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Antal sidor: 50 

Syftet med studien var att uppmärksamma hur utomhusmiljön kan bidra till lärande 

utifrån den fria leken och med hänsyn taget till verksamhetens pedagogiska organisering. 

Utifrån syftet i studien uppkom dessa frågeställningar. Vilka möjligheter och hinder 

existerar i arbetet med att utveckla barns kunskaper och lärande utifrån den fria leken och 

av att organisera den planerade verksamheten som är relaterad till utomhusmiljön? Vad 

utmärker pedagogiskt planerade aktiviteter relaterade till utomhusmiljön och i förhållande 

till verksamheten som helhet? Den teoretiska utgångspunkten i studien är ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv. Centrala begrepp som har används inom teorin är 

Wartofskys syn av artefakter, motsättningar och expansivt lärande. För att undersöka våra 

frågeställningar genomfördes kvalitativa intervjuer med sju pedagoger på fem olika 

förskolor. Observationer har även genomförts som ett komplement till intervjuerna på 

samtliga förskolor i studien. Resultat i studien synliggör att pedagogerna anser att i den 

fria leken finns det möjligheter att utveckla barns lärande. De förutsättningar och 

tillgångar som pedagogerna ges påverkar vilka möjligheter till lärande som pedagogerna 

kan erbjuda barnen. Det framkommer även att de förutsättningar barnen ges till 

pedagogiskt planerade aktiviteter skiljer sig mellan verksamheternas utomhusmiljöer och 

inomhusmiljöer.  
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1 Inledning 

I förskolans dagliga verksamhet ingår utomhusvistelsen vilket innebär att barn och 

pedagoger någon gång under dagen spenderar tid i utomhusmiljön. Enligt 

Skolinspektionens rapport (2012:7) tillbringar verksamheter mycket tid i utomhusmiljön, 

dock har pedagogerna inte alltid en tanke med hur de kan ta tillvara på tiden i 

utomhusmiljön. Monsalvafge, Long och Dibello (2013) menar att utomhusvistelsen är 

betydelsefull då den erbjuder barnen möjligheter att tillägna sig nya kunskaper som 

främjar deras lärande. Utifrån detta finner vi det intresseväckande att undersöka hur 

lärandemöjligheter tas tillvara på i förskolans utomhusmiljö. Efter att ha genomfört 

verksamhetsförlagd utbildning på flera olika förskolor har vi uppmärksammat att 

utomhusmiljöns möjligheter för att utveckla ett lärande inte alltid tas tillvara på, på 

samma sätt som det görs i inomhusmiljön. Vår upplevelse utifrån det som vi har 

uppmärksamt på olika förskolegårdar är att barn befinner sig i den fria leken i 

utomhusmiljön oftast utan pedagoger som upptäcker tillsammans med dem, medan i 

inomhusmiljön planeras det för pedagogiska aktiviteter. Detta kan bero på att det krävs 

andra kunskaper i utomhusmiljön (Ekvall, 2012). Ekvall (2012) menar att utomhusmiljön 

inbjuder till förändringar och utmaningar som främjar alla ens sinnen. Enligt Szczepanski 

(2013) är det positivt att använda sig av lärandet i utomhusmiljön som ett komplement 

till lärandet i inomhusmiljön. Utomhusmiljön erbjuder barnen en mängd möjligheter där 

de kan tillägna sig nya lärdomar (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Vi har därför i 

denna studie valt att rikta vårt intresse mot hur pedagogiska aktiviteter planeras och 

genomförs i förskolans utomhusmiljö. På vilket sätt använder sig olika verksamheter av 

utomhusmiljön för att ta tillvara på barnens egna lärprocesser i den fria leken samt hur 

använder de sig av pedagogiska planerade aktiviteter i utomhusmiljön för att erbjuda 

barnen lärandetillfällen även utomhus? Att synliggöra hur verksamheter utvecklar 

barnens lärande i utomhusmiljön har betydelse för vår studie då detta är någonting som 

våra erfarenheter påvisar inte alltid tas tillvara på. Denna studie bidrar till nya kunskaper 

då vi undersöker hur pedagoger i olika verksamheter tar tillvara på barns visade intresse 

för att utveckla deras lärande i utomhusmiljön. Genom att forska om detta i denna studie 

är vår strävan att bidra till nya kunskaper om utomhusmiljöns lärandemöjligheter. 

2 Syfte och frågeställningar 
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2.1 Syfte  

Syftet med studien är att uppmärksamma hur utomhusmiljön kan bidra till lärande utifrån 

den fria leken och med hänsyn taget till verksamhetens pedagogiska organisering.  

2.2 Frågeställningar 

Våra frågeställningar i studien är:  

 

 Vilka möjligheter och hinder existerar i arbetet med att utveckla barns kunskaper 

och lärande utifrån den fria leken och av att organisera den planerade 

verksamheten som är relaterad till utomhusmiljön? 

 Vad utmärker pedagogiskt planerade aktiviteter relaterade till utomhusmiljön och 

i förhållande till verksamheten som helhet? 

3 Bakgrund 

I denna del av studien definieras begrepp som har används i studien. Dessutom skrivs 

delar av förskolans läroplan fram som är relaterade till studien. Därefter skrivs 

utomhusmiljöns historia fram, utomhusmiljön kopplad till inomhusmiljön, lekens roll i 

förskoleverksamheten samt möjligheter och hinder i utomhusmiljön. Säkerhetsaspekten 

på utomhusmiljön skrivs även fram i bakgrunden för att påvisa säkerhetsaspekter och de 

regler som finns att konstruera förskolegårdar. Slutligen kommer det teoretiska 

perspektivet som har använts i studien att redogöras för.  

3.1 Definition av begrepp 

Här beskrivs de begrepp som vi kommer att använda oss av i studien:  

 

Utomhusmiljö är ett begrepp som används i studien, vilket innefattar den miljö och de 

rum som verksamheten vistas i utomhus (Norén-Björn, 1993). Barnen tillbringar tid i 

utomhusmiljön när de vistas på förskolegården, i skogen eller i andra närmiljöer 

(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver 

vidare att utomhusmiljön är betydelsefull för barnen att tillägna sig nya kunskaper i. Fri 

lek är ytterligare ett begrepp som benämnas i studien, vilket beskrivs i McClintic och 

Petty (2015) studie där pedagogerna menar att fri lek är de tillfällen där barnen utforskar 

sin omvärld utefter deras intresse. Den fria leken i utomhusmiljön innebär att barnen 
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utforskar sin närmiljö efter det som de finner är intresseväckande, vilket är vanligt 

förekommande i förskoleverksamheten (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Vidare 

betonas vikten av att barnen behöver få tid till att befinna sig i den fria leken och 

undersöka saker som de finner är intresseväckande (Björkman, 2005; Grahn, 2007; Barr, 

Nettrup & Rosdahl, 2011). Begreppet pedagogisk planerade aktiviteter används även för 

att beskriva aktiviteter som är planerade av pedagogerna för att inspirera barnen till att 

erfara nya kunskaper (Granberg, 2000). Pedagogiskt planerade aktiviteter är planerade 

och strukturerade av pedagogerna för att vidareutveckla barnens lärande (Engdahl & 

Ärlemalm-Hagsér, 2015). Pedagogiskt planerade aktiviteter kan förändras under tiden om 

någonting annat fångar barnens intresse (Norén-Björn, 1993). I aktiviteter är det 

betydelsefullt som pedagog att vara flexibel och kunna avvika från sin planering för att ta 

tillvara på det som fångar barnens intresse (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

Ytterligare ett begrepp som används i denna studie är medforskande pedagoger, vilket 

innebär att pedagogerna är lyhörda för barnens funderingar (Dahlberg, Moss & Pence, 

2014). När pedagogerna är närvarande och delaktiga med barnen i deras utforskande kan 

de lära tillsammans (Granberg, 2000; Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Genom att vara en 

medforskande pedagog skapas nya tankar hos barnen i deras utforskande vilket möjliggör 

för att deras kunskaper kan vidareutvecklas (Granberg, 2000).  

3.2 Förskolans läroplan 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framkommer det att barnen bör ges tillfällen till 

fri lek och pedagogiskt planerade aktiviteter i utomhusmiljön. Vidare i förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016) betonas vikten av att barn bör ges möjligheter till lek, lärande 

och utforskande i förskolans miljöer. Leken är betydelsefull för främjandet av barnens 

lärprocesser (Skolverket, 2016). Det som barnen finner intresseväckande ska tas tillvara 

på av pedagoger som ska erbjuda barnen stöttning vid individuella behov (Skolverket, 

2016). En inbjudande miljö som väcker intresse och som främjar barns utforskande 

framkommer som en viktig aspekt i förskolans verksamhet (Skolverket, 2016). Vidare 

framkommer det hos (Skolverket, 2016) att pedagoger ska stäva mot att erbjuda barnen 

möjligheter till att utveckla ämnesinriktade kunskaper, exempelvis språket.  

3.3 En inblick i utomhusmiljöns historia  

Friedrich Fröbel (1782-1852) var en pedagog och naturfilosof som var en av de första 

pedagogerna som betonade lekens värde för barns lärande (Wallström, 1992). Fröbel 
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utvecklade arbetsmetoder som förekommer även i dagens förskola (Wallström, 1992). 

Under början av 1900-talet utvecklade Fröbel kunskaper om utomhusmiljöns möjligheter 

(Garrick, 2004). Fröbel såg trädgården som betydelsefull därför erbjöd han barnen 

möjligheter till att utforska trädgården (Wallström, 1992; Garrick, 2004). Upplevelserna 

av naturen i utomhusmiljön utvecklades i förskolan där barnen fick möjligheter till att 

erfara nya kunskaper genom att leka samt utforska deras omgivning (Garrick, 2004). 

Fröbels syn på pedagogers delaktighet i barnens lek och utforskande var att de skulle 

vara närvarande och ge stöd åt barnen i deras utveckling (Tallberg Broman, 1995). Även 

i dagens förskola beskrivs det som viktigt att erbjuda barnen möjligheter till att utforska 

trädgården (Björklund, 2014). Björklund (2014) menar att det skapar möjligheter för att 

ytterligare tankar och kunskaper kan framkallas hos barnen i deras lärande.  

3.4 Utomhusmiljöns möjligheter kopplade till inomhusmiljön 

Den verksamhet som påträffas i förskolans inomhusmiljö kan förflyttas till 

utomhusmiljön, vilket exempelvis innefattar utomhusgården, en park eller en skog 

(Granberg, 2000; Claesdotter, 2005). Det som pedagoger erbjuder barnen i 

inomhusmiljön är betydelsefullt att även erbjuda barnen i verksamhetens utomhusmiljö 

(Granberg, 2000). Szczepanski (2013) menar att utvecklandet av barns kunskaper och 

lärande i utomhusmiljön är ett bra komplement för det lärande som sker i inomhusmiljön. 

I utomhusmiljön existerar det många möjligheter att erbjuda barnen aktiviteter som är 

vanligt förekommande i inomhusmiljön som exempelvis samlingen, måltiden och 

skapandet (Granberg, 2000). Kunskaperna som barnen kan tillägna sig i utomhusmiljön 

är lika betydelsefulla som de kunskaperna de kan tillägna sig i inomhusmiljön (Elfström, 

Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 2014). Björklund (2014) menar att det är 

betydelsefullt att pedagoger reflekterar över vilka möjligheter barnen ges till att tillägna 

sig nya kunskaper i verksamhetens utomhusmiljö. Planeringen i verksamheten av de 

lärandemöjligheter som barnen erbjuds i utomhusmiljön är lika betydelsefull som den 

planering pedagoger gör av lärandemöjligheter i inomhusmiljön (Norén-Björn, 1993). 

