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Studiens syfte är att utveckla kunskap om förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med 

den pedagogiska verksamheten på förskolans gård i relation till tidigare forskning. Det är en 

kvalitativ studie och empirin har samlats in genom tre fokusgruppsamtal där ljudinspelningar 

kompletterats med fältanteckningar. Fokusgruppsamtalen bestod av totalt tio förskollärare, två 

grupper bestod av tre förskollärare och en grupp av fyra förskollärare. Den insamlade empirin 

har analyserats med en tematisk analys och utifrån ett sociokulturellt perspektiv med fokus på 

tre centrala begrepp: den proximala utvecklingszonen, kontext och artefakter. I resultatet 

framgår det att förskollärarna arbetar med att interagera barns intressen under utevistelsen. Det 

framkommer att ett närvarande och lyhört arbetssätt är en förutsättning för det. Utevistelsen är 

ofta en stund som används till att genomföra praktiska uppgifter. Det bidrar till att 

förskollärarna sällan genomför planerade aktiviteter i utemiljön och barnen får leka fritt. 

Förskollärarna belyser vikten av att tillföra material som barnen kan utforska gården med, 

grundläggande är att det ska vara material som barnen visar intresse för. Förskollärarna 

beskriver att samarbete och kollektiva diskussioner mellan personalen är nödvändiga inför 

arbetet på förskolans gård. 
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Inledning 

I Skollagen (SFS 2010:800) framgår det att förskolan ska erbjuda en trygg miljö som stimulerar 

barns utveckling och lärande. I förskolans läroplan beskrivs det att förskolan ska erbjuda barnen 

en utevistelse med möjlighet till lek och andra aktiviteter (Skolverket, 2016). Den pedagogiska 

verksamheten i förskolans utemiljö beskrivs endast kortfattat och övergripande i förskolans 

styrdokument (Engdahl, 2014). Det upplever vi leder till otydlighet kring hur förskollärare ska 

arbeta med den pedagogiska verksamheten i utemiljön eftersom området behandlas 

övergripande. 

  

I förskolans verksamhet tillbringar barngruppen en del av dagen ute på förskolans gård. Under 

utevistelsen ska barn få möjlighet att utvecklas och lära i lekfulla sammanhang tillsammans 

med andra barn och vuxna (Björklid, 2005). Trots det visar Skolinspektionens granskning att 

utevistelsen mestadels är ett tillfälle för barnen att göra av med energi. Granskningen visar att 

flera förskolor inte har en uttalad pedagogisk avsikt med verksamheten på förskolans gård. Det 

betyder att barns utveckling och lärande under utevistelsen ofta sker utan reflektion från 

förskollärarens sida (Skolinspektionen, 2012:7). Det finns ett synsätt som beskriver förskolans 

verksamhet i utemiljön som utvecklande och lärorik för barn. Men forskning har riktat kritik 

mot detta synsätt eftersom relationen mellan förskolans utemiljö och barngruppen är ett område 

som inte problematiserats tillräckligt (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Barns vistelse på 

förskolans gård är ofta en stund fri från vuxnas initiativ och barn får själva välja vad de vill 

göra. Hur förskollärare arbetar på förskolans gård påverkar vad barn får för möjligheter till att 

utvecklas och lära (Engdahl, 2014).   

  

Vår erfarenhet från tidigare verksamhetsförlagda utbildningar tyder på att förskollärares 

arbetssätt i utemiljön skiljer sig från arbetssättet i innemiljön. Berkhuizen (2014) menar att det 

saknas forskning som behandlar förskollärares pedagogiska arbete i utemiljön och enligt vår 

uppfattning har det inte heller uppmärksammats tillräckligt under förskollärarutbildningen. Det 

finns därför ett intresse att lyssna till hur förskollärare beskriver att de arbetar med den 

pedagogiska verksamheten på förskolans gård samt vilka faktorer de uttrycker vara 

betydelsefulla för att bedriva detta arbete. Vår förhoppning är att studien ska bidra med ny 

kunskap till verksamma förskollärare eftersom tidigare forskning som belyser förskollärares 

arbetssätt i utemiljön är begränsad.  
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Syfte 

Syftet med studien är att utveckla kunskap om förskollärares beskrivningar av hur de arbetar 

med den pedagogiska verksamheten på förskolans gård i relation till tidigare forskning.  

 

Frågeställningar 

 

• Hur beskriver förskollärare att de arbetar med den pedagogiska verksamheten på 

förskolans gård? 

 

• Vilka faktorer uttrycker förskollärare som betydelsefulla i den pedagogiska 

verksamheten på förskolans gård? 
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Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras begrepp som används i studien samt relevant forskning för 

studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis presenteras studiens teoretiska utgångpunkt, 

ett sociokulturellt perspektiv och tre centrala begrepp.  

 

Definition av begrepp 

Förskollärare hör till lärarprofessionen och arbetar inom förskolan, men har även behörighet att 

arbeta i förskoleklass (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Förskolans arbetslag består av 

förskollärare, barnskötare och outbildad personal (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016). 

Förskolechefen har ett övergripande ansvar att säkerställa att arbetet sker enligt läroplanens 

intentioner. I arbetslaget har förskolläraren det yttersta ansvaret för att bedriva förskolans arbete 

i linje med förskolans läroplan (Skolverket, 2016). I studiens metod, resultat och diskussion 

kommer studiens deltagare benämnas som förskollärarna och syftar på förskollärarna som 

medverkat i studien.  

