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Detta är en kvalitativ studie som handlar om hur förskollärare på I Ur och Skur-förskolor arbetar 

för att skapa en pedagogisk miljö. Syftet med denna studie är att undersöka och bidra med 

kunskap om hur förskollärare på flera I Ur och Skur-förskolor arbetar för att göra sin miljö 

pedagogisk samt vilken roll förskollärarna uppger att de intar på utomhusgården. 
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ofta får frågan ”Vadå, är ni inte alltid utomhus?” 
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1.   Inledning  

Något som har intresserat oss under åren på förskollärarutbildningen är miljön och dess 

påverkan på barnen i deras lärande och utveckling. Det har forskats mycket om ämnet och det 

har konstaterats att miljön påverkar barns lärande och utveckling (Engdahl och Ärlemalm-

Hagsér, 2015). Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) förklarar att miljön signalerar vad 

som förväntas ske i ett specifikt rum och att det därför är viktigt att verksamheten är utmanande 

och intresseväckande för barnen då dessa faktorer möjliggör lärande. Miljön påverkar dessutom 

barns lärande och utveckling då barn lär sig i samspel med andra, och därför är det av betydelse 

att anordna miljöer som bjuder in till samspel (Nordin-Hultman, 2004). 

 

Som många forskare hävdar så är även utomhusmiljön betydelsefull för barnen i deras lärande 

och utveckling. Just utomhusmiljön och hur den utformas har blivit ett intresse hos oss då vi 

anser att denna miljön låter barnen upptäcka fritt. Att utomhusmiljön är en miljö som låter 

barnen upptäcka fritt tydliggör Barr, Nettrup och Rosdahl (2011) som förklarar att det beror på 

att barnen inte är lika begränsade utomhus som de är inomhus då de har större ytor att röra sig 

på. En annan anledning till att vi har blivit intresserade av utomhusmiljön är att den enligt våra 

erfarenheter är en del av verksamheten som skulle kunna utvecklas och användas i ett mer 

pedagogiskt syfte. Det konstaterar även Skolinspektionen (2012:7) som i en rapport har 

granskat ett flertal utomhusgårdar på olika förskolor. Skolinspektionen förklarar att utevistelsen 

är en stor del av den dagliga verksamheten i förskolan, dock är det många förskollärare som 

inte vet hur de kan ta tillvara på utevistelsen och göra den pedagogisk och lärorik för barnen.  

 

Även Läroplanen för förskolan, Lpfö98, (Skolverket, 2016) förklarar att barnen ska ges 

möjlighet till att vistas i utomhusmiljön. 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge 
utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus 
som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 
planerad miljö och i naturmiljö. (s.7) 

 

Därför är syftet med denna studie att undersöka om och bidra med kunskap till hur förskollärare 

på flera I Ur och Skur-förskolor beskriver att de arbetar för att skapa en pedagogisk miljö samt 

vilken roll förskollärarna uppger att de intar på utomhusgården. Detta har gjorts genom 

intervjuer med verksamma förskollärare på förskolor som profilerar sig med utomhusvistelsen, 

även kallade I Ur och Skur-förskolor.  
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2.   Syfte    

Syftet med denna studie är att undersöka och bidra med kunskap om hur förskollärare på flera 

I Ur och Skur-förskolor beskriver att de arbetar för att göra sin miljö pedagogisk samt vilken 

roll förskollärarna uppger att de intar på utomhusgården. 

 

2.1  Frågeställningar  

De frågeställningar som besvaras i denna studie är: 

•   Hur beskriver förskollärare att de arbetar för att skapa en pedagogisk miljö? 

•   Vilken roll beskriver förskollärare att de intar på utomhusgården? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

3.   Bakgrund    

Detta kapitel inleds med ett förtydligande av läroplanens intentioner samt en förklaring av vad 

som menas med miljön som den tredje pedagogen. Därefter redovisas tidigare forskning och 

vad som utmärker en I Ur och Skur-förskola. Därefter förklaras hur barnen kan göras delaktiga 

i verksamheten samt vilken roll förskolläraren bör inta på utomhusgården. Slutligen tydliggörs 

vad det sociokulturella perspektivet innebär. 

 

3.1   Läroplanens  intentioner  

Läroplanen för förskolan, även kallad Lpfö98 (Skolverket, 2016), är den aktuella läroplanen 

för förskolan. I fortsättningen av denna studie kommer Läroplanen för förskolan att förkortas 

med Lpfö98. 

 

Enligt Lpfö98 (Skolverket, 2016) är förskolans uppdrag att erbjuda barnen en trygg omsorg i 

en miljö där inget barn utsätts för diskriminering eller annan kränkande behandling. Utöver en 

trygg miljö ska barnen dessutom få möjligheter till lek, lärande och utforskande i de olika 

miljöer som förskolan erbjuder då detta är en viktig del i barnens lärprocesser. Barnen bör 

dagligen få möta engagerade förskollärare som ser deras möjligheter och de bör även ges 

tillfälle till fri lek och pedagogiskt planerade aktiviteter både inomhus och utomhus. Miljön ska 

vara öppen, innehållsrik och inbjudande då detta kan leda till att barnen får möjlighet att till 

exempel utveckla sin förmåga att fantisera, kommunicera och samarbeta. För att göra 

verksamheten inbjudande och intresseväckande för barnen bör förskollärarna ta tillvara på 

barnens intressen och organisera verksamheten på ett sätt som är tilltalande för dem 

(Skolverket, 2016). 

 

3.2   Miljön  som  den  tredje  pedagogen    

Lindö (2009) förklarar att miljön som den tredje pedagogen är ett lånat begrepp från Reggio 

Emilia-pedagogiken och det innebär att miljön har lika stor påverkan på barnens lärande som 

en pedagog. Braxell (2010) tydliggör att det finns tre pedagoger i förskolan; pedagogerna, 

barnen och miljön. Miljön bör vara utformad efter den barngrupp som vistas på förskolan för 

att kunna fungera som en tredje pedagog. Miljön bör även vara utmanade, inbjudande och 

inspirerande och locka barnen till lek och lärande. Därför bör förskollärarna enligt både Strong-
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Wilson och Ellis (2007) och Braxell (2010) se miljön som en ständig förändringsprocess som 

aldrig blir fulländad.  

 

Lindö (2009) förklarar att miljön sänder ut signaler om vilken barnsyn och vilka förväntningar 

som förskollärarna som har organiserat miljön har på barnen. En miljö där barnen kan klara sig 

själva och har tillgång till allt material sänder ut signalen att förskollärarna tror på barnens 

förmåga och att de klarar sig själva. En miljö där barnen inte har tillgång till allt material på 

egen hand utan ofta behöver be om hjälp sänder istället ut signalen om att förskollärarna inte 

tror på att barnen klarar sig på egen hand, i detta fall fungerar inte miljön som en tredje pedagog 

(Lindö, 2009). 

 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) tydliggör att ett sätt för att få miljön till att fungera som 

en tredje pedagog är att använda sig av så kallade rum i rummen. Det förklaras att detta innebär 

att förskollärarna organiserar rummen genom att dela in dem i mindre hörnor med olika material 

i varje hörna. Genom rum i rummen kan barnens lek, fantasi, kreativitet och skapande 

utvecklas. På detta sätt begränsas även förutfattade meningar om rummets användning samt de 

genusstereotypa uppdelningarna som kan finnas (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

 

3.3   Tidigare  forskning  kring  utomhusgårdens  
betydelse    

Björklid (2005) förklarar att gårdens utformning påverkar hur förskollärarna kan använda sig 

av den. En gård med ett fåtal fasta redskap kräver att förskollärarna planerar och genomför olika 

pedagogiska aktiviteter där syftet är att barnen ska lära sig något specifikt medan en gård med 

ett flertal fasta redskap istället inbjuder barnen till att leka och därmed lära på egen hand. 