Claesdotter (2005) betonar vikten av att pedagoger behöver ställa sig de didaktiska 

frågorna om hur de kan arbeta i utomhusmiljön. Pedagoger behöver reflektera över de 

didaktiska frågorna: vad?, hur? och varför? i verksamhetens inne- och utomhusmiljö 

(Szczepanski, 2007). Vidare menar Szczepanski (2007) att det är betydelsefullt att 

pedagoger ställer sig frågor om vad som ska göras för att utveckla barnens lärande 

vidare. Det beskrivs dessutom som betydelsefullt att reflektera om varför ett lärande ska 
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utvecklas (Szczepanski, 2007). Vidare menar Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) att 

tid kan upplevas som en bristfaktor hos pedagoger. Det blir därför betydelsefullt att 

pedagoger reflekterar kring de didaktiska frågorna när verksamheten planeras (Engdahl 

& Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

3.5 Säkerhetsperspektiv på utomhusmiljön 

En aspekt som betonas som viktig i förskolan utomhusmiljö är säkerheten på förskolans 

gård (Granberg, 2000). Det är viktigt att de tillrättalagda lekredskapen samt ytterligare 

redskap som barnen får tillgång till kontrolleras för att det inte ska uppstå några olyckor 

på utomhusgården (Granberg, 2000; Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). För att 

tillhandahålla en säker utomhusmiljö är kunskaper om de regler som finns betydelsefulla 

(Olsen, 2013). I plan- och byggnadslagen (SFS 2010:900) framkommer de krav som 

finns på att tillrättalagda lekredskap ska tas omhand om för att förebygga att olyckor 

sker. I Boverkets byggregler, BRR (BFS 2011:6 BBR) framkommer det att tillrättalagda 

lekredskap, som exempelvis klätterställningar och gungor ska byggas upp på ett sätt som 

förebygger att skador uppstår. I lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:570) 

framkommer det att myndigheter får anlita en ny byggentreprenad om de är i 

överensstämmelse med den tidigare eller ges samma inköpskälla. Vidare betonas det som 

betydelsefullt att lekredskapen vårdas på gården för att förhindra att en olycka sker 

(Andersson, 1993). Olsen (2013) menar att det är värdefullt för barnen att få tillgång till 

säkra lekredskap som de kan utforska. 

3.6 Lekens roll i förskoleverksamheten  

Att barn ges tillfällen till att leka ses som en betydelsefull aspekt för dem i deras 

utveckling (Barr, Nettrup & Rosdahl, 2011). I leken har barnen huvudrollen, där de har 

möjlighet att utforska sin omgivning (Barr, Nettrup & Rosdahl, 2011). Leken erbjuder 

barn och pedagoger möjligheter att mötas tillsammans, men också möjligheter för barnen 

att möta sig själva (Bruce, 2010). Pedagogernas uppgift i förskolans verksamhet är att 

erbjuda en miljö som främjar samt vidgar barns erfarenheter (Lindahl, 2015). Det är 

betydelsefullt att barn får tillgång till en utomhusmiljö som innehåller olika rum för att 

erbjuda dem olika platser som väcker ett intresse att utforska (Granberg, 2000; 

Björklund, 2014). Lindahl (2015) menar vidare att barns fantasi i lekande aktiviteter 

vidgas om de erbjuds utmanande erfarenheter. Leken skapar möjligheter för barnen att 

utveckla sitt språk, samspel och rörelse i meningsfulla sammanhang (Engdahl & 
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Ärlemalm-Hagsér, 2015). Claesdotter (2005) anser att det som sker i leken är 

sammankopplat med lärandet. För att lek och lärande ska ske menar Grahn (2007) att 

barn behöver ges tid till att finna sig tillrätta i leken och befinna sig i den utan att bli 

störda. Det blir betydelsefullt för barnens lek att de vuxna lyssnar, samtalar och synliggör 

det som barnen finner är intresseväckande (Bruce, 2010; Hedlund, 2013). Om det finns 

barn i verksamheten som inte leker kan det finnas många anledningar till varför de inte 

gör det (Norén-Björn, 1993). För de barnen menar Norén-Björn (1993) att det är viktigt 

att pedagoger stöttar dem till att ta sig in i leken. 

3.7 Möjligheter och hinder i utomhusmiljön 

Tidigare forskning som vi har funnit beskriver vilka möjligheter och hinder som existerar 

i arbetet med lärande och utveckling i verksamhetens utomhusmiljö.  

 

Ekvall (2012) menar att i dagens samhälle där teknologin ständigt utvecklas spenderar 

barn i allmänhet mindre tid utomhus. Eftersom ett flertal barn tillbringar mycket tid i 

förskolans verksamhet blir det betydelsefullt att förskolan erbjuder barnen möjligheter till 

lek och lärande utomhus (Grahn, 2007). Ekvall (2012) beskriver vidare att det finns 

mycket positivt med utomhuspedagogik som exempelvis att det främjar inhämtandet av 

nya kunskaper samt att det bidrar till att främja minnet. Den tid som barnen erbjuds i 

utomhusmiljön beskrivs som betydelsefull för att inhämta ämnesdidaktiska kunskaper 

och för att utvecklas i samspelet tillsammans med andra (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 

2015). I utomhusmiljön menar Monsalvafge, Long och Dibello (2013) att det möjliggör 

för att barns inhämtande av nya kunskaper främjas. Dock beskriver Maynard och Waters 

(2007) att många förskolegårdar inte har tillgång till utomhusgårdar som pedagogerna 

anser gynna lek och lärande. Ett hinder för många verksamheter som har viljan att 

förändra deras arbetssätt i utomhusmiljön kan vara att deras gårdar upplevs som 

begränsade av pedagogerna, vilket exempelvis innefattar oinspirerade gårdar och 

tillrättalagda lekredskap (Björklund, 2014). På grund av detta menar Maynard och 

Waters (2007) att ett flertal pedagoger inte tar tillvara på gårdens utformning för att 

vidareutveckla barns lärande i utomhusmiljön. En anledning till detta kan vara att det 

förekommer en kunskapsbrist hos pedagoger gällande att veta hur de kan arbeta med 

lärande i utomhusmiljön (Szczepanski, 2013). Att veta vad som ska arbetas med i 

utomhusmiljön kan uppfattas som ett hinder för många pedagoger menar Anders 

Szczepanski (Szczepanski, u.å., refererad i Claesdotter, 2005, s.90). Vidare menar 
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Szczepanski att en vanlig uppfattning hos många pedagoger är att de tänker att ett lärande 

utomhus handlar om att barn och pedagoger tillägnar sig kunskaper enbart om naturen 

(Szczepanski, u.å., refererad i Claesdotter, 2005, s.90). Att barnen ska få tillgång till en 

utomhusmiljö som väcker deras nyfikenhet ses som betydelsefullt för att de ska få 

tillgång till en utomhusmiljö där de kan utforska, leka, utvecklas i och tillägna sig nya 

kunskaper i (Granberg, 2000; Olsen, 2013).  

 

I barnens fria lek utomhus leker inte barnen endast utan de tillägnar sig samtidigt nya 

kunskaper (Brodin, 2011). Leken i utomhusmiljön skapar möjligheter för pedagogerna att 

ta tillvara på barnens lärprocesser i deras utforskande (Waters & Maynard, 2010). Waters 

och Maynard (2010) menar att när pedagoger är delaktiga med barnen i deras utforskande 

kan ett lärande vidareutvecklas utefter barnens visade intresse. Att pedagoger ställer 

fördjupande frågor och reflekterar tillsammans med barnen i deras upptäckter är 

betydelsefullt (Monsalvafge, Long & Dibello, 2013). Vidare anser Monsalvafge, Long 

och Dibello (2013) att det är gynnsamt för barns lärande att få tillgång till en 

medforskande pedagog i utomhusmiljön, för att de ska erbjudas möjligheter till att 

utveckla deras lärande vidare. Frelin (2012) menar att som pedagog är det viktigt att vara 

flexibel och kunna ta tillvara på tankar som uppkommer under tiden som aktiviteter 

utförs. Det som uppkommer istället kan möjligtvis vara gynnsammare än den tanke som 

fanns från början (Frelin, 2012). En viktig del i pedagogens profession är att ha ett 

förhållningssätt som främjar barnens lärande i utomhusmiljön (Monsalvafge, Long & 

Dibello, 2013). När pedagoger har en positiv inställning till lärande i utomhusmiljön 

möjliggör det för att barns lärande främjas samt utvecklas (Barr, Nettrup & Rosdahl, 

2011). Enligt Ernst (2014) påverkar pedagogernas inställning hur de tar tillvara på tiden i 

utomhusmiljön. Vidare menar Ernst (2004) att ett flertal pedagoger tänker att 

utomhusmiljön är bra att använda sig av för att barnen ska få göra sig av med energi. 

Pedagogernas förhållningssätt till användning av utomhusmiljön påverkar därmed 

lärandet som utvecklas där (Barr, Nettrup & Rosdahl, 2011). Maynard och Waters (2007) 

menar att pedagoger uttrycker en oro över att vistas tillsammans med barn i 

utomhusmiljön. Pedagogerna bekymrar sig över att barnen ska skada sig eller att de ska 

få klagomål av vårdnadshavare, exempelvis över blöta eller förstörda kläder (Maynard & 

Waters, 2007).  
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3.8 Verksamhetsteoretiskt perspektiv  

Tidigare forskning som vi har läst använder sig av ett sociokulturellt perspektiv som 

teoretiskt perspektiv. I vår forskning använder vi oss istället av ett verksamhetsteoretiskt 

perspektiv för att analysera vårt material. Vi anser att detta perspektiv kan bidra med nya 

tankar och ny forskning om pedagogers arbete samt förhållningssätt i utomhusmiljön.  

 

Knutagård (2003) beskriver att Lev Semyonovich Vygotskij (1896-1934), är skaparen av 

det verksamhetsteoretiska perspektivet. Den proximala utvecklingszonen är ett begrepp 

som används av Vygotskij vilket även har en stor betydelse inom det 

verksamhetsteoretiska perspektivet (Vygotskij, u.å., refererad i Knutagård, 2003, s. 95). 

Den proximala utvecklingszonen menar Vygotskij är den zon där barnen behöver ges 

stöttning för att skapa en förståelse för ett redskap (Vygotskij, u.å., refererad i Säljö, 

2014, s.305). Knutagård (2003) menar att inom ett verksamhetsteoretiskt perspektiv ses 

människan som en självständig individ med möjligheter till fria val. Perspektivet betonar 

vikten av att individens utvecklande ses som en process. Vidare menar det 

verksamhetsteoretiska perspektivet att individens utveckling först sker socialt och sedan 

individuellt. Författaren menar att det verksamhetsteoretiska perspektivet utgår från att 

barn inte tillägnar sig nya kunskaper genom att endast genomföra en aktivitet en gång. 

Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv utgår istället från att individer tillägnar sig nya 

kunskaper genom att uppleva aktiviteter flera gånger, vilket innebär att pedagoger 

behöver genomföra en aktivitet i verksamheten ett flertal gånger. En tanke inom det 

verksamhetsteoretiska perspektivet är att människan och samhället influerar varandra 

(Knutagård, 2003). Författaren menar att förhållandet mellan samhället och individen 

påverkar det inre hos människan och formar individen. Begreppet samhälle kan förstås på 

olika sätt, dock menar Knutagård (2003) att ett verksamhetsteoretiskt perspektiv förstår 

ett samhälle som en helhet. Vidare menar författaren att en människas handlingar 

påverkas av den verklighet som individen befinner sig i. Knutagård (2003) menar att 

Vygotskijs tankar om språk och tänkande har influerat det verksamhetsteoretiska 

perspektivet. Inom perspektivet ses språk och tänkande som viktiga redskap, dessa 

påverkar varandra och bildar en helhet.  

 

Begrepp som denna studie använder sig av innefattar artefakter, motsättningar samt 

expansivt lärande vilket förklaras nedan. Mediering beskrivs av Vygotskij som ett 
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begrepp där barn och pedagoger använder sig av språkliga samt materiella redskap för att 

skapa sig en förståelse för sin omvärld (Vygotskij, u.å., refererad i Säljö, 2014, s. 298-

299). De materiella redskapen kan även benämnas som artefakter vilket exempelvis kan 

vara en spade som används för att gräva med i sandlådan (Säljö, 2011). Inom artefakter 

använder vi oss av Wartofsky (1979) tankar om artefakter som primära, sekundära och 

tertiära. De primära artefakterna menar Wartofsky (1979) är fysiska redskap som kan 

visas med hjälp av gester, språket och visuellt. Detta kan exempelvis vara en spade eller 

kratta. Wartofsky (1979) beskriver vidare att de sekundära artefakterna baseras på de 

primära artefakterna där yttre material används för att underlätta vardagen. Detta kan 

exempelvis vara en almanacka eller post-it lappar. De tertiära artefakterna beskrivs av 

Wartofsky (1979) som abstrakta och att det är en process som sker genom fantasin. De 

tertiära artefakterna har en påverkan på individers syn av omvärlden. De artefakterna kan 

möjliggöra för nya sätt att se på omvärlden. När individer lever i den fiktiva världen kan 

förståelsen för den levda världen förändras (Wartofsky, 1979). 