 

Förskolan ska enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) erbjuda en pedagogisk 

verksamhet där innehållet tar utgångspunkt i det enskilda barnet och barngruppens intressen 

samt i strävansmål från läroplanen. Förskollärares förhållningssätt är en central del i den 

pedagogiska verksamheten, det ska finnas medvetenhet och kunskap om hur barn lär. Det 

betyder att förskolans sociala och fysiska miljö ska vara utformade så att barns utveckling och 

lärande främjas. I läroplanen beskrivs det av Skolverket (2016) att barn ska erbjudas olika 

aktiviteter under en dag och den pedagogiska verksamheten består av såväl planerade som 

spontana aktiviteter.  

 

Studien fokuserar på förskolans verksamhet i planerad utemiljö, det omfattar verksamheten som 

bedrivs på förskolans gård, inom det inhägnade området. Läroplan för förskolan (2016) betonar 

att utomhusvistelsen ska vara en naturlig del i förskolans verksamhet, i naturmiljö samt 

planerad miljö. Barns utevistelse sker mestadels på förskolans gård i en planerad utemiljö 

(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Enligt Björklid (2005) ska förskolans gård vara anpassad 

för barn mellan ett till fem år samt erbjuda trygghet och utmaningar. Verksamheten på gården 

brukar vanligtvis pågå under två till fem timmar per dag och sker på förmiddagen såväl som 

eftermiddagen. I studien kommer begreppet utemiljö användas som synonym till förskolans 

gård.  
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Historisk tillbakablick i förskolans utemiljö 

Den svenska förskolans tradition har under de senaste århundradena influerats av personer som 

förespråkar utemiljöns betydelse för barns utveckling och lärande. Jacques Rousseau (1712–

1778) talade för ett lärande som utgick från betydelsen av barns upplevelser i naturen (Brodin, 

2011; Szczepanski, 2014). Pedagogen Friedrich Fröbel (1782–1852) utformade en pedagogik 

där utveckling och lärande antas ske från barns inre drivkraft. Fröbel inspirerades av Rousseau, 

som ansåg att naturen var en betydelsefull plats för barns lärande och erbjuder möjlighet att 

leka fram kunskap (Szczepanski, 2008). John Dewey (1859–1952) ville öppna för lärandet 

utanför rummets väggar, sinnesintryck från naturen sågs som stimulans för barns lärande. 

Dewey myntade begreppet ”Learning by doing” som fått genomslag inom förskolans pedagogik 

och synsättet fokuserar på lärande genom praktiskt handlande. Sociala samt fysiska miljöer är 

en förutsättning för att barns lärprocesser ska samverka med kroppens sinnen (Brodin, 2011; 

Szczepanski, 2008; Szczepanski, 2014). 

Förankring i styrdokument 

Under Barnstugeutredningen i slutet på 1960-talet riktade samhället fokus mot förskolans 

pedagogiska verksamhet (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016). År 1972 presenterades 

dokumentet Barnstugeutredningen del 2 (SOU 1972:27) som lyfter en helhetssyn på barns 

utveckling och lärande. I utredningen betonades förskolans utemiljö, och fokus låg på barns 

möjlighet till variation av upplevelser genom rörelselekar, sandlek och bygglek. 

Styrdokumentet Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) publicerades år 

1987 och utmärkande för programmet var att förskollärares arbetssätt beskrevs tydligt. I 

styrdokumentet behandlades miljö och material i ett separat avsnitt där vikten av utrymme 

betonas för att skapa en god utemiljö. År 1998 kom förskolans läroplan och förskolan blev det 

första steget i det svenska utbildningssystemet (Skolverket, 2016).  Enligt Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2016) gick styrdokumentet från att beskriva förskolans arbetssätt till 

att rikta fokus mot strävansmål. I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) beskrivs det att 

verksamheten ska sträva efter att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolans 

verksamhet ska erbjuda en trygg miljö som inspirerar till lek, det är förskollärarens ansvar att 

erbjuda varierande aktiviteter som stimulerar barns utveckling och lärande, i innemiljö och 

utemiljö. Enligt barnkonventionen är det barns rättigheter att få leka och utvecklas i förskolans 

verksamhet (UNICEF, 2009).        
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I förskolans läroplan har barns utveckling och lärande ett kapitel som berör barns 

kunskapsutveckling. Delen innefattar barns sociala och fysiska utveckling samt specificerade 

ämnesområden som utveckling inom matematik, naturvetenskap, teknik och språk (Skolverket, 

2016). Läroplanen tar utgångspunkt i ett synsätt som innebär att barns utveckling och lärande 

ständigt skapas i relation mellan människor och omgivning. Det betyder att lärandet ska utgå 

från barns intressen samt utvecklas i meningsfulla sammanhang med barn och vuxna (Sheridan, 

Sandberg & Williams, 2015). Enligt Williams (2006) styr förskollärares enskilda syn kring 

barns utveckling och lärande de möjligheter som barn blir erbjudna i förskolans verksamhet. 

Det betyder enligt Sheridan et. al (2015) att förskollärare ska besitta kunskap om hur barns 

utveckling och lärande utmanas på ett lustfyllt sätt. I läroplanen betonar Skolverket (2016) att 

en förutsättning för att främja barns utveckling och lärande är arbetslagets kollektiva 

diskussioner om hur de uppfattar begreppen.  