 

Lättman-Masch (2014) och Björklund (2014) förklarar att utomhusgården kan ses som ett 

komplement till inomhusmiljön och som en del av den pedagogiska verksamheten om den 

används och är utformad på ett pedagogiskt sätt. En intresseväckande och utmanande gård och 

medforskande förskollärare kan bjuda in barnen till fler lärandesituationer då utomhusmiljön 

erbjuder barnen andra saker än vad inomhusmiljön kan göra. 
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Szczepanski och Andersson (2015) tydliggör att platsen där lärandet äger rum är väldigt 

betydelsefull och att det är viktigt att skapa en brygga mellan teori och praktik och låta barnen 

upptäcka det som undervisas om i flera olika miljöer då det stimulerar deras sinnen. 

Szczepanski (2013) förklarar att inomhusmiljön ofta ses som en självklar plats för lärandet men 

att lärandesituationer även kan tänkas äga rum i utomhusmiljön, detta skulle till och med kunna 

vara till fördel för barnen då det erbjuder dem till att lära sig med hela kroppen och alla sina 

sinnen. Genom att ta tillvara på utomhusgården och använda den som ett pedagogiskt verktyg 

förklarar både Björklund (2016) och Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2014) att 

inlärningen blir bättre. Det aktiverar flera olika sinnen och gör så att man kommer ihåg saker 

lättare. Detta tydliggör Barr et.al. (2011) som förklarar att lärandet sätter sig i kroppen när 

barnen vistas utomhus och de kommer att kunna koppla sina sinnen till lärandesituationen. 

 

Det är dessutom viktigt att ta tillvara på utomhusvistelsen ur en hälsoaspekt. World Health 

Organisation (2016) rekommenderar att yngre barn bör röra sig aktivt i minst 60 minuter per 

dag. Dock är barn mer inaktiva än tidigare och den största delen av leken sker inomhus. Detta 

medför att barn inte får den motion som de anses behöva då utrymmet är mer begränsat inomhus 

(Karsten, 2005; Björklund, 2016; Barr et.al., 2011). 

 

3.4   I  Ur  och  Skur-förskolor    

Friluftsfrämjandet (u.å.) förklarar att den första I Ur och Skur-förskolan grundades i slutet av 

80-talet och pedagogiken har sedan dess spridit sig över hela landet. För att få tillstånd till att 

profilera sig med I Ur och Skur tecknas ett samarbetsavtal med Friluftsfrämjandet. I avtalet ska 

det bland annat framgå om verksamheten är kommunal eller fristående, hur många avdelningar 

förskolan består av, hur mycket personal som finns och vilken utbildning de har. Det ska 

tydliggöras hur förskollärarna tänker arbeta med I Ur och Skur pedagogiken i sin verksamhet. 

De kriterier som finns för att få profilera sig som en I Ur och Skur-förskola är att förskollärarna 

ska driva en upplevelsebaserad verksamhet där barnen får uppleva det som de lär sig med hela 

kroppen. Det ska ingå både inomhus- och utomhusvistelse och de som arbetar på I Ur och Skur-

förskolan ska förutom förskollärarutbildningen även genomgå Friluftsfrämjandet 

ledarutbildningar. Kravet är att minst 25% av pedagogerna ska genomgå Grundutbildningen I 



 6 

Ur och Skur innan starten av förskolan, dock krävs det sedan att minst 75% av pedagogerna 

som arbetar på förskolan genomgår utbildningen (Friluftsfrämjandet u.å.). 

 

Pedagogiken på I Ur och Skur-förskolor utgår från friluftsliv, utomhuspedagogik, ett 

upplevelsebaserat lärande samt målen i Lpfö98. Grundtanken är att barnen ska få uppleva med 

alla sina sinnen i en tillåtande utomhusmiljö då detta stimulerar barnens nyfikenhet samt 

utvecklar deras självkänsla och ger dem kunskap och förståelse för naturen. Genom att 

förskollärarna flyttar ut en del av den pedagogiska verksamheten så förbättras både inlärningen, 

koncentrationen, kreativiteten och motoriken (Friluftsfrämjandet u.å.). 

 

Friluftsfrämjandet (u.å.) beskriver att förskollärarnas roll är att utgå från barnens intressen, 

erfarenheter och kunskaper. Förskollärarna ska dessutom vara medupptäckande, 

medundersökande, medupplevande och medagerande samt befinna sig i ett ständigt 

upptäckande tillsammans med barnen. 

 

3.5   Barns  delaktighet  

Enligt UNICEF Sverige (2009) har alla barn rätt till att uttrycka sina åsikter och ges möjligheter 

till att påverka sin situation. Även i förskoleverksamheten ska barnen ha dessa rättigheter då 

det i Skolverket (2016) förklaras att barn ska få möjlighet till att utveckla sin förmåga att 

uttrycka sina tankar och åsikter, därmed får de möjlighet till att påverka sin egen situation. 

 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) anser att det är en demokratisk rättighet att barnen får 

göra sig hörda och ges möjlighet till att påverka sin situation. Det är dessutom en pedagogisk 

utgångspunkt då förskollärarna ska ta tillvara på barnens intressen och åsikter när de planerar 

och organiserar den pedagogiska verksamheten. Det förklaras att barnen blir medskapande av 

sin egen tillvaro genom att förskollärarna lyssnar på dem och tar tillvara på deras åsikter. 

Genom att göra barnen delaktiga i verksamheten får de öva på sin förmåga att förhandla med 

både barn och vuxna. De får lära sig att lyssna och respektera andras åsikter samt att kunna 

uttrycka och argumentera för sina egna (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 
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3.6   Förskollärarens  roll  

Sundberg, Areljung, Due, Ottander och Tellgren (2016) och Thulin (2015) diskuterar kring 

vilken roll förskollärarna har i barnens lärande men också hur förskollärarnas syn på ett ämne 

kan påverka undervisningen. Förskollärarens egna attityder till kunskapsområdet påverkar 

vilken möjlighet till lärande som barnen får. En förskollärare som inte är intresserad av att skapa 

en lustfylld utomhusgård tar heller inte tillvara på de lärandemomenten som skulle kunna tänkas 

äga rum på utomhusgården och väljer inte att aktivt ändra om och utveckla utomhusgården. 

 

Persson Gode (2011) och Sundberg et.al. (2016) förklarar att förskollärarna ska vara 

medforskande, detta innebär enligt författarna att förskollärarna är fascinerade över det som 

barnen vill visa dem och upptäcker nya fenomen tillsammans med barnen. Genom att 

förskolläraren använder sig av de didaktiska frågorna vad, hur och varför, kan förskolläraren 

och barnen tillsammans skapa lärofyllda situationer. Genom att utgå ifrån dessa frågor i den 

planerade verksamheten kan förskollärarna skapa givande diskussioner tillsammans med 

barnen. Det är viktigt att vara intresserad av barnens tankar och idéer och att låta barnen testa 

sina olika hypoteser. Författarna hävdar även att barn är mer intresserade av att få upptäcka och 

själva utforska tillsammans med förskolläraren än att få givna svar (Persson Gode, 2011; 

Sundberg et.al., 2016). 

 

Björklund (2016) och Skolverket (2016) förklarar att det är förskollärarnas uppdrag att hela 

tiden vara närvarande för att kunna skapa en gård som är trygg, rolig och lärorik. Utevistelsen 

på förskolor ska ses som en del av den pedagogiska verksamheten. Skolinspektionen (2012:7) 

förklarar att många förskollärare inte vet hur de kan använda sig pedagogiskt av 

utomhusgården. Barn lär sig hela tiden och därför är det viktigt att förskollärarna är närvarande 

även vid utomhusvistelsen och skapar meningsfulla situationer för barnen. 

 

3.7   Det  sociokulturella  perspektivet  

Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella perspektivet utgår i 

sin tur från Lev S. Vygotskijs tankar om lärande och utbildning och att lärande sker i sociala 

och kulturella sammanhang samt att vi lär oss av varandra. Vygotskij menade att människan lär 

sig hela tiden och befinner sig i ständig utveckling. Inom det sociokulturella perspektivet är 
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språket ett viktigt redskap och det är genom språket som vi kan utveckla våra kunskaper 

(Elfström, 2014; Säljö, 2015). 

 

Enligt Vygotskij sker lärandet individer emellan och det är därför viktigt att miljön är tillåtande 

och lockar till samspel för att lärande ska kunna ske. Det är förskollärarnas uppdrag är att skapa 

en miljö där barnen får möjlighet till att integrera med både varandra och med förskollärarna. 