 

Motsättningar är ett begrepp inom det verksamhetsteoretiska perspektivet som används i 

denna studie. Engeström menar att motsättningar uppstår i verksamheter när det finns 

delade meningar mellan verksamheten samt den enskilda individens agerande 

(Engeström, u.å., refererad i Knutagård, 2003, s.147). Detta innefattar när det uppstår 

delade meningar om hur arbetet ska ske i verksamheten, exempelvis individen mot 

gruppen (Knutagård, 2003). Engeström menar vidare att ett tillvägagångssätt är att ställa 

motsättningarna inom ett område mot varandra för att möjliggöra för förändring 

(Engeström, u.å., refererad i Knutagård, 2003, s.151). Engeström modell beskrivs vidare 

av Knutagård (2003) som menar att det finns primära inre motsättningar vilket innefattar 

materialets värde. En primär inre motsättning kan exempelvis vara om nytt material ska 

köpas in till verksamheten eller om det materialet som finns ska behållas och 

återanvändas.  

 

Ytterligare ett begrepp inom det verksamhetsteoretiska perspektivet som används i denna 

studie är expansivt lärande vilket innebär att pedagoger arbetar för att förändringar ska 

ske i verksamheten, detta sker inom den gemensamma proximala utvecklingszonen 

(Engeström, 1987). Knutagård (2003) menar att när människor möts tillsammans för att 

ta till sig lärdomar möjliggörs det för att förändringar sker. Expansivt lärande möjliggörs 

därför för när pedagoger möts tillsammans för att reflektera i verksamheten (Engeström, 
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1987). Vidare menar Engeström (1987) att expansivt lärande är en process för att arbeta 

mot de motsägelser som finns. Det expansiva lärandet uppstår när möten tillsammans 

med andra sker för att reflektera och komma fram till de motsättningar som finns, genom 

att lösa motsättningarna möjliggörs det för att en utveckling av verksamheten kan ske.   

4. Metod 

I denna del av studien kommer metodval, urval av pedagoger och analysmetod att 

beskrivas. Dessutom kommer etiska ställningstaganden och hur studien kvalitetssäkras 

att redogöras för.  

4.1 Insamlingsmetod 

Som insamlingsmetod har vi utfört semistrukturerade kvalitativa intervjuer med sju 

pedagoger från olika förskolor, sex förskollärare och en barnskötare. Detta val gjordes 

för att få en inblick i vilken syn pedagogerna har på vilka möjligheter och hinder som 

existerar med att utveckla lärandemöjligheter i den fria leken och i den pedagogiskt 

planerande verksamheten i utomhusmiljön. Kvalitativa intervjuer möjliggör för att 

synliggöra de intervjuades upplevelse av ett ämne utifrån deras perspektiv (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015). Studien utgick från semistrukturerade intervjuer där 

planerade frågor kompletterades med öppna frågor. Semistrukturerade intervjuer 

innehåller frågor som ska ställas i intervjun, dock finns det en frihet kring hur de kan 

ställas och en frihet hos de som intervjuas att svara (Bryman, 2011). Vi spelade in 

intervjuerna för att få en större trovärdighet i analysen av det insamlade materialet. 

Genom att spela in intervjuerna med ett verktyg skapar det möjligheter för att få uppfatta 

allt som den intervjuade svarade (Bryman, 2011). Även anteckningar har gjorts under 

intervjuerna för att exempelvis skriva ner frågor som vi ville ställa längre fram i 

intervjuerna. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att när fler intervjuar 

möjliggör det för att en av forskarna koncentrera sig på frågeställningarna medan den 

andra kan koncentrera sig på att skriva ner noteringar på ett papper.  

 

Som ett komplement till intervjuerna har observationer genomförts på de förskolor där 

pedagogerna arbetar för att synliggöra hur pedagogiskt planerade aktiviteter används i 

utomhusmiljön samt hur de arbetade med att utveckla barns lärprocesser i 

utomhusmiljön. Vi har observerat sammanlagt femton pedagoger på de fem medverkande 
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förskolorna i studien. Enligt Bryman (2011) är det betydelsefullt att genomföra 

observationer för att påvisa syftet som existerar direkt. Observationer av verksamheten 

där de intervjuade arbetar är ett bra komplement för att framvisa hur det som studeras 

sker konkret i verksamheten (Lalander, 2015). Samtliga observationer genomfördes vid 

under ungefär samma tidpunkt för att skapa ett tillförlitligt resultat. I observationerna i 

utomhusmiljön valde vi att vara icke deltagande. Valet gjordes att vara icke deltagande i 

studien för att få en överblick kring hur pedagogerna arbetade med att utveckla barns 

lärande i utomhusmiljön samt för att få syn på vilka artefakter de använde sig av. 

Fältanteckningar gjordes i en observationsmall under observationerna för att samla in 

material gällande hur förskolorna arbetade med att utveckla ett lärande i den fria leken 

samt i pedagogiskt planerade aktiviteter (bilaga 1).  

4.2 Urval 

I studien valdes pedagoger ut på förskolor genom ett slumpmässigt urval. Ett 

slumpmässigt urval är när forskarna slumpvis väljer ut deltagare till intervjuerna 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Förskolor valdes ut slumpvis då vi ansåg att det 

kunde bidra till en överblick kring hur olika verksamheter använder sig av 

utomhusmiljön för att utveckla ett lärande. Denna metod anser vi har bidragit till att vi 

har fått en överblick över vilka hinder och möjligheter de olika verksamheterna i studien 

ansåg att det existerade. I vår studie har vi intervjuat sex förskollärare och en 

barnskötare. Vår initiala tanke var att enbart intervjua förskollärare då vi var intresserade 

av deras kunskaper. Vi valde dock att ha med en utbildad barnskötare då denna individ 

besitter kunskaper kring ett pågående utomhusprojekt, vilket vi finner intresseväckande 

samt relevant för vår studie. I denna studie benämns de intervjuade som pedagoger för att 

bevara deras anonymitet. Den första kontakten togs med pedagogerna via telefon för att 

få deras godkännande att delta i studien. Ett informationsbrev skickades sedan ut för att 

pedagogerna skulle få bakgrundsinformation gällande vår studie samt vårt besök (bilaga 

2).  

4.3 Genomförande 

Insamlingen av materialet genomfördes under förmiddagar på de utvalda förskolorna i 

fem dagar. Materialet valdes att samlas in på förmiddagen på samtliga förskolor i studien 

för att skapa ett trovärdigt och tillförlitligt resultat. Förmiddagen valdes då våra tidigare 

erfarenheter är att det oftast är fler pedagoger och barn utomhus vid den tidpunkten. Vid 
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tre av tillfällena när vi besökte förskolorna vid (cirka klockan nio) valde vi att börja med 

intervjun. Detta på grund av att pedagogerna inte vistades ute tidigt på förmiddagen. Vid 

två av tillfällena när vi fick möjlighet att besöka verksamheterna senare på förmiddagen 

(cirka klockan tio) valde vi att starta vår insamling av materialet med observationen. 

Detta på grund av att pedagogerna vistades utomhus under denna tidpunkt. Att 

intervjuerna och observationerna genomfördes vid olika tillfällen anser vi inte påverkat 

vår studie, då vi använde oss av samma intervjuguide (bilaga 3) samt observationsmall 

(bilaga 1) under samtliga besök på förskolorna.  

 

Vår initiala tanke var att genomföra intervjuer med fem pedagoger på olika förskolor i 

kommunen. Dock var det två pedagoger på två olika förskolor i studien som framförde en 

önskan om att ytterligare en pedagog skulle delta i intervjun, vilket vi godkände. Detta 

godkändes då vår tanke var att pedagogerna skulle känna sig trygga med att delge oss 

ärliga svar samt att intervjuerna skulle ske i en dialog, inte i monolog. Samtliga 

pedagoger som deltog i intervjun delgav sina tankar och åsikter i de genomförda 

intervjuerna. Intervjuerna tog plats på verksamheternas avdelningar på fyra av förskolor i 

studien och i ett arbetsrum på en förskola i studien. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

en mobiltelefon. Pedagogerna fick godkänna att intervjun spelades in och de fick även 

skriva på ett dokument där de godkände sin medverkan (bilaga 4). I det dokumentet fick 

de dessutom ytterligare information, exempelvis kring deras rätt att avbryta sin 

medverkan när de behagar. Det insamlade materialet blev cirka trettio till femtio minuter 

per intervju.  

 

Observationerna genomfördes på förskolornas utomhusgårdar när pedagoger och barn 

från förskolorna befann sig där. På förskolorna som medverkade i studien observerade vi 

sammanlagt femton pedagoger. Vårt fokus var att observera pedagogernas arbetssätt samt 

pedagogiska redskap som används i utomhusmiljön utifrån en observationsmall (bilaga 

1). Vår observation tog plats på utomhusgårdarna under cirka tjugo till trettio minuter. 

4.4 Etiska ställningstaganden   

I genomförandet av det insamlade materialet har vi tagit beaktande till de 

forskningsetiska principerna. Vetenskapsrådet (2016) beskriver att den som genomför en 

studie ska ta hänsyn till informationskravet vilket innebär att de inblandade ska 

informeras om studiens syfte. I vår studie kontaktade vi pedagogerna innan intervjuerna 
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och observationerna utfördes på förskolorna för att informera de som medverkar i studien 

om forskningssyftet. Samtyckeskravet är ytterligare en etisk princip att ta hänsyn till 

vilket syftar på att de inblandade i studien har rätt att bestämma över sitt deltagande i 

studien (Vetenskapsrådet, 2016). Innan studien genomfördes fick pedagogerna i studien 

information om att det var valfritt att delta i studien samt att de har rätten att avbryta sin 

medverkan i studien när de vill. Pedagogerna informerades även i ett formulär om de 

etiska principerna. I formuläret fick de dessutom fylla i att de godkänner att delta i 

studien (bilaga 4). Konfidentialitetskravet innebär att de intervjuade personerna i studien 

ska få vara anonyma (Vetenskapsrådet, 2016). Konfidentialitetskravet uppfylls genom att 

de intervjuade förblir anonyma för utomstående personer. Det är viktigt att de som ingår i 

studien försäkras om att de inte kan identifieras (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). 

I transkriberingar och analysen av det insamlade materialet i studien har personerna 

avidentifieras och istället skrivits fram med figurerade namn. Nyttjandekravet är 

ytterligare en etisk aspekt som innebär att materialet som samlats in endast får användas 

till studiens innehåll (Vetenskapsrådet, 2016). Nyttandekravet uppfylls genom att det 

insamlade materialet sparas under tiden som studien genomförs. Materialet kommer att 

raderas från de platser där de bevarats efter att studien har blivit färdig samt godkänd.  

4.5 Analysmetod 

Analysen av det insamlade materialet i intervjuerna har systematiskt transkriberats samt 

analyserats. Vi har analyserat det insamlade materialet med hjälp av en tematisk analys. 

Detta innebär att det insamlade materialet kategoriseras i olika teman som sedan kan 

delas upp i subteman. För att synliggöra teman i det insamlade materialet krävs det att det 

görs flera läsningar (Bryman, 2011). Vi har genomfört flera olika läsningar av materialet 

ur olika perspektiv för att få syn på de teman som är framkommande i intervjuerna och 

observationerna som är relevanta för vår studie. Enligt Bryman (2011) blir det viktigt att 

söka efter teman som framkommer flera gånger samt likheter och skillnader. Vi valde att 

först analysera det insamlade materialet enskilt och sedan tillsammans för att få syn på 

nya saker. Genom att läsa materialet flera gånger anser vi att det har gynnat vårt sätt att 

se på materialet samt att få syn på teman. Vi valde att söka efter teman som kunde knytas 

an till våra frågeställningar och som kunde kopplas till vårt teoretiska perspektiv. Temana 

som framkom i det insamlade materialet var möjligheter med att utveckla ett lärande och 

hinder med att utveckla ett lärande. Under dessa teman fann vi subtemana miljö och 

material, pedagogernas kunskaper och förhållningssätt, fri lek samt pedagogiskt 
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planerade aktiviteter. För att få fram temana och subtemana i studien färgkodades det 

insamlade materialet i olika färger. Dessa teman och subteman kommer att redogöras för 

under studiens resultat och analys. 