 

Tidigare forskning  
Utevistelsen i förskolan är en central del av verksamheten, på förskolans gård får barn och 

förskollärare från olika avdelningar möjligheter att mötas (Persson Gode, 2011). Det finns viss 

osäkerhet i hur den pedagogiska verksamheten i utemiljön ska organiseras av förskollärare 

eftersom de inte har en gemensam syn på vad verksamheten ska innehålla (Szczepanski & 

Dahlgren, 2011). Enligt Sheridan et. al (2015) är förskollärares kommunikativa och sociala 

kompetenser betydelsefulla i samarbetet mellan förskollärare. Kommunikativ kompetens 

innebär att förskollärare har förmåga att lyssna till andras tankar och ta dessa på allvar för att 

skapa tillit till varandra. Social kompetens innebär att visa respekt och ta hänsyn till varandra, 

det innebär även att det ska finnas insikter i hur arbetet ska utgöra ett stöd för varandra i 

verksamheten. 

 

Den pedagogiska verksamheten på förskolans gård  

Förskolans gård har under 2000-talet blivit en betydelsefull del i barns uppväxtmiljö eftersom 

barn spenderar mer tid i förskolan (Mårtensson, 2004; Engdahl, 2014). I takt med 

barngruppernas ökade storlek uppstår svårigheter att genomföra utflykter till närmiljön utanför 

förskolan, det bidrar till att barn och personal i förskolan spenderar majoriteten av utevistelsen 

på gården. Forskning visar att förskollärare stundtals brister i sin förmåga att organisera den 

pedagogiska verksamheten på förskolans gård (Mårtensson, 2004). I förskolans läroplan 

fastslår Skolverket (2016) att det är barns rättighet att erbjudas en utemiljö med ett inspirerande 
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samt varierande innehåll. Enligt Engdahl (2014) visar forskning att flera utemiljöer inte lever 

upp till det. Mårtensson (2004) menar att förskollärares arbetssätt på förskolans gård är en 

betydelsefull faktor som påverkar barns möjlighet till att delta i leksammanhang. Under 

vistelsen på gården ställs förskollärare enligt Engdahl (2014) inför olika dilemman i mötet med 

barnen. Det handlar om att förskollärare ska ge barn möjligheter till att organisera lekar på egen 

hand eftersom det förväntas leda till att barn utvecklar självständighet och ett förtroende till den 

egna förmågan. Samtidigt ska förskollärare vara i närheten när barn behöver stöd under 

utevistelsen. Inom förskolans tradition finns det enligt Mårtensson (2004) ett synsätt hos 

förskollärare som innebär att det spontant uppstår betydelsefulla stunder för barn under 

utevistelsen. Enligt detta synsätt finns det ett värde i sig att vara ute, vilket leder till att 

förskollärare tar ett steg tillbaka och barnen förväntas hämta inspiration till leken på egen hand. 

Det betyder att barns fria lek på förskolans gård prioriteras i större uträckning än förskollärares 

initiativ till planerade aktiviteter. Engdahl (2014) betonar vikten av barns fria lek i utemiljön, 

däremot problematiserar eller reflekterar förskollärare sällan över den fria leken och det riskerar 

leda till att en del barn exkluderas i leksammanhang.  

 

Förskollärares arbetssätt 

McClintic och Petty (2015) har genomfört en studie som visar att det finns svårigheter att 

utnyttja utemiljöns potential eftersom förskollärare upplever att den pedagogiska rollen 

förändras i utemiljön. Förskollärares vägledande roll tenderar att övergå till att övervaka barns 

aktivitet. Beslut som rör verksamheten i utemiljön tas generellt sett utifrån förskollärares 

individuella erfarenheter snarare än kunskap om barns utveckling och lärande. Förskolans gård 

upplevs snarare vara en plats där barn gör av med energi än en plats för pedagogisk verksamhet. 

Szczepanski (2014) menar att det är problematiskt att förskollärares arbetssätt inomhus 

respektive utomhus skiljer sig åt eftersom en del av det som pågår i utemiljön tenderar att ske 

utan reflektion från förskollärare. Enligt Mårtensson (2004) förstås utomhusvistelsen ofta som 

en enskild aktivitet utanför förskolans pedagogiska verksamhet, det leder till att det 

pedagogiska arbetet i utemiljön riskerar ske utan ett syfte. Förskollärares ansvar betonas av 

Granberg (2000) som menar att pedagogiken ska följa med ut, den pedagogiska verksamheten 

ska genomsyras av förskollärares medvetenhet i arbetssätt, såväl inne som ute. Det betyder att 

förskollärare ska kunna genomföra aktiviteter som exempelvis samlingar eller lekar även i 

förskolans utemiljö. Enligt Persson Gode (2011) är det personalens ansvar att skapa en utemiljö 

där barnen trivs och vill leka. Genom att tillföra redskap i utemiljön får barn medel att utveckla 

leken, det handlar om att få en uppfattning om vad barnen visar intresse för och erbjuda redskap 
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som utmanar dessa intressen. I Mårtenssons (2004) avhandling visar resultatet att personalen 

arbetar mer aktivt med det pedagogiska arbetet i relation till barnen i innemiljön. Det framgår 

att utemiljön ofta är en plats som är fri från vuxnas initiativ till lek och aktivitet. Personalen 

planerar främst det pedagogiska innehållet när barngruppen ska göra en utflykt utanför 

förskolans gård. Under utomhusvistelsen på gården befinner sig personalen vanligtvis på ställen 

där de anser att de får en överblick över barns lek i utemiljön. Waters och Maynard (2010) har 

genomfört en studie som tyder på att när förskollärare leder aktiviteter eller är nära barnen under 

utevistelsen skapas en möjlighet att få syn på vad som intresserar barnen. Det betyder att 

förskollärare riskerar att gå miste om barns intressen, när de låter barns fria lek vara 

dominerande under utevistelsen.   