Det är dessutom viktigt att förskollärarna är aktiva och medforskande då de på detta sätt kan 

vara till hjälp för barnen i deras utveckling (Säljö, 2015). 

 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv då det undersöks hur lärande och samspel sker 

och tas tillvara på i de sociala sammanhang som sker mellan barn och förskollärare på 

utomhusgården. Det undersöks hur förskollärare organiserar sin miljö för att den ska bjuda in 

barnen och förskollärarna till samspel. Perspektivet används även för att få fram studiens 

resultat då insamlingsmetoden är semistrukturerade intervjuer där intervjuaren vill lära sig av 

sina informanter och ta del av deras erfarenheter och kunskaper.  
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4   Metodbeskrivning    

Detta kapitel inleds med en förklaring på vilka urvalskriterier som har gällt för studien. Därefter 

följer ett tydliggörande av vad semistrukturerade intervjuer och samtalspromenader innebär då 

det empiriska materialet till denna studie har samlats in genom dessa metoder. Det ges en 

förklaring om tidsaspekten samt hur materialet som framkommit av intervjuerna har bearbetats. 

Det avslutas med en redogörelse på vilka forskningsetiska överväganden som har gjorts i denna 

studie och även på vilka kritiker som denna studie anses vara tillförlitlig.  

 

4.1   Urval  

För att komma fram till vilka informanter som var lämpliga för denna studie valde vi att utgå 

från det som Christoffersen och Johannessen (2015) kallar för kriteriebaserat urval, detta 

innebär att de informanter som väljs ut uppfyller ett antal kriterier. I denna studie finns två 

kriterier för hur informanterna har valts ut: De ska ha arbetat som förskollärare i minst fem år 

och just nu arbeta på en I Ur och Skur-förskola. Dessa kriterier valdes då utgångspunkten är att 

intervjua förskollärare som har erfarenheter av I Ur-och Skur förskolor och är insatta i ämnet 

då det ger oss mer trovärdigt material. 

 

4.2   Semistrukturerade  intervjuer  och  
samtalspromenader  

För att få kontakt med de förskollärare som ansågs vara lämpliga för att delta i denna studie 

kontaktades ett flertal I Ur och Skur-förskolechefer via mail. I mailet informerades om varför 

just dem hade kontaktats samt syftet med denna studie. Tanken var att förskolecheferna sedan 

skulle skicka vidare detta mail till sina anställda, dock lyckades vi enbart boka ett fåtal 

intervjuer på detta sätt och valde därför att ringa antingen till förskolecheferna eller direkt till 

förskolorna beroende på vilket nummer som fanns att tillgå. Efter genomförandet av dessa 

samtal hade det bokats intervjuer med sex stycken förskollärare som arbetar på fem olika 

förskolor och därefter gjordes valet att börja med genomförandet av intervjuerna. 

 

Det genomfördes semistrukturerade intervjuer med dessa förskollärare på deras arbetsplatser. 

Vi intervjuade en förskollärare åt gången och sammanlagt genomfördes sex intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innebär enligt Christoffersen och Johannessen (2015) och 
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Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att intervjuaren i förväg har skapat en intervjuguide med 

färdigformulerade frågor och utifrån de svar som informanterna ger kan intervjuaren sedan 

ställa följdfrågor. Inför intervjuerna skapade vi en intervjuguide med öppna frågor som lät 

informanterna berätta om sina egna tankar och sitt arbetssätt (se bilaga 9.1). Intervjuerna tog 

olika vändningar beroende på vad informanterna valde att berätta om. Under intervjutillfällena 

låg det fokus på hur förskollärarna arbetade för att göra sin miljö på förskolan pedagogisk, samt 

vilken roll förskollärarna ansåg att de bör inta på utomhusgården. 

 

Anledningen till att det genomfördes semistrukturerade intervjuer var att vi ville veta hur 

informanterna tänkte om ämnet och vilka åsikter de hade utan att de skulle bli påverkade av 

någon annan i rummet. Om de blir påverkade skulle det kunna leda till att deras egna åsikter 

ändras, alternativt att de inte vågar uttrycka sina åsikter. Det skulle dock kunna leda till något 

positivt då de tillsammans skulle kunna skapa nya åsikter och se saken från ett nytt perspektiv, 

men vi kände att fördelarna med semistrukturerade intervjuer vägde tyngre än nackdelarna och 

valde därför att använda oss av denna metod. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är 

det en effektiv metod då intervjuaren kan fråga flera informanter samma frågor och få en mer 

relevant bild av ämnet. Metoden kräver mycket för- och efterarbete vilket skulle kunna ses som 

en nackdel, men det var givande för oss då vi fick sätta oss in i materialet och få en bredare 

förståelse för hur förskollärare på I Ur och Skur-förskolor arbetar med miljön. Detta tydliggör 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne som förklarar att semistrukturerade intervjuer är en metod som 

ger forskarna kunskap om ämnet som de forskar kring. 

 

För att inte gå miste om något som informanterna sa och för att kunna gå tillbaka och lyssna på 

intervjuerna igen gjordes en ljudupptagning under intervjutillfällena, vilket Christoffersen och 

Johannessen (2015) rekommenderar. Samtalet spelades in via två olika ljudinspelare, vilket 

gjordes för att vara säkra på att allt ljud skulle fångas upp och det var dessutom en 

säkerhetsåtgärd ifall någon av ljudinspelarna skulle sluta fungera. Händelser som inte fångades 

genom ljudupptagningen, till exempel informanternas kroppsspråk, antecknades med hjälp av 

penna och papper. Genom att spela in intervjun och enbart föra ett fåtal anteckningar kunde vi 

fokusera på det som informanterna sa då vårt fokus inte behövde vara på att anteckna. För att 

göra detta möjligt valde vi att dela upp rollerna under intervjutillfällena mellan oss. Vid tre 

tillfällen fick en av oss föra en dialog med informanten medan den andra fick anteckna och 

observera intervjutillfället och de resterande tre tillfällena bytte vi roller. Detta arbetssätt gjorde 
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att vi kunde vara närvarande, ställa följdfrågor och föra en dialog med informanterna vilket 

enligt oss gjorde att samtalet blev mer levande. 

 

För att få en tydligare bild av gården och dess utformning genomfördes dessutom 

samtalspromenader tillsammans med vissa av informanterna. Samtalspromenader är enligt 

Halvar-Franzén (2007) en bra metod för att man som intervjuare ska kunna lyssna till 

informanternas perspektiv på platsen. Detta var inte vår tanke från början utan det var 

informanterna som bjöd in oss till en samtalspromenad då de ville visa oss runt i verksamheten. 

Under samtalspromenaderna gick vi runt på hela gården och pratade om gårdens utformning 

och materialet som fanns att tillgå. Promenaderna gjorde att informanterna kunde ge oss en 

tydligare bild av gården och att det blev lättare för dem att uttrycka sina tankar kring 

utformningen och materialet. Även vi kände att detta blev ett komplement till intervjuerna och 

det gav oss en tydligare bild, dock kände vi inte att det inte gick att begära en samtalspromenad 

av informanterna då det inte hade bokats tid för detta. Sammanlagt genomfördes fyra stycken 

samtalspromenader. Tre av dem ägde rum före intervjun vilket gjorde det möjligt för oss att 

utforma våra följdfrågor efter promenaden då vi hade en bild av hur gården var utformad medan 

en av samtalspromenaderna skedde efter intervjun vilket istället gav oss möjlighet till att 

fördjupa den information som vi fått fram under intervjun.  