 

Efter att ha besökt pedagogerna valde vi att i denna studie benämna pedagogerna och 

deras verksamhet med dessa begrepp:  

 

Pedagog som är verksam på en förskola med en stor utomhusgård. Förskolan benämns 

som en förskola med en stor utomhusgård för att de har tillgång till en gård med en stor 

yta.  

Pedagoger som är verksamma på en förskola med en liten utomhusgård. Förskolan 

benämns som en förskola med en liten utomhusgård för att de har tillgång till en gård 

med en liten yta. 

Pedagoger som är verksamma på en förskola nära naturen. Förskolan benämns som en 

förskola nära naturen för deras utomhusgård ligger i anslutning till en skog.  

Pedagog som är verksam på en lantlig förskola. Förskolan benämns som en lantlig 

förskola för att den ligger på landet en bit utanför staden.  

Pedagog som är verksam på en förskola med en utomhusgård under konstruktion. 

Förskolan benämns som en förskola med en utomhusgård under konstruktion för deras 

gård håller på att göras om.   

 

Pedagogerna och den verksamhet som de är aktiva i valdes att benämnas med begrepp 

för att möjliggöra för citering och analys utan att nämna pedagoger och deras verksamhet 

vid namn då de i denna studie är anonyma. 

4.6 Tillförlitlighet 

För att uppnå en god kvalité på studien valde vi att arbeta för att göra den tillförlitlig och 

trovärdig. För att det insamlade materialet i intervjuer samt observationer ska bli 

tillförlitligt har vi samlat in samt analyserat allt material på samma sätt. Genom att vi har 

spelat in intervjuerna har det möjliggjort för att vi har kunnat lyssna av materialet ett 

flertal gånger vilket ger ett pålitligare resultat. Bryman (2011) beskriver att en studie blir 

pålitlig när forskarna skriver fram och förklarar alla moment i hela forskningsprocessen. 

För att uppnå en pålitlig forskning har vi valt att redogöra för de faser som ingår i studien 

samt vilka avväganden och hinder som uppstått under tiden. Triangulering är ett begrepp 
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som vi har använt oss av för att uppnå en pålitlig studie. För att testa pålitligheten i 

studien beskriver Bryman (2011) att användningen av triangulering är en betydelsefull 

del. Genom att vi använt oss av flera olika metoder anser vi att det kan bidra till en 

tillförlitlig samt pålitlig studie. Metoder som vi använde oss av för att göra studien 

pålitligare var intervjuer samt observationer.  

 

Överförbarhet innebär att författaren ger fördjupande beskrivningar för att förse läsaren 

med information som hjälper personen att bedöma resultatets överförbarhet (Bryman, 

2011). Läsaren ska ha möjligheten att följa studien från då den startade till dess slut 

(Brinkkæjr & Høyen, 2013). För att uppnå överförbarhet i studien kommer det att ges 

detaljerade beskrivningarna för att läsaren ska få en levande bild av det som skrivs fram i 

studien. Detta är hjälpsamt för vår studie då läsaren får fördjupade beskrivningar om 

begrepp, teorier samt insamlat material vilket gör att de får en ökad förståelse och enskilt 

kan bedöma studiens överförbarhet. Detta blir betydelsefullt för vår studie då vårt mål är 

att läsaren ska få en god inblick i studien för att bedöma dess kvalité. 

4.7 Verksamhetsteoretiskt perspektiv kopplat till vår studie 

Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv valdes till denna studie då vi ansåg att det kunde 

bidra med nya tankar och ny forskning kring pedagogers arbete samt förhållningssätt i 

utomhusmiljön. Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv är relevant för vår studie då 

perspektivet använder sig av relevanta begrepp, exempelvis artefakter, motsättningar och 

expansivt lärande vilket kan kopplas till utomhusmiljöns betydelse. Ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv gav oss stöd i användningen av dessa begrepp vilket 

gav oss en djupare förståelse i vår analys av pedagogers arbete och förhållningssätt i 

utomhusmiljön. För vår forskning är det relevant att använda teorins antagande om att 

individen påverkas av den värld som de befinner sig i. I denna studie kan detta antagande 

användas för att synliggöra om de förutsättningar som pedagogerna erbjuds påverkas av 

den omvärld som de befinner sig i.  

 

I denna studie använder vi oss av Wartofskys syn på artefakter i utomhusmiljön för att 

skapa en förståelse för miljön. Detta ansåg vi kunde stödja oss genom att få syn på hur 

olika redskap används för att barnen ska tillägna sig ytterligare kunskaper och lärdomar i 

förskolans utomhusmiljö. Begreppet motsättningar används dessutom i vår studie för att 

reflektera kring eventuella skiljande åsikter mellan verksamheten i stort och den enskilda 
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individen. I denna studie syftar en enskild individ på den enskilda pedagogens agerande 

och tankar. Motsättningar bistår i denna studie med att påvisa och analysera vilka delade 

meningar som finns kring att arbeta med lärande i utomhusmiljön. Expansivt lärande är 

ytterligare ett begrepp som används i denna studie för att synliggöra och analysera vikten 

av att mötas tillsammans med andra i sin omgivning för att utveckla förskolans 

verksamhet samt barns och pedagogers lärande. Begreppet expansivt lärande hjälper oss i 

denna studie att reflektera kring pedagogers inställning till att förändra de motsättningar 

som finns i verksamheten.  

5 Resultat och analys 

I denna del av studien redogörs det för de teman och subteman som vi fann i 

färgkodningen av det insamlade materialet. Efter att ha analyserat materialet har vi funnit 

temana möjligheter med att utveckla ett lärande och hinder med att utveckla ett lärande. 

Under dessa teman har vi synliggjort subteman som skapar möjligheter och hinder i 

pedagogernas arbete i utomhusmiljön.  

5.1 Möjligheter med att utveckla ett lärande  

I vårt insamlade material i studien har vi synliggjort att det finns möjligheter med att 

utveckla barns lärande i utomhusmiljön. Nedan beskrivs miljön och materialets påverkan, 

pedagogernas förhållningssätt samt möjligheter med den fria leken och den planerade 

verksamheten. 

5.1.1 Miljö och material  

I studien synliggörs det att materialet och miljön som barnen erbjuds skapar möjligheter 

för barnen att tillägna sig nya kunskaper samt lärdomar. Samtliga pedagoger i studien 

uttrycker att det finns en helt annan yta att röra sig på i utomhusmiljön än vad det gör i 

inomhusmiljön. De menar att i utomhusmiljön kan barnen springa och erbjudas lekar som 

inbjuder till detta.  

 

”Ja, det är ju just det här med spacet egentligen och så att man har en helt annan miljö att 

jobba i då.” (Pedagog som är verksam på förskola med en stor utomhusgård, 2017). 

 

Utrymmet som finns i utomhusmiljön uttrycker samtliga pedagoger skapar många 

möjligheter att ta tillvara på, då de menar att det inte finns några begränsningar med vad 
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som kan genomföras där. Pedagogerna som är verksamma på förskola med en liten 

utomhusgård beskriver att deras gård har en stor yta med naturmaterial som erbjuder 

barnen möjligheter till motorisk träning. På deras gård finns det stubbar och stenar som 

barnen kan gå och klättra över. En inspirerande och utmanande miljö möjliggör för att 

barnen ges tillgång till en utomhusmiljö som framkallar en nyfikenhet att undersöka och 

tillägna sig nya kunskaper i (Granberg, 2000; Olson, 2013). Ett önskemål som finns hos 

pedagogerna på förskola med en liten utomhusgård och förskola nära naturen är att få 

möjligheter till att plantera i utomhusmiljön. Genom att barnen erbjuds möjligheter att 

utforska trädgården beskriver Björklund (2014) att det möjliggör för att ytterligare 

kunskaper utvecklas i barnens lärprocesser. 

 

Att det finns tillgång till rikt med material i utomhusmiljön beskriver de intervjuade i 

studien som en möjlighet för utvecklandet av barnens lärande. De menar att allt lärande 

kan erbjudas i utomhusmiljön, exempelvis matematik, motorik och naturvetenskap, om 

de har tillgång till material som främjar det. Att barnen får tillgång till de kunskaperna 

även i utomhusmiljön menar Szczepanski (2013) är ett bra komplement för de 

lärandemöjligheterna som barnen erbjuds i inomhusmiljön. Pedagogen som är verksam 

på förskola med en stor utomhusgård beskriver att de har olika lådor med material som 

tas med ut ibland för att erbjuda barnen en variation av material. Förskolans lådor med 

olika material är en primär artefakt vilket Wartofsky (1979) beskriver som fysiska 

redskap. Genom att erbjuda barnen en variation av material möjliggör det för att barnen 

blir kreativa i sitt utforskande. I analysen av intervjuerna har vi synliggjort att fem av de 

intervjuade pedagogerna beskriver att det finns stora möjligheter till lärande i 

utomhusmiljön, de menar att allt material som finns inne kan tas med ut.  

 

”Men annars tror jag att det du kan göra inne kan du göra ute. Det ska inte vara någon 

skillnad, du kan likaväl pussla ute, du kan rita ute och du kan läsa bok ute.” (Pedagog 

som är verksam på förskola på landet, 2017). 

 

Fem av de deltagande i intervjuerna anser att det är gynnsamt att materialet flyttas med 

från inne- till utomhusmiljön, exempelvis skapandet. Genom att pedagogerna erbjuder 

barnen material i flera olika miljöer kan det förstås enligt Knutagård (2003) som menar 

att barn behöver få uppleva samma aktivitet ett flertal gånger för att skapa ett fördjupat 

lärande. Pedagogerna på förskola med en liten utomhusgård reflekterar däremot om det 
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är bättre att barnen erbjuds ett material inne och ett annat material ute. De menar att 

materialet inte behöver flyttas runt. Samtliga intervjuade pedagoger i studien är dock 

överens om att vattenlek skapar möjligheter för barnen att erfara nya kunskaper. 

Pedagogerna som är verksamma på förskola med en liten utomhusgård beskriver att de 

vill ha tillgång till en vattentunna för att barnen ska få möjlighet till att erfara hur 

betydelsefullt vatten är.  

 

”Vattentunnor skulle vi vilja ha för att ta tillvara på vattnet. För det är ju jätteviktigt nu 

dessa dagar också att man lär barnen att spara på vattnet. Finns det regnvatten i tunnorna 

då får man använda, vi gå inte in och hämtar mer vatten.” (Pedagog som är verksam på 

förskola med en liten utomhusgård, 2017). 

 

Pedagogen som verksam på förskola med en stor utomhusgård beskriver att de erbjuder 

barnen mätinstrument för att de ska tillägna sig matematiska kunskaper i vattenleken. I 

förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framkommer det att pedagoger ska erbjuda barnen 

ämnesinriktade kunskaper vilket kan ses utifrån pedagogernas beskrivning. I 

observationen på förskola på landet synliggjorde vi att vatten och penslar erbjöds i 

barnens fria lek. Vatten ses som en inspirerande tillgång som kan används på flera olika 

sätt.  

5.1.2. Pedagogernas kunskaper och förhållningssätt  

Pedagogerna i studien arbetar på olika sätt för att ett lärande ska utvecklas hos barnen i 

den fria leken. Pedagogerna på förskola på landet och förskola med en utomhusgård 

under konstruktion betonar vikten av att vara en medforskande pedagog tillsammans med 

barnen. De beskriver att det är betydelsefullt att vara lyhörd som pedagog för att kunna ta 

tillvara på det som barnen visar intresse för. Att pedagoger är lyhörda och utforskar 

tillsammans med barnen menar även Waters och Maynard (2010) är viktigt för att 

utveckla ett lärande utefter det som barnen finner är intresseväckande. Pedagogen som är 

verksam på förskola med en stor utomhusgård beskriver att de till viss del är med barnen 

i deras utforskande i den fria leken. En grundtanke hos dem är att pedagogerna står på en 

förutbestämd plats för att skapa en trygghet hos barnen.  
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”Nej, men jag tycker det hänger på mig som pedagog att se till att de lär sig och att jag är 

närvarande, så upplever jag nog att jag gör det, kan fånga upp vad de pratar om och så 

spinner man vidare på det.” (Pedagog som är verksam på förskola på landet, 2017). 