 

Komplexiteten mellan förskollärares arbetssätt och förskolans gård 

Det finns två studier som belyser den komplexitet som finns mellan förskollärares arbetssätt 

och den pedagogiska verksamheten i utemiljön. Studien av Engdahl och Ärlemalm-Hagsér 

(2010) grundas i ett utvecklingsprojekt i förskolans utemiljö. På förskolorna identifierades ett 

behov av att förändra arbetssättet i utemiljön för att utveckla det pedagogiska arbetet på 

förskolans gård. Genom kollektiva diskussioner problematiserade förskollärare hur 

verksamheten organiseras och vilket material barnen erbjuds i utemiljön. I studien diskuterades 

samt ifrågasattes förskollärares passiva roll och barns frihet under utevistelsen. Gemensamma 

diskussioner ger enligt Sheridan et. al (2015) förskolans personal möjlighet att reflektera över 

det pedagogiska arbetet och utveckla en samsyn hos personalen. Vidare i studien av Engdahl 

och Ärlemalm-Hagsér (2010) framgår det att förändringar i förskollärares förhållningssätt i 

form av ökad lyhördhet för barns intressen var en förutsättning för att utveckla verksamheten. 

Avslutningsvis visade resultatet att trots förändringar i förskollärares arbetssätt upplevs 

utemiljön vara en plats där barn tvingas anpassas efter vad vuxna anser vara tillåtet. I Engdahls 

(2014) studie arbetar personalen på förskolorna aktivt med att lyssna, bekräfta och göra barn 

delaktiga i utemiljön. Förskollärarna arbetar med att reflektera över arbetssättet, trots det 

uppstår händelser som utgör svårigheter för barn att finna vägar in i leken på förskolans gård. I 

resultatet framgår det att det finns faktorer som påverkar personalens möjligheter till att ge 

barnen stöd under utevistelsen. Resultatet visar att förskollärare själva utgör ett hinder för 

barnen i utemiljön samt att faktorerna kan relateras till barngruppernas storlek, förskolans regler 

och organisation (Engdahl, 2014). Enligt Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) 

är barngruppernas storlek en faktor som förskollärare inte kan styra över. Det är förskollärares 
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ansvar att diskutera hur de ska organisera arbetet med utgångspunkt i de förutsättningar som 

finns på förskolan.  

 

Förskolan ska genomsyras av ett synsätt som främjar att barn lär under hela dagen, trots det 

verkar utemiljön förbises och innemiljön upplevs ha en mer betydelsefull roll för barns 

utveckling och lärande (Björklid, 2005). Utemiljöns pedagogiska innehåll och utformning 

beskrivs endast kortfattat och övergripande i förskolans styrdokument (Björklid, 2005; 

Engdahl, 2014). Det hävdar även Szczepanski (2014) som menar att förskolans utemiljö och 

dess betydelse för lärandet kommer i skymundan. Det finns arbetssätt som tyder på att 

förskolans pedagogik tenderar att stanna kvar inomhus eftersom det saknas en växelverkan 

mellan förskolans innemiljö och utemiljö. Utevistelsen i förskolan är enligt Berkhuizen (2014) 

ett område som sällan problematiseras av verksamma förskollärare, men genom att bedriva 

forskning inom området skulle kunskap utvecklas om hur arbetet på förskolans gård kan 

bedrivas med ett pedagogiskt syfte. 

 

Teoretiskt perspektiv 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares beskrivningar av hur de arbetar 

med den pedagogiska verksamheten på förskolans gård och studien utgår från ett sociokulturellt 

perspektiv där utveckling och lärande sker i sociala sammanhang. Enligt Säljö (2015) har Lev 

S. Vygotskij (1896–1934) haft en framträdande roll inom det sociokulturella perspektivet. Ett 

sociokulturellt perspektiv fokuserar enligt Williams (2006) på människan som en biologisk, 

social och kulturell varelse. Det centrala för perspektivet är samspelet mellan den sociala samt 

kulturella miljön och individen, vilket i studiens fall blir förskolans gård och barnet. 

Perspektivet betonar lärande som en social aktivitet och hur lärande organiseras är avgörande 

för vilka erfarenheter samt kunskaper som är möjliga att tillägna sig i ett sammanhang. Ett 

sociokulturellt perspektiv används i studien för att bidra med ett nytt perspektiv på hur 

förskollärares arbetssätt får betydelse för barns utveckling och lärande på förskolans gård. Säljö 

(2015) belyser att det sociokulturella perspektivet på lärande har fått inflytande inom förskolan 

för att Vygotskij fokuserade på lekens betydelse i barns utveckling.  

