlström mail: sand_ahl@hotmail.com

072-231 91 91

Nina Blomdahl mail: nina.elin@hotmail.com 070-282 41 42
Handledare Annie Hammarberg mail: anehag@hig.se 026-64 82 03
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Informationsbrev till förskolechefen.

Hej.
Vi som skriver heter Sandra Ahlström och Nina Blomdahl och läser till förskollärare, den här
terminen skriver vi examensarbetet. Det handlar om barns lek och lärande i förskolan. Vi är
därför intresserade av förskollärarnas syn på området och forskningsfrågan lyder: Hur ser
pedagoger på lek och lärande i verksamheten?

Vi är medvetna om att personalen har mycket att göra i förskolan men hoppas innerligt att de
vill och kan ta lite tid att besvara våra frågor, som kommer att bli en del av svaret på
forskningsfrågan. De får gärna vara anonyma och vi nämner varken namn eller förskolans
namn i examensarbetet. Det är valfritt hur ingående de vill svara eller har tiden till, men vi
lämnar gott om plats för svaren!

Vi tänker komma vid två tillfällen för att hämta svaren, första är: 4 september, andra tillfället
11 september.
Vi ber och hoppas på ert engagemang, tack på förhand!

Vänliga hälsningar
Sandra och Nina.

Kontaktinformation:
Sandra Ahlström: mail: sand_ahl@hotmail.com

072-231 91 91

Nina Blomdahl: mail: nina.elin@hotmail.com 070-282 41 42
Handledare Annie Hammarberg mail: anehag@hig.se 026-64 82 03
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Undersökningsformulär.

Riktat till förskollärare.

För varje artikel nedan ringar du in siffran
till höger som bäst överensstämmer med ditt omdöme av dess kvalitet.
Använd skalan ovan när du väljer siffran för kvaliteten.

Skala

Stämmer

1.

Inomhusmiljön är anpassad för att främja lek.

1

2

3

4

5

2.

Inomhusmiljön anpassad för att främja inlärning.

1

2

3

4

5

3.

Jag är nöjd med lokalerna i förskolan.

1

2

3

4

5

4.

Utomhusmiljön är anpassad för att främja lek.

1

2

3

4

5

5.

Utomhusmiljön är anpassad för att främja inlärning.

1

2

3

4

5

6.

Jag är nöjd med förskolans utemiljö.

1

2

3

4

5

7.

Barnen har tillgång till en dator/Ipad.

1

2

3

4

5

8.

Datorer/Ipad är ett bra redskap barn för barns lärande.

1

2

3

4

5

9.

Använder ni datorn/Ipad i den planerade verksamheten för

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

att främja inlärning.
10.

På min avdelning har vi balans mellan planerad verksamhet
och fri lek.

11.

Jag är nöjd med mina kunskaper om läroplanen.

1

2

3

4

5

12.

Förskolan arbetar efter läroplanen.

1

2

3

4

5

Stämmer

mycket.

Stämmer

ej

Beskrivning/identifikation av undersökningsartikeln
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Kompletterande intervjufrågor.

Till fråga:
1-6. Hur tänker du runt miljöns betydelse för lek och lärande?

Till fråga:
7- 9. Hur många timmar uppskattar du att barnen använder datorn/Ipad?
Vad används den till? Vad är dina tankar runt detta?

Till fråga:
10 . Hur många timmar planerad verksamhet (inte rutiner) och ”fri lek” uppskattar du
under en vecka?
Vad tycker du barnen ska lära sig i verksamheten, genom planerad verksamhet och fri
lek?
Hur tänker du kring barns sociala samspel, angående lek och lärande, vad har du för
roll inom området?

Till fråga:
11-12. Är du orolig för att förskolans utformning ska bli mera ”skollik”?
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”Samarbete och demokrati är en viktig grund i människors liv,
– stora som små”
(Förskollärare).