 

Att ställa frågor till barnen i deras utforskande beskrev samtliga pedagoger i studien att 

de använde sig av för att ta tillvara på det som barnen finner är intresseväckande. 

Pedagogen som är verksam på förskola på landet menar att de kan använda sig av frågor 

för att barnen ska utveckla kunskaper om matematik, som exempelvis hur många pinnar 

barnet ser. Reflektionsprocessen tillsammans med barnen och att pedagoger ställer 

fördjupande frågorna ses som betydelsefullt för barnens lärande (Montsalvafge, Long & 

Dibello, 2013). I analysen av observationerna har vi synliggjort att samtliga pedagoger 

använder sig av språket och frågor på olika sätt för att kommunicera med barnen i deras 

lek. Det kan ses enligt ett verksamhetsteoretiskt perspektiv där språket och tänkandet 

framhävs som viktiga redskap i kommunikationen med andra (Knutagård, 2003). Slutna 

frågor är ett redskap som ställs till mestadels av pedagogerna för att kommunicera 

tillsammans med barnen i den fria leken, det är dock en pedagog på förskola på landet 

som ställer en öppen fråga under vår observation. Innebörden av slutna frågor är att 

pedagogerna ställer frågor till barnen som kan besvaras med ett ja eller nej. Pedagogen 

som är verksam på förskola med en stor utomhusgård menar att det är betydelsefullt att 

ställa fördjupande frågor för att utmana barnens kunskaper vidare. I intervjuerna har 

vikten framhävts av att inta en roll som en medforskande pedagog tillsammans med 

barnen.  

 

Samtliga pedagoger i studien beskrev i intervjuerna att de finner stora möjligheter med 

att mötas tillsammans med andra för att utveckla utomhusmiljön samt deras arbete där. 

Enligt Engeström (1987) benämns det som expansivt lärande när pedagoger möts 

tillsammans med andra för att lösa de motsättningar som finns. Författaren menar att 

detta möjliggör för en utveckling i verksamheten. De beskrev att de får möjligheter att 

mötas tillsammans på arbetsplatsträffar för att kommunicera om deras arbete i 

utomhusmiljön, dock anser de att tiden de får tillgång till inte är tillräcklig. Pedagogen 

som är verksam på förskola med en stor utomhusgård berättar att de har en 

utomhusgrupp som träffas tillsammans för att kommunicera om arbetet i deras 

utomhusmiljö.  
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”Så det är ju så vi tänker när vi sitter i den här gruppen och diskuterar, vad kan vi erbjuda 

i matte, vad har vi att erbjuda i språket, vad skulle vi kunna hitta på mera utomhus.” 

(Pedagog som är verksam på förskola med en stor utomhusgård, 2017). 

 

I analysen av det insamlade materialet påvisas det att flera av pedagogerna uttrycker att 

mötet tillsammans med andra möjliggör för att utveckla kunskaper om hur olika 

lärandemoment kan utvecklas i utomhusmiljön. När pedagogerna möts tillsammans 

menar Wartofskys (1979) att de tertiära artefakterna möjliggör för att individer får ett 

nytt perspektiv på sin omvärld. Samtliga pedagoger uttrycker en vilja att erbjuda barnen 

en utomhusgård som är intresseväckande och som inspirerar till utforskande. 

Pedagogerna på förskola nära naturen beskriver att det finns en vilja hos dem att förändra 

utomhusgården för att väcka ett intresse hos barnen att tillägna sig nya kunskaper, 

exempelvis genom odlingar.  

5.1.3 Möjligheter med att utveckla barns lärande i den fri lek 

Efter att ha analyserat intervjuerna framkommer det att tre av de deltagande pedagogerna 

i intervjuerna, förskola nära naturen, förskola med en stor utomhusgård och förskola med 

en liten utomhusgård, beskriver att den fria leken är ett av de viktigaste redskapen för 

barnen att få vara i. Leken framhävs även av Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) som 

viktig för barnen att få vara i. Författarna menar att leken skapar möjligheter för barnen 

att utveckla olika kunskaper i. Samtliga pedagoger i studien menar att det är 

betydelsefullt att vara lyhörd för att fånga upp det som barnen finner är intresseväckande.  

 

”Så man är liksom med, medforskare eller vad man nu ska säga, medupptäckande. Så att 

man fångar upp deras intresse om dem hittar nått kryp tillexempel!” (Pedagog som är 

verksam på förskola på landet, 2017). 

 

De deltagande pedagogerna beskriver i intervjuerna att barnen tillägnar sig många 

kunskaper i den fria leken, exempelvis turtagning, samspel och motorikträning. Detta 

beskriver även Brodin (2011) som menar att barnens lärprocesser utvecklas i den fria 

leken. När barnen får spendera tid i utomhusmiljön främjar det deras kunskapsutveckling 

(Ekvall, 2012). Pedagogen som är verksam på förskola på landet menar att barnen 

kommunicerar med varandra samt med de vuxna i den fria leken vilket möjliggör för 

reflektioner. I observationen på förskola med en stor utomhusgård synliggjordes 
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betydelsen av att vara närvarande och ta tillvara på barnens tankar samt frågor. När 

pedagoger är medforskare tillsammans med barnen i utomhusmiljön skapar det 

möjligheter att utveckla barnens lärande utefter vad de finner är intresseväckande 

(Waters & Maynard, 2010). Ett intresse visades för en blomma på gården, en deltagande 

pedagog i observationen intog en medforskande roll och tog tillvara på intresset som 

visades av barnet.  

 

Ipaden är en sekundär artefakt som samtliga intervjuade pedagoger i studien såg 

möjligheter att använda sig av för att fånga upp barnens lärande i den fria leken. 

Sekundära artefakter är yttre material som används för att förenkla vardagen (Wartofsky, 

1979). Pedagogerna tar hjälp Ipaden för att söka efter fakta och undersöka det som 

barnen finner är intresseväckande. Pedagogerna visar kunskaper på hur de kan använda 

sig av redskapet i barnens utforskande för att utmana deras kunskaper vidare.  

 

”Är det nått dem tycker om som exempelvis spindlar, då spinner vi kanske vidare på det. 

Så att man liksom. Man kan ta med sig en Ipad, man kan googla spindlar.” (Pedagog som 

är verksam på förskola nära naturen, 2017). 

 

5.1.4 Möjligheter med att utveckla barns lärande i pedagogiskt planerade 

aktiviteter 

I analysen av intervjuerna framhäver samtliga pedagoger att det finns möjligheter med att 

erbjuda barnen pedagogiskt planerade aktiviteter i skogen. Skogen framhävs som en 

arena som är positiv att använda sig av för att utveckla ett lärande hos barnen. 

Pedagogerna som är verksamma på förskola på landet, förskola med en stor utomhusgård 

och förskola med en liten utomhusgård beskriver att de ser positivt på kombinationen av 

pedagogiskt planerade aktiviteter och fri lek i skogen. De menar att miljön är rik på 

möjligheter att tillägna sig nya kunskaper och lärdomar i. När barnen erbjuds olika 

aktiviteter och lärandemöjligheter i utomhusmiljön beskriver Ekvall (2012) att det kan 

gynna deras inhämtande av ytterligare kunskaper. Pedagogen som är verksam på förskola 

med en stor utomhusgård ser möjligheter med att erbjuda barnen pedagogiskt planerade 

aktiviteter, för att de ska få tillgång till en variation av aktiviteter och material.   
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”Det är en miljö som inte är statisk. Utan vi erbjuder olika saker och när man erbjuder 

olika saker blir det alltid roligt.” (Pedagog som är verksam på förskola med en stor 

utomhusgård, 2017). 

 

Genom att erbjuda olika aktiviteter och material menar pedagogen att det väcker en 

nyfikenhet hos barnen, vilket främjar deras inhämtade av nya kunskaper. I pedagogiskt 

planerade aktiviteter menar pedagogen som är verksam på förskola med en utomhusgård 

under konstruktion att det är betydelsefullt att inte fastna vid sin planering utan att vara 

öppen för de intressen som uppkommer hos barnen under tiden.  

 

”En planerad aktivitet kanske inte blir som du tänkt dig från början, utan det kanske blir 

något helt annat men kanske minst lika bra eller mycket bättre. Så att ta tillvara på alla 

såna här guldkorn och inte känna sig misslyckad om man inte nu lyckas följa sin 

planering.” (Pedagog som är verksam på förskola med en utomhusgård under 

konstruktion, 2017). 

 

Pedagogen beskriver att det är viktigt att vara flexibel och se vad barnen finner 

intresseväckande under pedagogiskt planerade aktiviteter. Att vara en flexibel pedagog 

framhävs även av Frelin (2012) som värdefullt för att ta tillvara på intressen som 

uppkommer hos barnen. Många av de intervjuade pedagogerna i studien framhäver att 

det är viktigt att vara lyhörd för det som barnen finner är meningsfullt. Att vara en 

medforskarskande pedagog som upptäcker tillsammans med barnen i deras lärande 

beskrivs som betydelsefullt för att de ska erbjudas möjligheter till att utveckla deras 

kunskaper vidare (Monsalvafge, Long & Dibello, 2013). 

5.2 Hinder i utvecklandet av ett lärande 

Vårt insamlade material i studien synliggör vilka hinder de intervjuade pedagogerna 

anser existerar i arbetet med att utveckla barns lärande i utomhusmiljön. Nedan beskrivs 

dessa hinder kopplat till miljö och material samt hinder med den fria leken och den 

planerade verksamheten.  

5.2.1 Miljö och material  

Ett resultat av analysen är att ett flertal pedagoger uttrycker sig missnöjda med 

utformningen på deras utomhusmiljö samt det materialet som de erbjuder. Samtliga 
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intervjuade pedagoger menar att bristande ekonomiska resurser begränsar deras arbete i 

utomhusmiljön, vilket de anser påverkar arbetet med lek och lärande utomhus. De 

uttrycker en vilja av att köpa in nytt material samt att förbättra det material som finns. 

Pedagogerna ger uttryck för en primär inre motsättning som är huruvida nytt material ska 

köpas in till verksamheten eller om det nuvarande materialet ska användas (Knutagård, 

2003).  

 

”Vi vill ju mycket! Men det bromsas ju för att vi inte har några pengar.” (Pedagog som är 

verksam på förskola nära naturen, 2017) 

 

Studien visar att pedagogerna på förskola på landet och förskola nära naturen menar att 

de inte har tillåtelse att införskaffa material från olika affärer utan är ålagda att 

genomföra inköp hos speciella företag, då verksamheten skrivit avtal med vissa företag. 

Detta menar de intervjuade blir dyrare då de gärna inhandlar material från butiker som 

säljer begagnat material. De menar att de inte har tillåtelse att genomföra inköp hos 

butiker som säljer begagnat material då det kan existera risker med säkerheten hos använt 

material. Pedagogerna på förskola på landet, förskola nära naturen och förskola med en 

liten utomhusgård beskriver även att det finns krav på att materialet ska ha CE- märkning 

och EU-märkning för att materialet ska få användas inom förskolan ur ett 

säkerhetsperspektiv. En föreskrift som beskriver detta är Boverkets byggregler, BRR 

(BFS 2011:6 BBR) som beskriver att tillrättalagda lekredskap ska byggas upp på ett sätt 

som förebygger att skador sker. Detta menar de intervjuade blir ett hinder för dem när de 

ska utveckla en miljö som inspirerar barnen till att tillägna sig nya kunskaper. De menar 

att det blir problematiskt att köpa in redskap och konstruera utomhusgårdar när det finns 

mycket regler kring vad som får göras respektive inte får göras. Detta kan ses ur 

Engeström modell som menar att det uppstår motsättningar i verksamheterna när det 

finns delade meningar mellan verksamheten och individens agerande (Engeström, u.å., 

refererad i Knutagård, 2003, s.147). 

 

Ett hinder som beskrivs av samtliga pedagoger i studien är att inomhusmiljön inte är 

anpassad för att springa i. Pedagogen som är verksam på förskola med en stor 

utomhusgård berättar under intervjun att de hänvisar barnen till att bege sig till 

utomhusmiljön för att springa istället, för att göra av med energi. Att utomhusmiljön 
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fungerar som en arena där barnen får göra av med energi beskriver Ernst (2004) är ett 

vanligt synsätt hos pedagoger.  