Lev S. Vygotskij har grundat centrala begrepp inom perspektivet som kontext, artefakter och 

den proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 1999). Med stöd i det sociokulturella perspektivets 

begrepp kan vi utveckla kunskap om förskolans gård som kontext, vilka artefakter som är 

betydelsefulla på förskolans gård och hur förskollärare stöttar barnen i lärandesituationer. En 
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grundläggande tanke av Vygotskij (1999) är att barn föds in i en social samt kulturell kontext 

som barnet formas i samspel med. I en kontext blir barnet en del av en social gemenskap samt 

utvecklar sin identitet, värderingar och kunskaper genom att kommunicera med andra. Enligt 

Williams (2006) är förskolan en kontext som förmedlar vilka värderingar och normer som barn 

ges möjlighet att tillägnas. Lärande organiseras av vuxna i förskolans kontext och hur det går 

till är avgörande för vad som är möjligt att lära. Inom ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

är det betydelsefullt att vuxna skapar en kontext som gynnar barns utveckling och lärande.    

Artefakter är enligt Vygotskij (1999) kulturella redskap som människan använder för att tänka 

samt kommunicera med omgivningen och människan fungerar på olika sätt beroende på vilka 

redskap som finns tillgängliga. Inom ett sociokulturellt perspektiv kan artefakter vara fysiska 

eller mentala redskap. När människan använder fysiska redskap, exempelvis en hammare eller 

spade är det möjligt att åstadkomma nya handlingar och relationen till omgivningen förändras. 

Mentala redskap är begrepp, enheter och symboler som människan använder i samspel med 

omgivningen och språket ses som det sociokulturella perspektivets centrala artefakt. Språket är 

ett mentalt redskap som består av ett teckensystem och genom språket kan människan interagera 

med omgivningen vilket är grunden för att utveckla kunskap. Fysiska och mentala redskap kan 

inte skiljas åt eftersom dessa är beroende av varandra (Vygotskij, 1999). 

 

Den proximala utvecklingszonen innebär att den vuxna eller erfarna stöttar barnet i en 

lärandesituation. Utveckling och lärande är en ständigt pågående process som leder fram till 

nya kunskaper inom räckhåll som barnet ännu inte behärskar (Vygotskij, 1999). I processen 

beskriver Williams (2006) att barn behöver handledning i form av stöd från en mer erfaren 

person, efter ett tag kan barnet ta större ansvar och hantera situationen på egen hand. Det 

förutsätter att den mer erfarne personen förstår var barnet befinner sig i den individuella 

utvecklingen för att i nästa steg identifiera vilket stöd som behövs för att leda barnet vidare mot 

nya kunskaper. Enligt Säljö (2015) utvecklades begreppet den proximala utvecklingszonen till 

scaffolding, där en byggnadsställning symboliserar den mer erfarnes del i en lärandesituation.  
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Metod   

Syftet med studien är att utveckla kunskap om förskollärares beskrivningar av hur de arbetar 

med den pedagogiska verksamheten på förskolans gård och data samlas in genom en kvalitativ 

metod. En kvalitativ metod erbjuder deltagarna möjlighet att bidra med detaljerade och fylliga 

svar, metoden fokuserar på beskrivningar av förskollärarnas arbete som sker på förskolans gård 

(Christoffersen & Johannessen, 2015). 

 

Metodval 

I studien används metoden fokusgrupper som enligt Wibeck (2010) innebär att en grupp 

deltagare möts kring ett gemensamt innehåll, samt diskuterar olika synvinklar av innehållet. 

Utmärkande drag för metoden är att området ska vara välkänt av deltagarna och förbestämt av 

forskaren. En grundläggande princip som beskrivs av Dahlin-Ivanoff (2015) är att 

fokusgruppens deltagare har valts ut eftersom de har en samhörighet som intresserar forskaren. 

Inom metoden framhålls det kollektiva lärandet och forskaren får kunskap genom att ta del av 

deltagarnas diskussioner. Fokusgruppmetoden tillåter enligt Bryman (2011) deltagarna att 

ifrågasätta samt argumentera, det leder till verklighetsnära beskrivningar av hur gruppen 

beskriver området eftersom det finns möjlighet att reflektera och förändra befintliga 

uppfattningar under samtalet.  

 

Urval 

I studien har det gjorts ett kriteriebaserat urval som enligt Christofferssen och Johannessen 

(2015) betyder att deltagarna ska uppfylla speciella kriterier. I studien innebär det att deltagarna 

ska bestå av yrkesprofessionen förskollärare med ett intresse av det pedagogiska arbetet på 

förskolans gård. Förskollärarna som medverkar i studien var bekanta för oss sedan tidigare 

genom verksamhetsförlagda utbildningar och tidigare arbetsplatser. När deltagarna består av 

personer som finns tillgängliga för forskarna kallas det enligt Bryman (2011) för ett 

bekvämlighetsurval. 

 

Till en början kontaktades sju förskolechefer i två kommuner via mail, varav fyra respektive 

tre förskolechefer i varje kommun. I mailet informerades förskolecheferna om studiens syfte 

samt genomförande och uppmuntrades till att fråga förskollärare på respektive förskola om det 

fanns ett intresse av att delta i studien. I mailet ombads förskolecheferna eller förskollärarna att 

återkomma med svar inom en vecka för att vi skulle få en uppfattning om fler förskollärare 
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skulle kontaktas. Det resulterade i att en förskolechef utgav kontaktuppgifter till förskollärare 

på två olika förskolor som kontaktades via telefon. Vid uteblivna svar från resterande 

förskolechefer tog vi telefonkontakt med förskollärare på en av förskolorna som uppfyllde 

studiens urvalskriterier. Studiens empiri består av tre fokusgruppsamtal från olika förskolor 

med totalt tio förskollärare. Målet var att varje fokusgruppsamtal skulle bestå av tre till fem 

förskollärare, eftersom Wibeck (2010) menar att en mindre grupp erbjuder deltagarna utrymme 

att uttrycka åsikter och bemöta andras resonemang.  