 

För att få ett pålitligt resultat fortsatte vi att intervjua tills mättnad var uppnådd. Mättnaden är 

uppnådd när intervjuaren har gjort ett antal intervjuer och känner att det inte framkommer någon 

helt ny kunskap om ämnet. Det kan dock vara bra att genomföra ett par intervjuer extra trots att 

mättnaden var uppnådd för att säkerställa att de extra intervjuerna inte bidrar med någon ny 

kunskap (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi började med att genomföra intervjuer med 

fyra av de sex förskollärare som tidigare hade kontaktats. Redan under intervjutillfällena 

började analyseringen av intervjuerna i tankarna för att kunna hitta likheter och skillnader som 

framkommit i intervjuerna. Efter genomförandet av dessa fyra intervjuer kände vi att det inte 

framkom någon ny kunskap om hur förskollärarna på I Ur och Skur-förskolor arbetade för att 

göra sin miljö på förskolan pedagogisk samt vilken roll förskollärarna ansåg att de bör inta på 

utomhusgården. För att säkerställa att materialmättnaden verkligen var uppnådd gjordes valet 

att fortsätta med de två återstående intervjuerna som var inbokade. När sex stycken intervjuer 

var gjorda kände vi att det inte framkom någon ny information och alltså var mättnaden 

uppnådd. 
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4.3   Tidsaspekt  

Utgångspunkten var att intervjuerna skulle vara i 30–60 minuter. Vi valde att inte ange en exakt 

tid som intervjun skulle vara då informanterna inte skulle känna sig begränsade. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) diskuterar problematiken med att ange en viss tidsram. Anges det 

mindre tid än vad som visar sig behövas kan intervjuarna inte förvänta sig att informanterna är 

villiga att stanna kvar efter den utsatta tiden. Anger intervjuaren istället för mycket tid än vad 

som visar sig behövas kan det bli avskräckande för informanterna då de kan känna att de inte 

besitter så mycket information som förväntas ge.  

 

Under intervjutillfällena upplevde vi inte att informanterna blev påverkade av den tidsintervall 

som satts ut. Vissa av intervjuerna varade i 30 minuter medan andra varade i 60 minuter. Detta 

berodde dels på om en samtalspromenad genomfördes eller inte, hur mycket information som 

informanterna hade att delge men även hur mycket tid informanterna hade undansatt till 

intervjun.  

 

4.4   Transkribering  av  material  

För att kunna analysera materialet behöver det först förberedas på något sätt (Hjerm, Lindgren 

& Nilsson, 2014). Ljudinspelningarna som gjordes under intervjuerna delades upp i små klipp, 

ca 5 minuter vardera, för att smidigt kunna hitta de delar i samtalet som önskades att kunna 

lyssna på ännu en gång. Sedan transkriberades materialet, vilket innebär att intervjuerna skrevs 

ner ordagrant i transkriberingsmallen (se bilaga 9.2). För att få en tydlig struktur i mallen 

delades den in i olika kolumner varav en kolumn bearbetade vad både intervjuaren och 

informanten sa medan den andra kolumnen gav utrymme till anteckningar om till exempel de 

pauser och icke-verbala signaler som vi observerade under intervjun. Detta gjordes för att få en 

tydlig bild av vad som sades i intervjun och var i intervjun det skedde. 

 

4.5   Analys  av  material  

Analyseringen av materialet kunde sedan påbörjas. För att bekanta oss med materialet lästes 

transkriberingarna igenom flertalet gånger. Vi genomförde sedan en datadriven kodning. Detta 
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innebär enligt Hjerm et.al. (2014) att intervjuaren, utan att låta de egna värderingarna styra 

kategoriseringen, namnger olika kategorier som kan finnas i intervjun för att få en bättre bild 

av informanternas tankar och åsikter. Genom en datadriven kodning fick vi en bättre överblick 

av det som framkom i intervjuerna. Exempel på koder som har framkommit under den 

datadrivna kodningen är: Rum i rummen, behov, utmanade, vila och rörelse. 

 

Vi gick sedan vidare med att göra en tematisering av de olika koderna som hittats i intervjuerna. 

Detta innebär enligt Hjerm et.al. (2014) en förfining av analysen då intervjuaren efter 

kodningen kan ha många olika koder som skulle kunna kopplas till varandra. Vi letade efter 

olika tematiska relationer mellan de koder som framkommit i intervjuerna för att få en 

övergripande tematisk struktur i arbetet. De tre ovanstående koderna; Rum i rummen, 

utmanande, vila och rörelse, valde vi att tematisera som Rum utifrån barnens behov. 

 

Utifrån de olika teman som framkom under tematiseringen kunde vi sedan se samband mellan 

intervjuerna. Resultatdelen kunde skrivas ner och studiens frågeställningar kunde besvaras, 

därmed hade syftet med studien uppnåtts.  

 

4.6   Forskningsetiska  överväganden    

I denna studie har Vetenskapsrådets (2002) etiska ställningstaganden om det grundläggande 

individskyddskravet beaktats. Utifrån detta krav finns det fyra huvudkrav som informanterna 

har tagit del av och godkänt muntligt under inspelningarna som skedde vid intervjutillfällena. 

Dessa krav finns enligt Vetenskapsrådet (2002) för att ta hänsyn till och skydda informanterna 

och de som deltar i studier mot obefogad insyn i deras liv.  

 

Det första huvudkravet är informationskravet vilket innebär att intervjuaren ska informera 

informanterna om deras roll i studien. Informanterna ska dessutom få veta syftet med studien 

samt hur intervjun ska gå till. Informanterna ska få information om hur materialet kommer att 

användas och hur resultatet kommer att redovisas.  

 

Det andra huvudkravet är samtyckeskravet. Detta krav innebär att informanterna ska samtycka 

om sitt deltagande i studien och vara medvetna om att deras utsagor kommer att avidentifieras. 

Informanterna har även rätt till att avbryta intervjun när de vill utan konsekvenser och det är 

heller inget tvång att delta i intervjun.  
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Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet. Detta krav innebär att intervjuaren ska 

informera informanterna om att studien inte kommer komma ut till offentligheten i deras namn 

utan att det enbart är intervjuaren som tar del av intervjumaterialet.  

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet enbart får användas i forskningssyfte. 

Materialet får inte lämnas vidare eller lånas ut utan det är enbart till för den tänka studien och 

när resultatet har framkommit är det viktigt att intervjuerna förstörs så att de inte kommer ut till 

allmänheten.  

 

För att uppfylla dessa krav fick informanterna ta del av ett informationsbrev (se bilaga 9.3) i 

god tid innan intervjutillfället. I brevet informerade vi vad informanterna har för roll i studien, 

vilket syfte studien har samt hur materialet kommer att användas. Vi gör informanterna 

medvetna om att deras utsagor kommer att vara avidentifierade och att de har rätt till att avbryta 

intervjun utan konsekvenser. Det informerades även om att det bara är vi som kommer ta del 

av ljudupptagningen från intervjun och att materialet från intervjun kommer att förstöras när 

studien är färdigställd. 

 

4.7   Studiens  tillförlitlighet    

För att kunna göra en bedömning av studiens tillförlitlighet och för att kunna garantera en 

tillförlitlig studie har vi beaktat Brymans (2011) kvalitetskriterier. Kvalitetskriterierna är: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

 

För att uppnå en trovärdig studie har vi valt ut informanter som har en fördjupad erfarenhet av 

ämnet. Under forskningsprocessen har vi följt studiens syfte och frågeställningar samt besvarat 

dessa i resultatet. För att öka trovärdigheten i studien har informanterna fått ta del av det resultat 

som framkommit. Enligt Bryman (2011) är detta ett sätt att garantera tillförlitlighet då 

informanterna får möjlighet att ta del av det som har framkommit. 

 

Bryman (2011) förklarar att det andra kvalitetskriteriet är överförbarhet vilket innebär i hur stor 

utsträckning studiens resultat kan användas i praktiken. En tillförlitlig studie ska kunna 

användas i praktiken vilket vi anser att denna studie kan då syftet har varit att bidra med kunskap 

och ge förskollärare inspiration och idéer om hur de kan organisera sin utomhusgård.  
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Det tredje kvalitetskravet är pålitlighet (Bryman, 2011). Pålitlighet har uppnåtts genom att vi 

har tydliggjort hur forskningsprocessen har gått till. Detta innebär att de som tar del av denna 

studie får möjlighet att själva bedöma kvalitén på de val som har gjorts.  

 

Det sista kvalitetskravet är konfirmering (Bryman, 2011). För att uppnå detta krav har vi varit 

medvetna om våra personliga åsikter och erfarenheter och inte låtit dem påverka varken 

studiens undersökning eller resultat. Vi har varit nyfikna på det som informanterna har berättat 

och utgått efter deras ord i framställningen av studien. 