 

”Då är det nog bättre att vi går ut och så ibland så kan de springa tre varv runt huset så 

kommer de och säger: Nu har jag sprungit klart! [Pedagog:] Åh, vad bra!” (Pedagog som 

är verksam på förskola med en stor utomhusgård, 2017). 

 

5.2.2 Hinder med att utveckla barns lärande i den fria leken  

Tre av de intervjuade pedagogerna, förskola nära naturen, förskola med en stor 

utomhusgård och förskola med en utomhusgård under konstruktion, menar att det 

existerar hinder i att utveckla barns lärande i den fria leken. Pedagogerna som är verksam 

på förskola nära naturen menar att de har många barn under dagen vilket skapar en 

problematik i att uppmärksamma alla barn. De berättar under intervjun att det finns en 

brist på resurser för att ha möjlighet till att ta tillvara på det som barnen finner 

intresseväckande. Vidare menar pedagogen som är verksam på förskola med en stor 

utomhusgård att den fria leken inte fungerar för alla barn. Enligt Norén-Björn (1993) kan 

det bero på att det finns flera bakomliggande anledningar till varför barn inte är 

deltagande i den fria leken. 

 

”De kan ju ha svårt i den fria leken. De kan ju bli istället störmoment, det kan ju bli dem 

som hoppar runt från aktiviteter och stör runt överallt i de lekarna man startat.” (Pedagog 

som är verksam i förskola med en stor utomhusgård, 2017). 

 

Pedagogen menar att vissa barn kan behöva stöttning i den fria leken för att finna det som 

de finner är intresseväckande. Det är därför betydelsefullt att pedagogerna finns 

närvarande för barnen som ett stöd för att möjliggöra för att de kan skapa en förståelse 

för leken (Norén-Björn, 1993). Den deltagande pedagogen i studien som är verksam på 

förskola med en utomhusgård under konstruktion menar att ett hinder med att utveckla 

barns lärande i den fria leken är att de inte har tillgång till allt material som de vill ha, 

exempelvis material som skapar odlingsmöjligheter. I observationer synliggjordes det att 

förskolorna i nuläget hade tillgång till exempelvis cyklar, sandlådor och plastfordon.  Det 

uttrycks ett behov att få tillgång till mer material som erbjuder barnen 

utforskandemöjligheter. 
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5.2.3 Hinder med att utveckla barns lärande i pedagogiskt planerade aktiviteter 

Studien visar att sex av de sju intervjuade pedagogerna inte planerar för pedagogiska 

aktiviteter på deras utomhusgårdar. I observationerna synliggjordes det att pedagogerna 

som arbetar på förskola med en stor utomhusgård använde sig av en planerad aktivitet i 

utomhusmiljö under tiden som vi vistades i verksamheten. Vid de tillfällen där övriga 

intervjuade pedagogerna beskrev att de använde sig av planerade aktiviteter i 

utomhusmiljön menade de att det oftast skedde spontant, det vill säga om något barn 

visade ett intresse för någonting eller berättade för pedagogerna vilken aktivitet de vill 

utföra. Samtliga pedagoger menar att de använder sig av pedagogiskt planerade 

aktiviteter mer inomhus, exempelvis lekar och samlingar. Dessa aktiviteter menar 

Granberg (2000) är betydelsefullt att barnen även erbjuds på deras utomhusgård. I 

utomhusmiljön beskrev pedagogerna i intervjuerna att de oftast fokuserar på att barnen 

ska få vara i den fria leken. Leken framhäver Bruce (2010) som viktig för att den 

möjliggör för barn att möta sig själva, men också för att barn och pedagoger att mötas 

tillsammans.  

 

”Eh, aha som jag sa gården är nog inte så [oförståeligt ord] måste erkänna den är inte så 

planerad dagligen som kanske inomhusaktiviteterna är.” (Pedagog som är verksam på 

förskola med en utomhusgård under konstruktion, 2017). 

 

Pedagogerna i studien menar dock att de planerar för aktiviteter i utomhusmiljön när de 

lämnar förskolans gård och befinner sig i skogen. Där ser de mer möjligheter att erbjuda 

barnen ett planerat lärande än vad de gör på förskolans utomhusgård. Pedagogernas 

arbetssätt med lärande i utomhusmiljön kan ses enligt Szczepanski som beskriver att det 

är vanligt förekommande att pedagoger tänker att ett lärande utomhus enbart berör att 

utveckla kunskaper om naturen (Szczepanski, u.å., refererad i Claesdotter, 2005, s.90). 

Vidare visar studien att samtliga intervjuade pedagoger spenderar mycket tid på 

förskolans utomhusgård. Samtliga befinner sig utomhus några timmar på förmiddagen 

och några timmar på eftermiddagen. Fem av sju intervjuade beskrev att den spenderade 

tiden utomhus sker längre respektive kortare stunder beroende på vädersituationen. Vid 

de tillfällen då det är varmt utomhus spenderar de mer tid i utomhusmiljön än vad de gör 

när det är kallt utomhus.  
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Ytterligare ett hinder med planerade aktiviteter menar tre pedagoger i studien är storleken 

på deras utomhusgård. Maynard och Waters (2007) beskriver att det är vanligt 

förekommande att pedagoger anser att de inte har förskolegårdar som de anser främjar 

lek och lärande. Pedagogen som är verksam på förskola med en utomhusgård under 

konstruktion menar att aktiviteterna som sker på deras utomhusgård är beroende på hur 

många barn som befinner sig där. Pedagogen menar att vistas många barn på deras gård 

begränsar det vilket material som barnen får tillgång till, vid de tillfällena får de inte 

cykla på gården på grund av säkerhetsaspekten. Maynard och Waters (2007) visar även 

att pedagoger känner en bekymrad över att barn ska skada sig när de befinner sig på 

utomhusgården. Pedagogerna som är verksamma på förskola med en liten utomhusgård 

uttrycker att de finner brister gällande säkerheten på deras utomhusgård, då förskolan 

befinner sig i ett bostadskvarter och att gården inte är inhägnad på framsidan där de 

äldsta barnen vistas utomhus under förmiddagen. De upplever dessutom att de inte har 

tillräckligt med tid för att planera sin verksamhet och för de aktiviteter som de vill 

genomföra.  

6 Diskussion 

Denna del inleds med en återkoppling till studiens syfte och frågeställningar. Därefter 

följer en diskussion av studiens metod samt resultat i förhållande till tidigare forskning, 

teoretiskt perspektiv samt egna reflektioner. En sammanfattning samt förslag till vidare 

forskning utifrån vår studie kommer slutligen att redogöras för. 

 

Syftet med studien var att uppmärksamma hur utomhusmiljön kan bidra till lärande 

utifrån den fria leken och med hänsyn taget till verksamhetens pedagogiska organisering.  

 

Våra frågeställningar i studien var:  

 

 Vilka möjligheter och hinder existerar i arbetet med att utveckla barns kunskaper 

och lärande utifrån den fria leken och av att organisera den planerade 

verksamheten som är relaterad till utomhusmiljön? 

 Vad utmärker pedagogiskt planerade aktiviteter relaterade till utomhusmiljön och 

i förhållande till verksamheten som helhet? 
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6.1 Metoddiskussion  

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes med sju pedagoger på fem olika 

förskolor. Vår initiala tanke var att genomföra intervjuer med fem pedagoger på olika 

förskolor, men eftersom två pedagoger önskade att en kollega deltog i deras intervjuer 

resulterade det i sju deltagande pedagoger. Vi valde att godkänna de två pedagogernas 

önskan då vår strävan var att pedagogerna skulle känna sig trygga med att delge sina 

tankar under intervjun. Detta kan ha resulterat i att intervjuerna fick ett annat resultat än 

vad det skulle blivit om endast en av pedagogerna hade deltagit. Möjligtvis kan de 

deltagande ha påverkat varandra i de intervjuerna. Vi anser dock att det kan ha berikat 

vårt resultat då vi fått två infallsvinklar på frågeställningarna.  

 

Intervjuerna genomfördes på fyra verksamheters avdelningar och i en verksamhets 

arbetsrum. Enligt Bryman (2011) är det betydelsefullt att intervjun sker i en miljö där de 

deltagande inte kan störas av andra ljud, det kan annars ha en inverkan på ljudkvaliteten i 

inspelningen. I två av intervjuerna befann sig barn i närheten av där intervjuerna tog 

plats, vilket vid vissa tillfällen orsakade en viss problematik med att uppfatta enstaka ord 

i pedagogernas svar under transkriberingarna. Detta kan ha påverkat vårt resultat till viss 

del.   

 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide (bilaga 3), där vi ställde 

planerade öppna frågor till de deltagande pedagogerna i intervjuerna. En intervjuguide 

valdes för att försöka uppnå likvärdiga intervjuer. En intervjuguide med planerade frågor 

är vi medvetna om kan ha resulterat i att de intervjuade kan ha styrts in på ämnen. Denna 

insamlingsmetod anser vi dock har varit gynnsam för oss när vi har samlat in material. Vi 

anser mycket material har samlats in under intervjuerna som har bidragit till att vi har fått 

svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Under intervjuerna genomförde en av oss 

intervjun medan den andra antecknade samt ställde frågor när det upplevdes vara 

relevant. Enligt Bryman (2011) är det värdefullt att den som intervjuar lyssnar på den 

deltagande i intervjun och att frågor som uppkommer tas tillvara på. Detta upplever vi 

var en bra metod att använda sig av, för att fånga upp allt som sägs i intervjun och ta 

tillvara på frågor som var relevanta att få svar på. Vi turades om att intervjua och notera 

för att båda författarna i studien skulle vara delaktiga i insamlingen av materialet. Detta 
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var gynnsamt då båda fick möjlighet till att vara delaktiga i intervjuerna genom att 

kommunicera och anteckna.  

 

Intervjuerna som spelades in med pedagogerna som medverkat i studien har 

transkriberats systematiskt. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att var medveten om att 

det är en tolkningsprocess i transkribering från talspråket till skriftspråket. Genom att 

intervjuerna har lyssnats av flera gånger har vi kunnat göra ändringar i transkriberingarna 

om någonting inte uppfattades korrekt första gången. Detta har vi gjort för att sträva efter 

likvärdiga intervjuer, i den mån det går.  

  

Intervjuerna i studien har kompletteras med observationer för att synliggöra hur 

pedagogerna arbetade konkret i utomhusmiljön. Att besöken skedde på förmiddagen på 

samtliga förskolor anser vi bidragit med ett trovärdigare resultat. När besöken sker på 

förskolorna under ungefär samma tidpunkt på dagen anser vi att det bidrar till ett mer 

pålitligt material. Under två observationer var det påsklov på förskolorna vilket 

eventuellt kan ha haft en påverkan på hur resultatet blev. Då det var ett flertal barn lediga 

de dagarna kan det ha påverkat deras planerade verksamhet. Om observationerna hade 

genomförts en vecka då det inte hade varit lov i verksamheterna hade det möjligtvis 

synliggjorts fler pedagogiskt planerade aktiviteter. Dock anser vi att rikligt med material 

samlades in under samtliga observationer som sedan kunde analyseras.  

 

Vår strävan var att samla in rikt med material genom att komplettera intervjuerna och 

observationerna med pedagogiskt material. Detta var ett val som gjordes då vi anser att 

ett rikt material bidrar till ett trovärdigt resultat. Pedagogiskt material som vi har fått ta 

del av på förskolorna innefattar material gällande utomhusmiljön, vilket exempelvis 

innefattar pedagogisk dokumentation. Detta var dock inte någonting som vi fick ta med 

hem från förskolorna, för att inte gå emot etiken mot barnen som fanns på bilderna. Om 

pedagogerna skulle ha gett oss pedagogiskt material kunde studiens resultat möjligtvis ha 

blivit annorlunda. Det materialet hade kunnat stödja det som vi har fått fram i resultat 

eller ha bidragit med andra infallsvinklar. Möjligtvis hade vi kunnat få syn på mer 

planerade aktiviteter om vi hade fått tillgång till mer pedagogiskt material.  