 

Genomförande 

Fokusgruppsamtalen varade mellan 45 till 60 minuter, två grupper bestod av tre förskollärare 

och en grupp av fyra förskollärare. Förskollärarna i varje fokusgruppsamtal var bekanta med 

varandra sedan tidigare genom en gemensam arbetsplats. Det finns enligt Dahlin-Ivanoff (2015) 

för- och nackdelar med att deltagarna känner varandra sedan tidigare. En fördel är att deltagarna 

kan relatera till tidigare erfarenheter, samt skapa en tillåtande samtalsmiljö. En nackdel är att 

det kan påverka samtalsklimatet negativt, eftersom vissa deltagare samtalar med varandra och 

andra blir uteslutna. 

  

Fokusgruppsamtalen ägde rum på varje enskild förskola, det underlättade för förskollärarna 

eftersom de inte hade möjlighet att lämna arbetsplatsen under dagtid.  Fokusgruppsamtalen 

genomfördes i ett reflektionsrum, ett rum på en avdelning och ett personalrum. Samtalet 

dokumenterades genom att ljud spelades in på två mobiltelefoner och fältanteckningar fördes 

parallellt. För att undvika att samtalet skulle störas sattes det upp en lapp på dörren, som löd 

”samtal pågår”. I ett av fokusgruppsamtalen fanns det faktorer som påverkade samtalet. En av 

förskollärarna tog flera pauser, det bidrog till att personen inte var lika delaktig som de andra 

förskollärarna. 

  

Moderator 

En moderator strukturerade fokusgruppsamtalen och vi turades om att inta rollen. Det är enligt 

Dahlin-Ivanoff (2015) moderatorns roll att bidra till att deltagarna delar med sig av åsikter och 

tidigare erfarenheter. Innan varje samtal beskrev moderatorn att det centrala för 

fokusgruppsamtal är förskollärarnas egna uppfattningar av området, samt att det inte finns ett 

korrekt svar. Moderatorn informerade även förskollärarna om examensarbetets syfte och 

introducerade hur fokusgruppsamtalet skulle genomföras. Det är även moderatorns ansvar att 
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organisera samtalet utan att vara för styrande (Bryman, 2011). Under samtalet handlade det om 

att läsa upp stimulusmaterialet för förskollärarna och vid behov bad moderatorn dem att 

förtydliga sina resonemang. Forskaren som inte intog roll som moderator kompletterade 

ljudupptagningarna med att föra fältanteckningar under samtalen.  

 

Stimulusmaterial 

För att stimulera förskollärarnas samtal användes ett stimulusmaterial som tar utgångspunkt i 

studiens syfte och frågeställningar. Avsikten med stimulusmaterial är enligt Wibeck (2010) att 

det ska bidra till att skapa diskussion och väcka nya frågor hos deltagarna. Stimulusmaterialet 

(Bilaga 1) bestod av tre påståenden samt fyra citat från avhandlingar, förskolans läroplan och 

ett diskussionsforum där privatpersoner får uttrycka åsikter. Stimulusmaterialet speglar olika 

infallsvinklar av det pedagogiska arbetet på förskolans gård.   

 

Databearbetning och analysmetod 

Efter att fokusgruppsamtalen var genomförda transkriberades det inspelade materialet och det 

betyder att tal omvandlades till skrift (Svensson, 2015). Analysen påbörjades under 

datainsamlingen, eftersom moderatorn ansvarade för att få en uppfattning om samtalets centrala 

innehåll och bad förskollärarna att förtydliga vissa resonemang (Dahlin-Ivanoff 2015). Det var 

centralt för oss att vara medvetna om att personliga värderingar kan uppkomma under en studie 

och därför behövde vi förhålla oss neutrala till empirin. I en kvalitativ studie förekommer det 

enligt Bryman (2011) att forskare utvecklar en viss samhörighet med deltagarnas åsikter. I 

studien innebär det att vi har fokuserat på att upprätthålla en neutral relation till förskollärarna 

samt materialet under fokusgruppsamtalen och analysen.  

 

I studien transkriberades samtalen genom att återge det huvudsakliga som var relevant med 

utgångspunkt i studiens syfte samt frågeställningar och det innebär att transkriberingarna består 

av fullständiga meningar. Enligt Wibeck (2010) ska forskaren söka efter mönster i det 

empiriska materialet samt ställa dessa i relation till tidigare forskning. För ett tillförlitligt 

resultat behöver analysen genomföras systematiskt och studiens empiri har analyserats utifrån 

en tematisk analys (Bryman, 2011). I studien innebär det att transkriberingen skrevs ut, lästes 

igenom av oss båda samtidigt som vi förde anteckningar i marginalerna. Under processen 

delades materialet upp i teman som identifierats med utgångspunkt i studiens frågeställningar. 

Transkriberingen klipptes isär, material från respektive tema placerades i plastfickor med olika 
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färger. Det empiriska materialet genererade fyra teman: förskolans gård som möjliggör, 

förskolans gård som begränsar, materialets betydelse och kommunikationens betydelse. 