  

Under arbetsprocess har vi förhållit oss till kvalitetskriterierna för att kunna garantera en 

tillförlitlig studie. Innan intervjutillfället gjordes informanterna medvetna om att de gärna får 

ta del av resultatet när det är färdigställt. Vi har varit medvetna om att vårt förhållningssätt har 

kunnat påverka vårt material samt den oundvikliga tolkningsprocess som ligger till grund för 

tematiseringen och har försökt att undvika att detta sker. 
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5   Resultat  

I detta kapitel presenteras ett sammanställt resultat från de intervjuer och samtalspromenader 

som genomförts. Detta görs utifrån studiens frågeställningar och de olika teman som har 

framkommit under bearbetningen av materialet. 

 

5.1   Förskollärarnas  arbete  för  att  skapa  en  
pedagogisk  miljö    

I detta avsnitt presenteras de teman som har framkommit i analysen av intervjuerna när det har 

diskuterats kring hur informanterna arbetar för att skapa en pedagogisk miljö. De teman som 

har framkommit är; växelverkan mellan inomhus- och utomhusmiljö, rum utifrån barnens behov 

samt rum utifrån barnens intressen och delaktighet.  

 

5.1.1  Växelverkan  mellan  inomhus-  och  
utomhusmiljön    

Något som har framkommit i alla intervjuer och som flera av informanterna verkligen vill 

tydliggöra är att de inte alltid vistas utomhus. Informanterna förklarade att de oftast möts av 

fördomarna att de alltid är utomhus, dock förklarades det i intervjuerna att I Ur och Skur-

förskolor består av en växelverkan mellan inomhus- och utomhusvistelse. Det som utmärker I 

Ur och Skur-förskolor är att förskollärarna flyttar ut en del av den pedagogiska verksamheten, 

dock har de självklart kvar pedagogiken även inomhus. I intervjuerna framkom det att 

informanterna ansåg att tiden som barnen vistas inomhus är minst lika betydelsefull som tiden 

de vistas utomhus. Informanterna ansåg att det är extra viktigt att uppmuntra aktiviteter som 

låter barnen utveckla sin finmotorik när de är inomhus för att inte gå miste om denna del. Det 

förklarades att detta var extra viktigt under vintertid då barnen går med tjocka vantar utomhus 

och därför inte får samma möjlighet till att utveckla sin finmotorik. 

 

En informant ansåg att bilden av att de alltid vistas utomhus på I Ur och Skur-förskolor är en 

myt som samhället har tagit fram, medan en annan informant reflekterade kring om det är 

namnet på förskolorna som är vilseledande. Informanten såg det som ett misslyckande i 

marknadsföringen av förskolorna och hon förklarade att ” I Ur och Skur är ingen 

överlevnadsskola där vi ska vistas ute på alla villkor, det är det vi gör när vi är ute som skiljer 
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oss från andra” (Informant). Samtliga informanter menade att det är viktigt att det sprids 

kunskaper om vad I Ur och Skur-förskolor innebär och om hur de arbetar på dessa förskolor för 

att kunna undvika missförstånd och för att få bort förutfattade meningarna om verksamheten. 

 

5.1.2  Rum  utformade  utifrån  barnens  behov    

I samtliga intervjuer framkom det att informanterna skapar en pedagogisk miljö genom att 

organisera olika rum-i-rummen på utomhusgården. Det framkom att samtliga informanter 

ansåg att dessa rum bör vara utformade efter barnens ålder och efter de behov som barnen har. 

Flera av informanterna delade in sina gårdar i flera mindre gårdar som var anpassade efter de 

barn som vistades där för att kunna göra detta möjligt.  

 

Samtliga informanter ansåg att genom att barnen utvecklas krävs det av förskollärarna att de 

förändrar gården för att den ständigt ska vara utmanande för barnen. Genom att ha flera mindre 

gårdar på gården är det enligt informanterna möjligt att hela tiden organisera en miljö efter de 

behov som de barn som vistas på gården har. Informanterna ansåg även att det var viktigt att 

gården bjuder in barnen till att samspela med varandra då de på detta sätta kan utvecklas och 

skapa nya kunskaper tillsammans. Informanterna ansåg att det är viktigt att organisera en gård 

med material som gör barnen nyfikna och väcker deras lust att utforska tillsammans.  

 

Samtliga informanter menade att barnen har ett behov att få röra sig och att de ska få tillåtelse 

att göra detta. Informanterna förklarade att inomhusmiljön är mer begränsad och därför tillåter 

de inte spring när de vistas inomhus, men de försöker uppfylla barnens behov av rörelse när de 

är utomhus genom att barnen ges möjlighet att röra sig på olika typer av terräng. En av 

informanterna förklarade att de gör detta genom att organisera en miljö med fria ytor som tillåter 

barnen att springa och leka utan begränsningar. En annan informant förklarade att de också 

hade fria ytor, men att barnen till exempel hade tillgång till fotbollar, basketbollar, 

innebandybollar, fotbollsmål, basketbollsmål och innebandybollsmål vid dessa ytor för att 

uppmuntra barnen att röra på sig genom att utföra olika typer av idrott. 

 

Utöver utrymme för rörelse uttryckte ett par av informanterna att barnen hade ett behov av att 

få vila. De ville organisera en miljö som lät barnen gå undan för att få en lugnare stund. Detta 
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gjorde de genom att organisera läshörnor utomhus. Här fanns kuddar, filtar och böcker och 

barnen kunde gå hit om de var trötta eller ville läsa. Flera av förskolorna hade dessutom 

organiserat en vilohörna för de allra yngsta barnen. En av informanterna förklarade att de hade 

en altan där barnen fick sova i vagnar, medan en annan informant berättade att de tillsammans 

med barnen hade byggt små sängar som barnen kunde ta sig i och ur själva. De yngsta barnen 

hade varsin säng som de fick sova i under vilostunden. På vintern rustades vagnarna och 

sängarna upp med små sovsäckar för att barnen inte skulle frysa. Dessa hörnor var inbjudande 

genom att förskollärarna till exempel hade satt upp ljusslingor och draperier.  

 

5.1.3  Rum  utformade  utifrån  barnens  intresse  
och  delaktighet    

Samtliga informanter hävdade att de utformade sina rum-i-rummen efter barnens intresse. I 

intervjuerna framkom det att rum-i-rummen är viktiga för att kunna utforma en gård som är 

tilltalande för barnen och bjuder in dem till lek och därmed även till lärande. Informanterna 

berättade att de har olika rum beroende på vad de hade märkt att barnen var intresserade av.  

 

För att kunna upptäcka barnens intressen ansåg samtliga informanter att det är betydelsefullt att 

göra barnen delaktiga, dock uppmuntrades delaktighet på olika sätt. Flera av informanterna 

ansåg att det var viktigt att samtala med barnen och låta barnen själva uttrycka vad de var 

intresserade av och vad de önskade att ha på gården. En annan informant ansåg istället att det 

var viktigt att arbeta nära barnen. Informanten förklarade att förskollärarna kunde upptäcka 

barnens intressen genom att se vad de väljer att leka och utifrån detta organisera en passande 

miljö.  

 

Ett par av informanterna ansåg att namnen på de olika rummen på gården var betydelsefulla. 

Enligt dessa informanter var det viktigt att rummen fick intresseväckande namn som gjorde 

barnen nyfikna på vad som kunde ske i de specifika rummen. En informant berättade att de 

valde att kalla sina rum för olika världar. På denna gård hade de till exempel en snickarvärld, 

en matematikvärld och en sagovärld. Informanten berättade att de märkte att barnen blev mer 

intresserade av att upptäcka varje värld och att barnen höll fast vid den aktivitet som förväntades 

ske i en specifik värld. De resterande informanterna förklarade att de inte ville ha namn på sina 

rum då de ansåg att detta blev en begränsning för barnen i deras upptäckande. Informanterna 
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förklarade att barnen ska få upptäcka det som de är intresserade av i alla rum på gården. Dessa 

informanter förklarade att det är tillåtet att flytta runt materialet mellan de olika rummen på 

gården och att de på detta sätt märkte att materialet inte blev en begränsning för barnen då de 

använde samma material på olika sätt från dag till dag. 