 

Innan insamlingen av materialet påbörjades skickades ett mail ut i god tid, cirka två 

veckor innan vårt besök, till de deltagande pedagogerna i intervjuerna med information 
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om när besöket skulle ske tillsammans med ett bifogat informationsbrev om studiens 

syfte (bilaga 2). Detta gjordes för att vi ville sträva efter att pedagogerna skulle känna sig 

trygga inför vårt besök, dock kan det eventuellt ha påverkat hur resultatet blev, då de 

innan vårt besök var medvetna om studiens syfte.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Miljö och material 

I studiens resultat framkommer det att det uttrycks en vilja av pedagogerna att förändra 

deras utomhusmiljö på gården. Detta menar de skapar möjligheter för att barnen ska 

tillägna sig nya lärdomar i den fria leken och i den planerade verksamheten. Dock 

uttrycks det av samtliga pedagoger att det påträffas ett flertal hinder för att skapa en 

utomhusgård som de anser främjar lek och lärande. Detta är någonting som vi finner 

kopplingar till det verksamhetsteoretiska perspektivets begrepp motsättningar.  

Engeström anser att motsättningar uppstår i verksamheter när det påträffas delade 

meningar mellan de förutsättningar som pedagogerna ges och det som de strävar efter att 

uppnå (Engeström, u.å., refererad i Knutagård, 2003, s.147). I denna studie kan det ses 

som att det finns delade meningar mellan verksamheten och det som individen strävar 

mot att uppnå. Pedagogerna menar att de inte får genomföra inköp hos de butiker som de 

vill samt att det inte existerar tillräckligt med ekonomiska resurser för att genomföra 

samtliga inköp. Det uppstår därför en problematik mellan de regler som finns och 

pedagogernas vilja att kunna förändra den befintliga miljön och tillföra nytt material. 

Detta är någonting som kan leda till att det skapar en problematik mellan de 

förutsättningar som verksamheten har och pedagogens vilja att förändra miljön om de 

inte får de tillgångar som behövs. Engeström anser att det blir viktigt att ställa 

motsättningar mot varandra inom ett område för att bidra till förändring (Engeström, u.å., 

refererad i Knutagård, 2003, s.151). Att pedagogerna får möjlighet att genomföra vissa 

inköp anser vi är betydelsefullt för att erbjuda barnen en utomhusmiljö där de kan 

tillägna sig nya lärdomar. I intervjuerna uttrycker samtliga pedagoger funderingar om 

huruvida de kan arbeta med befintligt material eller om det behövs köpas in nytt, 

avhängigt ekonomiska resurser. I studiens resultat tolkar vi det å ena sidan som att 

pedagogerna inte ser samma lärandemöjligheter med det materialet som de har tillgång 

till i nuläget. Å andra sidan kan det tolkas som att pedagogerna ser nytt material som ett 
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komplement till deras nuvarande material för att skapa möjligheter för barnen att erfara 

olika lärdomar i utomhusmiljön. 

 

En inspirerande utomhusmiljö framkommer i denna studie som en betydelsefull aspekt 

för barnen att få tillgång till både i den fria leken och i pedagogiskt planerade aktiviteter. 

Samtliga intervjuade pedagoger i studien är överens om att de stävar efter att skapa en 

inspirerande utomhusmiljö. En reflektion som vi har gjort av detta är att det blir 

betydelsefullt att pedagogerna för en dialog kollegialt om hur en inspirerande 

utomhusmiljö ser ut samt hur de kan ta tillvara på det material som existerar i 

verksamheten. Ytterligare ett resultat av studien för att skapa en inspirerande 

utomhusmiljö är att två av de intervjuade pedagogerna uttrycker en vilja att införskaffa 

material till odlingar. Detta kan förstås enligt Fröbels tankar om att erbjuda barnen 

odlingsmöjligheter i förskolan (Wallström, 1992; Garrick, 2004). Dock såg pedagogerna 

hinder med att uppnå detta då tillgången till ekonomiska resurser var begränsade. Enligt 

Monsalvafge, Long och Dibello (2013) påverkar pedagogernas förhållningssätt vilka 

möjligheter barnen ges till lärande i utomhusmiljön. Utifrån våra verksamhetsförlagda 

utbildningar har vi synliggjort att pedagogernas förhållningssätt till att ta tillvara på de 

resurser som finns möjliggör för att odlingar kan ske även att de inte har tillgång till 

ekonomiska resurser.  

 

Pedagoger beskriver att de upplever hinder i arbetet med att utveckla barns lärande i 

utomhusmiljön då de uttrycker sig missnöjda med utformningen på deras nuvarande 

utomhusgårdar. Ett flertal pedagoger nämner att de skulle vilja flytta på tillrättalagda 

lekredskap, som exempelvis sandlådan, men att det finns svårigheter med de reglerna 

som finns. En föreskrift som beskriver detta är plan- och byggnadslagen (SFS 2010: 900) 

som beskriver att det är viktigt att tänka kring hur de tillrättalagda lekredskapen tas 

omhand om för att förebygga att skador sker. Innebörden av detta blir att det uppstår en 

problematik när förskolorna ska bygga upp utomhusgårdar med tillrättalagda lekredskap, 

då det finns många regler att ta hänsyn till i processen. I studien framkommer det att det 

finns en viss problematik med att uppnå utomhusgårdar som pedagogerna stävar efter. 

Detta blir ett hinder för pedagogerna då de bör ta hänsyn till de regler som finns och den 

tillgång som de har till ekonomiska resurser. Deras synsätt visar att det finns en vilja att 

erbjuda barnen miljöer där de kan tillägna sig ytterligare kunskaper. Dock ser samtliga 

intervjuade svårigheter och utmaningar att ta sig igenom för att kunna skapa miljöer som 
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de anser är inspirerande för barnen. Vidare framkommer det i lagen om offentlig 

upphandling (SFS 2016:570) att en ny byggentreprenad får anlitas av myndigheter om de 

nya byggentreprenaderna är i överenstämmelse med det tidigare projektet eller tilldelas 

samma leveranskälla. Detta anser vi kan skapa en problematik då det blir svårt för 

verksamheter att flytta material då den nya byggentreprenaden bör vara i 

överensstämmelse med den tidigare. Ytterligare en problematik för verksamheterna blir 

att erbjuda barnen miljöer som pedagogerna anser är inspirerande, både i den fria leken 

och i pedagogiskt planerade aktiviteter. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) 

framkommer det att det är betydelsefullt att barnen får tillgång till en miljö som är 

intresseväckande och som möjliggör för utforskande. Om pedagogerna inte får tillgång 

till de förutsättningar som de är i behov av uppstår det en problematik med att uppnå det 

som de stävar efter, därför anser vi att det blir betydelsefullt för pedagogerna att 

reflekterar tillsammans om hur de kan göra istället.   

 

Materialet och de redskap som barnen får tillgång till i utomhusmiljön beskrivs vara 

betydelsefullt i intervjuerna. Det kan tolkas som att pedagogerna anser att det är 

betydelsefullt att använda sig av primära artefakter (materiella redskap) i den fria leken 

och i den planerade verksamheten för att skapa tillfällen där barnen kan tillägna sig nya 

kunskaper. I observationerna framkom det att primära artefakter som exempelvis spadar 

och plastfordon användes i den fria leken på förskolans utomhusgård. De primära 

artefakterna är enligt Wartofsky (1979) fysiska redskap som används för att skapa en 

förståelse för sin omvärld. Intervjuerna synliggjorde att ett flertal pedagoger gärna 

förflyttar material från inomhusmiljö till utomhusmiljön. Det kopplar vi till (Granberg, 

2000; Claesdotter, 2005) som menar att verksamheten som sker i inomhusmiljön kan 

förflyttas till utomhusmiljön. Det kan förstås som att de intervjuade pedagogerna i 

studien anser att det är gynnsamt att erbjuda barnen olika lärandemöjligheter i 

utomhusmiljön som kan återfinnas i inomhusmiljön, exempelvis skapandet. Det kan 

förstås enligt ett verksamhetsteoretiskt perspektiv som beskriver att barn behöver få 

erfara samma aktivitet på olika sätt för att vidareutveckla deras lärande (Knutagård, 

2003). Det kan tolkas som att det är gynnsamt för barnens lärprocesser att de får tillgång 

till en aktivitet på flera olika sätt. Genom att pedagoger erbjuder barnen möjligheter till 

att erfara aktiviteter i olika miljöer och på olika sätt har vi synliggjort under vår 

verksamhetsförlagda utbildning att det berikar barns kunskaper samt lärprocesser.  
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Studiens resultat visar vidare att en pedagog menar att utomhusmiljön fungerar som en 

plats där barnen får möjlighet till att springa. Mot detta resonemang finns det 

invändningar som exempelvis pedagogens förhållningssätt. Szczepanski (2013) menar att 

det förekommer en kunskapsbrist hos ett flertal pedagoger angående att veta hur de kan 

arbeta med att vidareutveckla barns lärande i utomhusmiljön. Detta anser vi kan förstås 

som att det finns en kunskapsbrist hos pedagoger att veta hur de kan använda sig av 

barnens energi för att vidareutveckla ett lärande i den fria leken eller med hjälp av 

planerade aktiviteter.  

6.2.2 Barns fria lek 

Fri lek framkommer i studies resultat som en viktig aspekt för barns lärande i 

utomhusmiljön. Detta styrker förskolans läroplan (Skolverket, 2016) som beskriver att 

leken är en viktig del i barns tillägnad av ny kunskap.  Dock var det en pedagog som 

ansåg att den fria leken inte fungerade för alla barn. Pedagogen menar att vissa barn kan 

uppfattas som ett störmoment, pedagogens uppgift blir då att stötta barnen till att finna en 

aktivitet som väcker deras intresse. Ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv menar 

Knutagård (2003) att den verklighet som en människa befinner sig i påverkar deras 

handlingar. Att barn upplever det svårt att finna intresseväckande aktiviteter kan därför 

bero på den verklighet som barnen befinner sig i. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) 

framkommer det att pedagoger ska erbjuda barnen stöttning i det som de finner är 

intresseväckande. För att stötta barnen betonar studien det som värdefullt att vara lyhörd 

för de individuella behov som barnen har och det som de finner meningsfullt. Om 

pedagogerna inte finns närvarande anser vi det kan ses som att barnen inte erbjuds 

samma möjligheter till att tillägna sig kunskaper i den fria leken. Att pedagoger är 

medforskande tillsammans med barnen i utomhusmiljön har vi under vår 

verksamhetsförlagda utbildning synliggjort blir viktigt för barnens inhämtande av nya 

lärdomar. Att vara en medforskande pedagog menar även Granberg (2000) blir 

betydelsefullt då det möjliggör för att barnens tankar och kunskaper kan vidareutvecklas i 

verksamheten. Vi förhåller oss dock kritiska till denna litteratur då den är sjutton år och 

ny forskning kan påvisa andra resultat. 

 

Studiens resultat visar att samtliga intervjuade betonade vikten av att vara en 

medforskande pedagog som tar tillvara på barnens visade intresse. I studien kan det 

tolkas som att pedagogerna tar tillvara på barnens visade intresse för att utveckla deras 
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lärprocesser i någonting som de finner är meningsfullt. Under en observation i studien 

synliggjordes det att en pedagog tog tillvara på ett intresse som visats av ett barn. I det 

som barnen finner intresseväckande är det betydelsefullt att de får tillgång till lyhörda 

pedagoger som samtalar med barnen (Bruce, 2010; Hedlund, 2013). Vidare beskrev 

samtliga pedagoger i intervjuerna att frågor samt en Ipad är ett sekundärt redskap som 

kan användas för att utforska tillsammans med barnen. Detta kan ses enligt Wartofsky 

(1979) som menar att sekundära artefakter används för att göra vardagen enklare. Våra 

tidigare erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning är att artefakter är bra att 

använda sig av i utforskandet tillsammans med barnen för att utveckla deras kunskaper 

vidare. Vi anser att det främjar barnens kunskaper att pedagoger ställer fördjupande 

frågor och använder sig av en Ipad för att ta tillvara på det som barnen finner är 

intresseväckande i den fria leken. En viktig aspekt som framkom i observationerna var att 

det är betydelsefullt att reflektera om hur frågor till barnen ställs. Utifrån observationerna 

och tidigare erfarenheter anser vi att sluta respektive öppna frågor skapar olika 

möjligheter till reflektion och lärande hos barnen. För att erbjuda barnen möjligheter till 

ett fördjupat lärande blir det viktigt att tänka på de didaktiska frågorna, vad?, hur? och 

varför? när frågor ställs till barnen i deras utforskande. 