Därefter analyserades studiens teman med fokus på den sociokulturella teorins begrepp den 

proximala utvecklingszonen, kontext och artefakter. Analysen innebar att vi sökte efter 

begreppen i studiens fyra teman för att kunna förstå det empiriska materialet ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Vi använde överstrykningspennor med tre olika färger, en färg för 

varje begrepp, för att markera var begreppen blev synliga. Efter att studiens teman analyserats 

utifrån det sociokulturella perspektivets tre begrepp skapades en bredare förståelse för det 

empiriska materialet. När en vetenskaplig studie genomförs handlar det enligt Karlsson (2015) 

om att arbeta med data, begrepp och teori för att skapa kunskap inom ett område. En teori 

hjälper till med att organisera och ringa in ett specifikt forskningsområde (Svensson, 2015). Det 

teoretiska perspektivet som studien vilar på är ett sociokulturellt perspektiv och används som 

ett par glasögon med avsikt att framhäva olika aspekter av förskollärares arbetssätt på 

förskolans gård.  

 

I resultatdelen presenteras de fyra teman som formats under analysen av det empiriska 

materialet. Studiens första frågeställning besvaras under följande teman: förskolans gård som 

möjliggör och förskolans gård som begränsar. Den andra frågeställningen besvaras under 

följande teman: materialets betydelse och kommunikationens betydelse. 

 

Tillförlitlighet 

För att skapa en studie av god kvalitet har vi tagit fasta på begrepp som enligt Bryman (2011) 

är kriterier inom en kvalitativ studie. Tillförlitlighet handlar om att försäkra läsaren om att 

studien har genomförts enligt särskilda regler. I studiens fall innebär det att materialet samlats 

in samt analyserats genom samma tillvägagångssätt. Fokusgruppsamtalen har spelats in och det 

bidrar till möjligheter att lyssna av materialet ett flertal gånger, vilket ger oss en chans att gå 

tillbaka till samtalens delar. Det förväntas bidra till att skapa en helhetsbild över studiens 

empiri. Enligt Bryman (2011) är en studie pålitlig när forskningsprocessens alla steg skrivs 

fram detaljerat eftersom det ger läsaren en möjlighet att följa arbetets gång. För att skapa en 

pålitlig studie har metodens olika moment beskrivits steg för steg, genom att beskriva hinder 

och dilemman som uppstått under tiden skapas en transparens i studien. I studien handlade det 

om att en av deltagarna i ett fokusgruppsamtal inte var lika delaktig i diskussionen som de andra 

två deltagarna.  
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Etiska aspekter 

I studien har vi tagit hänsyn till etiska aspekter genom att utgå från fyra huvudkrav. Dessa krav 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om studiens 

syfte, det sker när deltagarna fick information via mail och muntligt innan fokusgruppsamtalet 

påbörjades. Samtyckeskravet omfattar deltagarens rätt att bestämma över sin medverkan i 

studien och det tillämpas genom att dela ut en samtyckesblankett (Bilaga 2) till varje deltagare 

som skulle vara påskriven innan samtalet startade. Studiens moderator betonade även att 

deltagarna har möjlighet att avbryta sin medverkan under studiens gång genom att kontakta 

forskarna. Konfidentialitetskravet innebär att personliga uppgifter hos deltagarna ska skyddas 

och i studien anonymiseras deltagarna för att säkerställa kravet. Nyttjandekravet tillämpas i 

studien genom att deltagarna fått information om att det insamlade materialet kommer användas 

i utbildningssyfte och förvaras på två datorer. Deltagarna informerades om att studiens 

insamlade data kommer att raderas efter arbetets slut (Vetenskapsrådet, 2002). Efter 

fokusgruppsamtalet informerades deltagarna om att arbetet kommer skickas till respektive 

deltagare via mail när arbetet är färdigställt.  
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Resultat 

I följande avsnitt redovisas studiens resultat som består av fyra teman. Dessa teman tar 

utgångspunkt i studiens två frågeställningar och delas in under följande rubriker: förskolans 

gård som möjliggör, förskolans gård som begränsar, materialets betydelse och 

kommunikationens betydelse. Avslutningsvis presenteras en resultatsammanfattning.   

Förskolans gård som möjliggör 

Ur resultatet framgår det att förskollärarnas arbetssätt på förskolans gård skiljer sig åt mellan 

förskollärarna i studien. Återkommande i resultatet är att förskollärarna arbetar med att 

interagera barns intressen i vistelsen på förskolans gård. För att få en uppfattning om vad barnen 

är intresserade av behöver förskollärarna samla in information för att i nästa steg kunna erbjuda 

barnen utmaningar. En av förskollärarna beskriver sitt sätt att samla information om barns 

intressen på följande vis:   

Ja men här är det ju jätteviktigt då att vi hela tiden är närvarande och lyhörda och tar 

tillvara på det vi ser och hör för att både kunna fortsätta inomhus och utomhus, eller 

om det är något som vi ser inne, ja men det blir ju jättebra att fortsätta med, det kan 

vi ju göra där ute […] 

I citatet uttrycker förskolläraren att genom ett närvarande och lyhört arbetssätt kan det skapas 

en utevistelse där barns intressen interageras i verksamheten. En av förskollärarna har ett 

intresse för bandy och organiserar ofta aktiviteten tillsammans med barn på gården och det 

beskrivs så här av förskollärarens kollega: 

[…] Men just jag tänker på att ta tillvara på barnens intresse och det här med bandyn. 

Att det har blivit en bandyrink. Och ni kör ju verkligen på med de här lagen och ni 

spelar. Det är ju en jätteaktivitet. 