  

Samtliga informanter berättade även att de bygger materialet som de har på utomhusgården 

tillsammans med barnen. Detta görs kontinuerligt och när barnen önskar något nytt ser 

förskollärarna till att försöka ordna detta. På en förskola har barnen till exempel fått vara 

delaktiga och gräva upp ett område där de skulle placera en sandlåda och på en annan förskola 

har barnen varit delaktiga och byggt en buss av gamla SJ-pallar. Flera av informanterna 

berättade att de dessutom hade så kallade fixardagar två gånger om året. Dessa dagar brukade 

äga rum när förskolan var stängd, till exempel när det är helg. Under fixardagarna är barnen 

som går på förskolan och deras familjer välkomna till förskolan och tillsammans bygger de nytt 

material och fixar på utomhusgården. Barnen, vårdnadshavarna och förskollärarna har i förväg 

kommit överens om vad som ska byggas utifrån barnens åsikter och de intressen som barnen 

har. Det är sedan alla inblandades uppdrag att ta med sig passande byggmaterial som kan 

komma till användning under denna dag. Fixardagarna upplever samtliga informanter som 

positiva då det gör att familjerna lär känna varandra och även att personalen får en bättre kontakt 

med familjerna. Enligt informanterna gör dessa dagar dessutom det möjligt att organisera en 

gård utifrån barnens intressen då det är vårdnadshavarna som känner barnen bäst. 

 

5.2   Förskollärarnas  roll  på  utomhusgården  

I detta avsnitt presenteras de teman som har framkommit i analysen av intervjuerna när det har 

diskuterats kring vilken roll informanterna uppger att de bör inta på utomhusgården. De teman 

som har framkommit är; medforskande, medupplevande, medupptäckande, medagerande samt 

trygghet och säkerhet. 
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5.2.1  Medforskande,  medupplevande,  
medupptäckande  och  medagerande  

Sammanfattningsvis uttryckte samtliga informanterna att medpedagoger är något som de bör 

vara, dock har de olika teorier om vad detta innebär. Informanterna ansåg även att de bör vara 

aktiva och lära sig tillsammans med barnen.  

 

En av informanterna ansåg att förskollärarna är medpedagoger genom att vara medforskande, 

medupplevande, medupptäckande och medagerande. Detta förklarade alla informanter att de 

bör vara, dock väljer de inte att kalla det för medpedagoger. Genom att vara medforskande, 

medupplevande, medupptäckande och medagerande menar informanterna att de ska vara aktiva 

och lära sig tillsammans med barnen. De ska vara nyfikna och intresserade av de upptäckter 

som barnen gör. En av informanterna förklarade att förskollärarna bör vara flexibla då lärande 

sker i alla olika miljöer. Enligt informanten bör förskollärarna arbeta nära barnen och vara 

delaktiga i deras vardag för att kunna fånga de lärandetillfällena som uppstår i vardagen. 

Förskollärarna bör kunna sätta sin planering åt sidan och istället fokusera på det som barnen 

uttrycker att de är intresserade av.  

 

En informant menade att det är förskollärarnas roll att utforma en miljö som lockar barnen till 

nyfikenhet och utforskande. Samtliga informanter ansåg att det är förskollärarens roll att 

utmana barnen i den dagliga verksamheten. Förskollärarna ska se när de kan lägga till 

respektive ta bort material eller när de kan ställa utmanade frågor och skapa diskussioner med 

barnen, även detta ansåg informanterna att de kan göra genom att arbeta nära barnen. Det är 

förskollärarnas uppgift att kunna skapa ett lärande i vardagliga situationer samt att utforma en 

lärorik förskolemiljö. 

 

Två informanter uttryckte dessutom att förskollärarna ska känna glädje och engagemang för sitt 

yrke då detta utstrålar sig i verksamheten. Samtliga informanter menade att de har valt att arbeta 

på en I Ur och Skur-förskola då de tycker om att vara ute och upptäcka i naturen och därför 

ansåg de att de lättare kan ta tillvara på lärande som uppstår i vardagen.  
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5.2.2  Trygghet  och  säkerhet  

I samtliga intervjuer framkom det att tryggheten på gården är väldigt viktig. Det är 

förskollärarnas uppgift att skapa en gård där alla barn känner sig välkomna och trygga. I ett par 

av intervjuerna framkom det även att säkerheten är viktigt och att förskollärarna ska garantera 

barnen en säker gård utan risker.  

 

Samtliga informanter tydliggjorde att de kunde garantera barnen en trygg gård genom att hålla 

koll på vad som sker när de vistas på gården. Detta är enligt informanterna viktigt för att barnen 

ska känna sig trygga på gården, dock gjorde de detta på olika sätt. En av informanterna ansåg 

att det var viktigt att ta en mer observerande roll när det är ett fåtal förskollärare på gården för 

att kunna se alla barnen. Tre informanter menade istället att det är viktigt att man som 

förskollärare ibland går lite närmare barnen för att kunna se vad som egentligen sker i deras 

lek. Informanterna menade att något som ser bra ut inte alltid är det och att det är förskollärarens 

uppgift att arbeta nära barnen för att kunna undvika diskriminering bland dem. Informanterna 

ansåg att det var viktigt att förskollärarna var delaktiga i barnens lek och inbjudande till nya 

aktiviteter för att kunna garantera en trygg gård. En informant menade att förskollärarna ska 

vara närvarande och uppmärksamma om något barn inte är delaktig i leken, om detta sker är 

det viktigt att förskollärarna skapar en leksituation tillsammans med detta barn och bjuder in de 

andra barnen. På detta sätt kan förskollärarna enligt informanten undvika diskriminering och 

skapa en gård som alla barnen känner sig trygga på. 

 

Ett par av informanterna uttryckte dessutom att det är förskollärarnas roll att garantera barnen 

en säker gård utan risker. De förklarade att det gjordes så kallade barnmiljöronder, detta innebär 

enligt informanterna att de kollade efter risker med materialet på gården och om de hittade 

några risker så åtgärdades detta. Informanten menade att detta var extra viktigt då de bygger 

mycket av materialet själva och alltså är det förskollärarnas uppdrag att se till materialet inte är 

skadligt för barnen.  
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6   Diskussion  

I detta kapitel diskuteras resultatet som har framkommit i analysen i förhållande till bakgrunden 

och det sociokulturella perspektivet. Det förs en metoddiskussion och det diskuteras även vilken 

vidare forskning som är relevant och vilka övergripande slutsatser som kan dras utifrån denna 

studie. 

 

6.1   Resultatdiskussion    

I detta avsnitt av studien diskuteras resultatet som har framkommit under intervjuerna i 

förhållande till bakgrunden, det sociokulturella perspektivet och studiens syfte och 

frågeställningar. 

 

6.1.1  Förskollärarnas  arbete  för  att  skapa  en  
pedagogisk  miljö    

I samtliga intervjuer framkom det att informanterna ofta fick frågan: ”Vadå, är ni inte alltid 

utomhus?”. Informanterna förklarade att de såklart är inomhus också men att grundtanken med 

I Ur och Skur-förskolor är att de flyttar ut en del av den pedagogiska verksamheten, men 

pedagogiken som sker inomhus är fortfarande viktig, vilket Friluftsfrämjandet (u.å.) tydliggör. 

Informanterna förklarade att inomhusvistelsen är minst lika betydelsefull och att de ser den som 

ett komplement till utomhusmiljön, detta förklarar även Lättman-Masch (2014) och Björklund 

(2014). Informanterna hade olika tankar kring varför förutfattade meningen om att de alltid är 

utomhus finns. Ett par av informanterna trodde att det var namnet I Ur och Skur som var 

vilseledande och att förskolorna därmed antas vistas utomhus ständigt. Innan påbörjandet av 

denna studie hade vi en liknande inställning då vi trodde att förskolorna mestadels vistades 

utomhus. Dock har vi genom denna studie insett att barnen alltid har möjligheten till att gå in 

men att de till stor del väljer att vistas utomhus då förskollärarna arbetar mycket med miljön 

och att göra den inbjudande för barnen. Miljön är utformad efter barnen och deras intressen och 

därför har barnen ofta mycket att göra utomhus. 