6.2.3 Pedagogiskt planerade aktiviteter 

I studiens resultat kan det ses som att det finns ett flertal hinder för pedagogerna att 

planera för pedagogiska aktiviteter i verksamheternas utomhusmiljöer. I förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016) framkommer att förskolan ska erbjuda barnen lek och 

lärandemöjligheter även i utomhusmiljön. Pedagogerna beskriver att de inte använder sig 

ofta av pedagogiskt planerade aktiviteter utan att aktiviteter sker spontant i 

verksamheten. Detta är någonting som skiljer sig mot förskolornas inomhusmiljöer där 

de istället kontinuerligt använder sig av en planerad verksamhet. Enligt Maynard och 

Waters (2007) tar många pedagoger inte tillvara på deras utomhusgårds möjligheter för 

att utveckla barns kunskaper, på grund av deras syn på gårdens möjligheter. Det kan 

tolkas som att det finns en okunskap kring hur de kan erbjuda barnen pedagogiskt 

planerade aktiviteter även i utomhusmiljön. I inomhusmiljön planerar verksamheterna för 

aktiviteter som exempelvis lekar. Planeringen som görs för verksamheten i 

inomhusmiljön menar Norén-Björn (1993) är lika betydelsefull att även genomföra för 

utomhusmiljön. Pedagogernas förhållningssätt på utomhusgården i verksamheterna är 

istället att de anser det är betydelsefullt att barnen ges tid i den fria leken. Kunskaper 
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fanns dock hos pedagogerna om hur de kunde arbeta med pedagogiskt planerade 

aktiviteter när de befann sig i skogen. Skogen framhävdes som en arena där barnen kan 

tillägna sig olika kunskaper. Detta kan bero på att det finns tillgång till annat material i 

naturen än vad de har tillgång till på gården. Pedagogernas inställning till arbetet i 

utomhusmiljön är en aspekt som påverkar vilka möjligheter barnen ges till lärande (Barr, 

Nettrup & Rosdahl, 2011). Det kan tolkas som att det förhållningssätt som pedagogerna 

har till planerade aktiviteter på utomhusgården påverkar vilka lärandemöjligheter som 

barnen erbjuds. För pedagogerna anser vi att reflektion över deras förhållningssätt och de 

lärandemöjligheter som barnen erbjuds på förskolans utomhusgård kan främja deras 

arbete där.   

 

Pedagogen som är verksam på förskola med en utomhusgård under konstruktion beskrev 

att för dem är det betydelsefullt att kunna frångå från den planerade aktiviteten för att ta 

tillvara på de intressen som uppstår hos barnen. Vi tolkar detta som att det viktiga är inte 

resultatet med aktiviteten utan att aktiviteten kan avbrytas för att fånga upp det som är 

meningsfullt för barnen. Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv ser individens lärande och 

utveckling som processinriktad (Knutagård, 2003). Detta kan kopplas till pedagogens 

beskrivning kring hur de ser på planerade aktiviteter i verksamheten, det viktiga är inte 

resultatet utan processen dit. Då endast en verksamhet genomförde en planerad aktivitet 

under tiden som vi observerade, var det svårt att få syn på om pedagogerna har ett mål 

med aktiviteter som genomförs eller om processen är det viktiga. Från våra tidigare 

erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen och det som synliggjorts i denna 

studie kan det ses som att möjligheterna för pedagogiskt planerade aktiviteter på 

förskolans utomhusgård inte alltid tas tillvara på. Szczepanski menar även att detta kan 

vara en anledning till det kan finns en kunskapsbrist hos pedagoger att veta hur de kan 

arbeta med lärandemöjligheter i deras utomhusmiljö (Szczepanski, u.å., refererad i 

Claesdotter, 2005, s.90). Som pedagog anser vi att det blir viktigt att reflektera över de 

didaktiska frågorna, vad?, hur? och varför? för att möjliggöra för utvecklingsmöjligheter 

av arbetet i utomhusmiljön. Vikten av detta betonar även (Claesdotter, 2005; 

Szczepanski, 2007; Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 
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Expansivt lärande framkommer i studien som betydelsefullt för att erbjuda barnen en 

verksamhet som de kan utvecklas i. Resultatet påvisar att det är viktigt att mötas 

tillsammans med sina kollegor för att reflektera om de problemområden som finns i 

verksamheten för att barnen ska erbjudas förutsättningar att utvecklas. Detta kan förstås 

enligt ett verksamhetsteoretiskt perspektiv där Engeström (1987) beskriver att expansivt 

lärande möjliggör för att de motsättningar som finns kan lösas när pedagogerna möts 

kollegialt. Dock visade ett resultat av studien att förskola med en liten utomhusgård 

upplevde att det inte fanns tillräckligt med tid för att planera för de aktiviteter som de 

skulle vilja. En vanlig uppfattning av pedagoger är att de ser tiden som ett hinder för 

aktiviteter i verksamheten (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). I studiens resultat kan 

det ses som att det blir ett hinder för pedagogerna att planera för pedagogiska aktiviteter i 

utomhusmiljön. Hur pedagoger tar tillvara på deras planeringstid framhävs i denna studie 

som en aspekt som har en inverkan på hur pedagogiska aktiviteter tas tillvara på i 

utomhusmiljön. Vi anser vidare att det är betydelsefullt att pedagoger ges möjligheter till 

att möts tillsammans för att en utvecklig ska ske i verksamheten. I utomhusmiljön kan 

Wartofsky (1979) syn av de tertiära artefakterna möjliggöra för pedagoger att förändra 

verksamheten genom att de ställer sig frågor om hur de kan förändra sin omvärld. Detta 

anser vi skapar möjligheter för att verksamheten kan utvecklas när pedagoger möts 

kollegialt för att reflektera. 

6.3 Slutsatser och vidare forskning  

Efter att ha genomfört denna studie upplever vi att vårt syfte och våra frågeställningar har 

besvarats. Genom insamlat material och en analys har vi fått en större förståelse för de 

hinder och möjligheter som pedagogerna ser i deras arbete med att utveckla barnens 

lärande i utomhusmiljön. Vi har synliggjort att det finns stora möjligheter med att 

utveckla barns lärande i den fria leken när pedagoger är medforskare tillsammans med 

barnen. Dessutom har vi påvisat att pedagogiskt planerade aktiviteter inte sker ofta på 

verksamheternas utomhusgårdar. I studien har det även framkommit att pedagogerna i 

intervjuerna anser att materialet kan förflyttas mellan miljöerna i verksamheten, men att 

det finns skillnader i hur verksamheterna planerar för aktiviteter i inne- och 

utomhusmiljön.  

 

Fortsatt forskning på vår studie skulle förslagsvis vara att undersöka barns tankar om fri 

lek och pedagogiskt planerade aktiviteter utomhusmiljön. Ytterligare ett förslag till 
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vidare forskning är att genomföra en studie om barns tankar om pedagogers delaktighet i 

aktiviteter. Detta anser vi är områden som skulle kunna bidra till ytterligare forskning på 

vår studie. 
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Bilagor 

Bilaga 1 observationsmall 

Planerade aktiviteter 

Vad? 

Hur? 

Fri lek 

Vad gör pedagogerna? 

Hur utvecklar de lärande? 

Pedagogiskt material- 

exempelvis leksaker 

Kommunikation 
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Bilaga 2 informationsbrev 

Hej,  

Vårt examensarbete kommer att handla om pedagogiskt planerade aktiviteter och fri lek i 

utomhusmiljön. Vi vill undersöka hur pedagogerna utvecklar barnens lärande i 

utomhusmiljön. Vi kommer att ställa några frågor till er, tanken är att vi ska diskutera 

dessa frågor tillsammans. Vi kommer också att observera hur utomhusmiljön används 

hos er. Vidare samlar vi gärna in pedagogiskt material som exempelvis 

planeringsunderlag och pedagogisk dokumentation om utomhusmiljön.  

För att vi ska få en pålitlig studie och för att ni ska känna er trygga kommer ni att få 

skriva på ett samtycke till att delta i studien. Ni kommer att vara anonyma i studien och 

ha full rätt att avbryta er medverkan när ni vill! 

 

Tack för att ni deltar i studien, vi ser fram emot att träffa er! 

Mvh// 

Amanda Åkerblad och Rebecca Axelsson  
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Bilaga 3 intervjuguide  

Inledande frågor 

Vad har du för utbildning?  

Hur länge har du arbetat som förskollärare/inom förskoleverksamheten? 

När tog du din förskollärarexamen?  

 

Frågor om utomhusmiljön  

Hur tänker du att lek och lärande i utomhusmiljön har förändrats under åren? 

Hur ser vanlig dag ut hos er i utomhusmiljön? 

- Hur mycket tid spenderar ni i utomhusmiljön? 

- Ungefär vilka tider? 

På vilket sätt planerar ni tiden i utomhusmiljön?  

- Vad är det som ni planerar? 

- Vilka aktiviteter planerar ni? 

Vad är dina tankar om er utomhusmiljö? 

- På vilket sätt känner du att utomhusmiljön främjar lek och lärande? 

På vilket sätt skiljer sig planerade aktiviteter utomhus och inomhus? 

Vilka möjligheter tänker du att det finns i arbetet med att utveckla ett lärande i 

utomhusmiljön? 

 Vilka hinder anser du att det finns i arbetet med att utveckla ett lärande i 

utomhusmiljön? 

- Hur skulle du vilja utveckla arbetet i utomhusmiljön? 

Finns det någonting på er utegård som uppskattas av barnen? 

- Hur tar ni tillvara på det barnen finner som intresseväckande? 

Finns det någonting på er utegård som uppskattas av er? 

På vilket sätt använder ni er av kommunikativa redskap i lekande aktiviteter? 

Vad är fri lek för dig? 

Vad finns det för hinder med att utveckla barns lärande i den fria leken? 

På vilket sätt uppfattar ni att ni använder er av den fria leken gentemot vad förskolans 

styrdokument säger? 

Finns det saker och aktiviteter utomhus som inte fungerar inomhus? 
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Finns det saker och aktiviteter inomhus som inte fungerar utomhus? 

Hur utvecklar ni barnens lärande vidare i den fria leken? 

På vilket sätt utvecklar ni barnens lärande vidare i planerade aktiviteter? 

På vilket sätt använder ni er av pedagogiskt planerade aktiviteter i utomhusmiljön? 

- Vad ser du för hinder med att utveckla planerade aktiviteter i utomhusmiljön? 

- Vad ser du för möjligheter med att utveckla planerade aktiviteter i 

utomhusmiljön? 

På vilket sätt använder ni er av dokumentation/pedagogisk dokumentation? 

- Vad är det som dokumenteras? 

- Hur används den för att utveckla verksamheten utomhus? 

- Hur används den för att utveckla verksamheten inomhus? 

Hur håller du dig uppdaterad kring utomhusmiljön, exempelvis kring pedagogiskt 

material och arbetssätt? 

På vilket sätt har du möjlighet att förändra verksamheten? 

Hur stor möjlighet har du att påverka vilka redskap som finns och används, exempelvis 

vilket material som finns tillgängligt? 

Avslutande fråga  

Är det något du vill utveckla eller lägga till? 
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Bilaga 4 samtyckesblankett vuxen  

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 

Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEFP17 - V17) – Våren 2017 

 

Rebecca Axelsson och Amanda Åkerblad genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen 

för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 

pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna 

studie om att utveckla kunskaper om utomhusmiljöns lärandemöjligheter både i den fria leken samt 

pedagogiska planerade tillfällen. Hur pedagoger kan använda sig av utomhusmiljön för att utmana 

barnens lärande vidare.  

 

Rebecca Axelsson och Amanda Åkerblad genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 

förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom 

utbildning och undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från 

förskollärarprogrammet på Högskolan för Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 

 

Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller flera av 

följande aktiviteter: 

 

____ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 

____ Du ger din tillåtelse att bli observerad under dagliga aktiviteter i förskolan.  

____ Du ger din tillåtelse att bidra med pedagogiskt material  

 

All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli 

identifierad. Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som 

förhindrar att det försvinner t ex genom stöld.  

 

Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan några 

påföljder.  

 

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig, Cathrine Ryther (cathrine.ryther@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson 

(monica.nilsson@ju.se) 

 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 

 

Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email: 

mailto:monica.nilsson@ju.se)
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Rebecca Axelsson- 0706081987 

Amanda Åkerblad- 0735417739 
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Datum 
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Deltagarens signatur                 Student 1 namn  
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Namnförtydligande                    Student 1 namnförtydligande 
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                  Student 2 namnförtydligande  
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