  

Samtliga informanter uttryckte att barnen har ett behov av att få röra sig, detta stärker World 

Health Organisation (2016) som rekommenderar att barn bör röra sig aktivt i minst 60 minuter 

per dag. Informanterna berättade att de uppmuntrade detta genom att organisera fria ytor 
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utomhus som tillåter mycket spring. Björklund (2016) och Barr et.al. (2011) tydliggör att 

utomhusmiljön är ett obegränsat utrymme som tillåter att barnen rör på sig. Karsten (2005) 

förklarar att barn är mer inaktiva än tidigare och därför ser vi positivt på att förskollärarna tar 

tillvara på barnens behov av att få röra på sig och utformar en miljö där detta både tillåts och 

uppmuntras.  

 

Det framkom i intervjuerna att de på alla förskolor arbetar mycket med utformningen av miljön 

och på något sätt arbetade samtliga med rum i rummen utomhus. Detta kan enligt Engdahl och 

Ärlemalm-Hagsér (2015) leda till att barnens lek, fantasi, kreativitet och skapande utvecklas. 

Detta berättade även informanterna då de märkte att miljön blev inbjudande för barnen genom 

denna utformning. Barnen kunde stanna kvar i en lek under en längre tid samt komma igång 

med en ny lek väldigt fort. Rum i rummen kan enligt Engdahl och Ärlemalm-Hagsér förhindra 

förutfattade meningar om materialets användning vilket informanterna uttryckte att de märkte 

då ett och samma material kunde få ett nytt användningsområde varje dag. Informanterna ansåg 

att de genom denna utformning bjöd in barnen till att samspela med varandra. Det är viktigt att 

gården väcker barnens nyfikenhet och att de ges tillfälle att upptäcka och lära sig tillsammans 

med varandra då barnen på så sätt kan utveckla sina kunskaper. Detta tydliggör Säljö (2015) 

och Nordin-Hultman (2004) som förklarar att lärandet sker i sociala sammanhang och att det är 

viktigt att miljön låter barnen integrera med varandra. 

  

I samtliga intervjuer framkom det att informanterna ansåg att miljön bör ses som en ständig 

förändringsprocess. De ansåg att gården ska ses som levande och anpassas efter barnen, deras 

ålder, intressen, utvecklingsnivå och behov. För att kunna uppnå detta behövs gården hela tiden 

förändras. Informanterna ansåg att gården ska anpassas så att den passar alla barngrupper under 

den tid som de vistats på förskolan. De ansåg att gården ska vara inbjudande, inspirerade och 

locka barnen till både lek, lärande och samspel. Detta tydliggörs av Strong-Wilson och Ellis 

(2007), Braxell (2010) och Säljö (2015) som förklarar att en miljö som ständigt förändras kan 

ses som en tredje pedagog och att miljön bör vara tillåtande för att lärande ska kunna ske. 

 

Informanterna ansåg även att barnen bör vara delaktiga i utformningen av gården. Enligt 

UNICEF Sverige (2009) har alla barn rätt till att uttrycka sina åsikter och påverka sin situation, 

detta gör informanterna genom att skapa gården utefter barnens tankar och idéer samt deras 

intressen. Genom en intresseväckande gård kan barnen bli inspirerade till att leka och därmed 

till att lära, detta uttrycker även Säljö (2015) och Nordin-Hultman (2004) som förklarar att 
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lärandet sker i sociala sammanhang. Vissa av informanterna ansåg dessutom att barnen bör vara 

delaktiga i byggnadsprocessen av nytt material för att se hur denna process går till och för att 

ge dem möjlighet till att utveckla sin teknik och skapande förmåga. Engdahl och Ärlemalm-

Hagsér (2015) förklarar att barnen blir medskapande av sin egen tillvaro genom att de får vara 

delaktiga i beslut om vad som ska finnas på gården och genom att förskollärarna lyssnar på 

barnens tankar och tar tillvara på dem.  

 

Enligt Björklid (2005) påverkar gårdens utformning hur förskollärarna använder sig av den. En 

gård med ett fåtal fasta redskap kräver att förskollärarna planerar aktiviteter som syftar till att 

barnen ska lära sig något specifikt medan en gård med ett flertal fasta redskap istället inbjuder 

barnen till att leka och därmed lära på egen hand. Informanterna förklarade att de på samtliga 

gårdar hade de mycket material och barnen lekte mycket på egen hand, trots detta ansåg 

informanterna att det var av betydelse att de planerade och genomförde aktiviteter tillsammans 

med barnen då de på så sätt kunde styra in barnen på ett specifikt lärande. 

 

6.1.2  Förskollärarnas  roll  på  utomhusgården  

I samtliga intervjuer framkom det att informanterna ansåg att de bör vara medpedagoger, detta 

innebär enligt dem att de bland annat ska vara medforskande, medupplevande, medupptäckande 

och medagerande. Det förklarades att förskollärarna ska upptäcka och lära sig tillsammans med 

barnen. Denna syn på förskollärarnas roll stärks av Friluftsfrämjandet (u.å.) som beskriver att 

förskollärarna ska vara medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande 

i sitt arbete med barnen. Vidare skriver Friluftsfrämjandet att förskollärarnas roll är att utgå från 

barnens intressen, erfarenheter och kunskaper vilket även detta framkom i intervjuerna. Säljö 

(2015) förklarar också att det är viktigt att förskollärarna är aktiva och medforskande då detta 

kan vara till hjälp för barnen i deras utveckling då barnet anses lära sig i sociala sammanhang.  

 

I intervjuerna framkom det dessutom att förskollärarna bör vara aktiva och flexibla. Det 

nämndes att förskollärarna aldrig vet vad som sker under en dag och därför är det viktigt att 

arbeta här och nu. För att kunna ta tillvara på de lärandetillfällen som uppstår är det viktigt att 

förskollärarna är delaktiga i barnens lek samt att de bjuder in dem till olika aktiviteter. 

Förskollärarna bör vara intresserade av barnens tankar och idéer för att kunna upptäcka 

lärandemöjligheter i vardagen, detta påstående stärks av Persson Gode (2011) och Sundberg 

et.al. (2016).  
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Även sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv ska förskollärarna vara aktiva och medforskande. 

De ska föra diskussioner med barnen för att tillsammans kunna skapa ett lärande (Säljö, 2015). 

Alla informanter som vi har intervjuat tydliggör hur viktigt det är att de är delaktiga i barnens 

lek för att de ska kunna utvecklas. Förskollärarna ska vara aktiva i den dagliga verksamheten 

och genom att arbeta nära barnen och föra diskussioner med dem kan kunskaper utvecklas hos 

både barn och förskollärare. 

  

I samtliga intervjuer framkom vikten av att skapa en trygg gård. Informanterna förklarade att 

de anser att det är viktigt att arbeta nära barnen för att kunna undvika diskriminering och därmed 

erbjuda en trygg verksamhet. Enligt samtliga av informanterna är det deras uppdrag att arbeta 

för en verksamhet där alla barn inkluderas. Detta skriver även Skolverket (2016) som förklarar 

att det är förskolans uppdrag att erbjuda barnen en trygg omsorg där ingen utsätts för 

diskriminering eller kränkande behandling. 

  

I en av intervjuerna framkom det att informanten tänker på vilken påverkan hon har på barnen 

då hon ansåg att hennes inställning påverkar dem. Detta stärker även Sundberg et.al. (2016) och 

Thulin (2015) som förklarar att förskollärarens egna attityder till kunskapsområdet påverkar 

vilken möjlighet till lärande som barnen får men också hur förskolläraren arbetar för att fånga 

barnens intressen. 

 

6.2   Metoddiskussion  

Genomförandet av semistrukturerade intervjuer var givande då det gavs oss mycket material. 

Resultatet blev givande och pålitligt då det var informanternas egna tankar som vi ville basera 

studiens resultat på och strävade efter att nå fram till. Precis som Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) förklarar så är detta en metod som ger forskarna nya kunskaper om det ämne som 

de forskar kring, vilket vi känner att vi har fått. Om det hade funnits möjlighet så hade önskan 

varit att genomföra samtalspromenader med alla studiens informanter. De promenader som 

utfördes berikade vår förståelse för vad informanterna berättade om och det var dessutom en 

hjälp för informanterna då det blev enklare för dem att göra sig förstådda. 

  

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer där vi som intervjuare utgick från en 
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intervjuguide med öppna frågor. På så sätt kunde vi, vilket även Christoffersen och Johannessen 

(2015) och Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förklarar, få reda på informanternas egna 

tankar och åsikter och utifrån dem formulera följdfrågor. Vi valde att inte skicka ut 

intervjuguiden i förväg då svaret skulle vara så spontant och sanningsenligt som möjligt. Detta 

fick vi då informanterna inte hade möjlighet att fundera ut och skriva ned sina svar. Hade 

intervjuguiden istället skickats ut i förväg hade vi kunnat få mer utförliga svar, dock kände vi 

att sanningsenliga svar vägde tyngre än utförliga. 

  

Vi valde att båda två skulle delta under intervjutillfällena, anledningen till att detta val gjordes 

var då vi ville kunna anteckna och samtidigt vara aktiva i samtalet med informanterna. Detta 

tog extra tid, dock kände vi att det var givande för oss när det var dags för att analysera 

intervjuerna då vi hade en bild av vad som hade framkommit under varje intervju. När vi 

bestämde oss för att båda skulle vara delaktiga under intervjutillfället hade vi i åtanke att 

informanterna skulle kunna hamna i en obekväm situation. Enligt Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2015) bör intervjuaren skapa en likhetskänsla med informanten för att kunna få ut så 

mycket som möjligt av intervjun. Dock var vi tydliga med att vi båda två skulle närvara under 

intervjutillfället, vi förklarade att det berodde på att en av oss enbart skulle anteckna medan en 

av oss skulle intervjua. Det var ingen av informanterna som uttryckte att detta gjorde dem 

obekväma, men om denna situation hade uppstått hade vi accepterat detta och en av oss hade 

fått gå ut från rummet för att visa respekt mot informanten.  

 

6.3   Övergripande  slutsatser  

Informanterna hade liknande åsikter om de frågeställningar som denna studie är baserad på. 

En oväntad slutsats som kan dras av denna studie är att det finns en vilseledande bild av vad I 

Ur och Skur-förskolor är för något. Informanterna beskrev att de ofta möter fördomar om att de 

alltid är utomhus vilket inte är fallet då I Ur och Skur-förskolor är förskolor som har valt att 

flytta ut en del av den pedagogiska verksamheten. 

 

Vi har fått liknande beskrivningar av informanterna när de har förklarat hur de arbetar för att 

skapa en pedagogisk utomhusgård. En ytterligare slutsats som kan dras utifrån studiens resultat 

är att organisationen av miljön är betydelsefull. För att få en tydlig struktur på utomhusgården 

har alla informanter valt att använda sig av rum i rummen då de genom dessa rum kan ge barnen 



 27 

möjlighet till att utveckla olika typer av förmågor. Informanterna ansåg att gården ska vara 

stadd i ständig förändring då detta leder till att det skapas nya utmaningar för barnen 

kontinuerligt. Informanterna uttryckte även att de genom en gård som är utformad efter barnens 

intresse och utvecklingsbehov kan inspirera barnen till lek och därmed till lärande. 

 

Även förskollärarens roll på utomhusgården beskrevs på likande sätt av samtliga informanter. 

Samtliga informanter ansåg även att de bör vara medpedagoger. De ska vara flexibla, aktiva, 

känna glädje för sitt yrke och upptäcka tillsammans med barnen. Informanterna uttryckte att de 

bör utgå ifrån barnen intresse, erfarenheter och kunskaper i den dagliga verksamheten för att 

kunna skapa en så lärorik verksamhet som möjligt. Informanterna menar också att 

förskollärarna ska arbeta för att skapa en trygg gård för barnen, både genom att arbeta bort 

risker som kan finnas i materialet på gården men också genom att eliminera diskriminering som 

kan förekomma. 

 

6.4   Vidare  forskning    

Denna studie visar att det finns behov av att det fortsätts sprida kunskaper om vad I Ur och Skur 

verkligen innebär då det har framkommit att det finns många förutfattade meningar om och en 

vilseledande bild av dessa förskolor och deras profilering. 

 

Studien visar dessutom att det finns behov av att fortsätta forska kring utomhusmiljön, dess 

betydelse och hur förskollärarna kan utforma utomhusgården då det enligt Skolinspektionen 

(2012:7) är många förskollärare som inte vet hur de kan ta tillvara av utevistelsen och göra den 

pedagogisk och lärorik för barnen. I denna studie har det framkommit att utformningen av 

utomhusgården påverkar hur förskollärarna använder sig av den och därför är det även viktigt 

att sprida kunskap om hur de kan organisera utomhusgården.  
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8   Bilagor  

Här nedan följer de bilagor som är aktuella för denna studie.  
 

8.1   Intervjuguide    

Informera om:  

•   Syftet 

•   Forskningsetiska överväganden (anonymitet, får avbryta, vad ska detta användas 

till) 

•   Spela in intervjun 

 

1.   Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2.   Hur länge har du arbetat som förskollärare på I Ur och Skur? 

3.   Vilka fördelar ser du med I Ur och Skur-förskola? 

4.   Vilka nackdelar ser du med I Ur och Skur-förskola? 

5.   Hur arbetar ni för att skapa en utomhusgård som är pedagogisk?  

Utformning/Material 

6.   Vilka möjligheter har ni för att skapa en utomhusgård som är pedagogisk?  

Tillgångar 

7.   Vilka hinder har ni för att skapa en utomhusgård som är pedagogisk?  

8.   Hur ser ni att er utformning av miljön påverkar barnen? 

9.   Hur ser ni att barnen utmanas på utomhusgården? 

7,8&9Miljön som den tredje pedagogen 

10.  Hur skapar ni en miljö som bjuder in till samspel mellan barn?  

Pedagoger och barn? 

11.  Vilken roll som förskollärare anser du att du bör ha på utomhusgården? 

Medforskande/Närvarande/Observerande? 
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8.2   Transkriberingsmall  

Intervjuare: Namn Efternamn 
Plats: Ort 

Datum: År-månad-dag 
 

Intervjuare/Informant: Tal: Anteckningar: 

Intervjuare:   

Informant:   

Intervjuare:   

Informant:   

Intervjuare:   
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8.3   Informationsbrev  

Hej! 
Du har valt att delta i vår studie inför vårt examensarbete. Syftet med denna studie är att 
undersöka och bidra med kunskap om hur förskollärare på flera I Ur och Skur-förskolor 
beskriver att de arbetar för att göra sin miljö pedagogisk samt vilken roll förskollärarna 
uppger att de intar på utomhusgården. 
 
De frågeställningar som vi ska besvara i vår studie är följande: 

•   Hur beskriver förskollärare att de arbetar för att skapa en pedagogisk miljö? 

•   Vilken roll beskriver förskollärare att de intar på utomhusgården? 

 
När vi skriver vår studie utgår vi från individskyddkravet för att ta hänsyn till och skydda dig 
mot obefogad insyn i ditt liv. Individskyddkravet består av fyra huvudkrav; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
För att uppfylla dessa krav vill vi göra dig medveten om vilken roll du har i studien. Vi 
kommer att använda oss av dina svar och utifrån dem leta olika teman som är övergripande i 
alla intervjuer som vi genomför. Detta kommer sedan skrivas fram i vår studie och utifrån 
detta gör vi olika slutsatser. 
Du kommer att vara anonym och du har rätt till att avbryta intervjun om du känner att du inte 
längre vill delta.  
Det är enbart vi som intervjuare som kommer att ta del av dina svar och det kommer enbart att 
användas till vår studie. När studien är klar förstörs intervjumaterialet.  
Om du önskar får du gärna ta del av vår studie när det är färdig.  
 
Tack för att du vill delta i vår studie! 
Mvh 
Sofia Faraasen och Malin Gummesson 
 