Utifrån resultatet framgår det att aktiviteten är uppskattad bland barnen och förskollärarens 

intresse av bandy bidrar till ett ökat intresse hos dem. Vidare i resultatet belyser förskollärarna 

att arbetet på förskolans gård handlar om att erbjuda barn stöd att finna vägar in i leken. Genom 

att observera barn under utevistelsen beskriver förskollärarna att de får syn på om det finns barn 

som inte har något att göra, då fokuserar förskollärarna i första hand på att vara nära dessa barn 

och uppmuntra till aktivitet. Förskollärarna arbetar också med att vägleda barnen i 

lärandesituationer under utevistelsen genom att utmana barnen med frågor med avsikt att 
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utveckla deras tankegångar. En av förskollärarna beskriver hur barns idéer kan utvecklas i 

samspel mellan barn och vuxna under en situation vid sandlådan: 

Ett barn byggde en liten kulle i sandlådan och körde bilen så jag sa, aha ska vi gräva 

ett hål som den kan hamna i sen? Då kom ett annat barn så byggde vi en kulle till. 

Det var hans idé, att varje hål skulle vara 10 poäng eller 20 poäng. Så vi utvecklade 

leken tillsammans. En kommer på, jag la utmaningar och ett annat barn gick lite 

längre […] 

Vidare i resultatet belyser ett fåtal av förskollärarna att situationer på gården kan utvecklas i 

samspel med omgivningen när förskolläraren utmanar barnens idéer genom sina handlingar och 

barnen tar sig an utmaningarna tillsammans. En annan av förskollärarna betonar att de äldre 

barnen kan fungera som en hjälpande hand till de yngre barnen på förskolans gård. Ett sätt att 

främja samspelet mellan barnen är att uppmuntra dem till att hjälpa varandra när barn stöter på 

hinder på förskolans gård.  

Förskolans gård som begränsar 

Förskolans gård kan ur resultatet ses som en gård som begränsar barns möjligheter till 

utveckling och lärande. Några av förskollärarna beskriver det som att det finns brist på kunskap 

och intresse för den pedagogiska verksamheten på förskolans gård. En av förskollärarna menar 

att under sin utbildning för många år sedan fokuserades det mestadels på pedagogik som riktas 

mot innemiljön och när utbildningen behandlade utemiljön riktades fokus främst mot vistelsen 

i skogen. Flera av förskollärarna belyser att utemiljön och innemiljön ofta ses som två separata 

verksamheter som inte hör ihop. En av förskollärarna menar att förskolan egentligen ska 

sammanföra utemiljön och innemiljön, men att det sällan sker i praktiken. Förskolläraren 

uttrycker följande:  

[...] Ibland är vi ute och ibland är vi inne, det behöver inte vara så stora skillnader. 

Vidare i resultatet belyser förskollärarna att de arbetar med praktiska uppgifter under 

utevistelsen. Dessa uppgifter handlar om att personalen går in på avdelningen och förbereder 

för resten av dagen, exempelvis duka inför lunch eller bädda iordning för barnens vila. 

Utemiljön är även en plats för arbetslaget att reflektera över hur arbetet har gått tidigare under 

dagen, exempelvis på en samling eller annan aktivitet eftersom förskollärarna sällan hinner med 

det inomhus. Förskollärarna beskriver att personalen vanligtvis tar sina raster under 

utomhusvistelsen, vilket bidrar till att personaltätheten på gården minskar. En av förskollärarna 

uttrycker det så här: 
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Men utemiljön är också ganska svår, det är liksom den miljön där det sker att vi har 

våra raster […] 

I citatet belyser förskolläraren att verksamheten i utemiljön är komplex, eftersom utemiljön 

möjliggör för förskollärarna att genomföra praktiska uppgifter samtidigt som de ska bedriva en 

pedagogisk verksamhet med barnen. Återkommande i resultatet är att förskollärarna prioriterar 

barns fria lek och planerade aktiviteter genomförs vanligtvis inte i utemiljön. Under utevistelsen 

innebär arbetet att förskollärarna observerar barns lek och cirkulerar på gården för att få en 

överblick över vad som sker. En av förskollärarna uttrycker en tanke kring arbetet på gården på 

följande vis: 

Sen tror jag att vissa pedagoger inte tänker på att utomhus är lika mycket verksamhet 

som inomhus, att barnen bara är ute, bara leker i det fria. Det måste vi bli bättre på, 

det kan jag hålla med om. 

Förskolläraren nämner att det finns ett behov av att förbättra arbetet på gården och upplever att 

arbetssättet tenderar att bli passivt i utemiljön. Förskollärarna betonar att de vill arbeta på ett 

annat sätt i utemiljön, men det uppstår ett dilemma om hur verksamheten ska organiseras. 

Dilemmat handlar om att förskollärarna vill erbjuda barn möjlighet till lek utan en vuxens 

närvaro samtidigt som de vill vara närvarande i barnens lek. I resultatet beskrivs utevistelsen 

även som en relationsskapande miljö för förskollärarna, eftersom förskolan har en gemensam 

gård där personal från flera avdelningar möts. Förskollärarna belyser att de samtalar om både 

verksamheten samt privata händelser. En av förskollärarna uttrycker följande: 

[…] Visst ser jag folk som står och pratar, det är ju faktiskt fler ibland som står och 

pratar än tar sin hink och spade i sandlådan eller kryper nära på marken och tittar på 

blomman. Så jag tror att vi måste bli duktigare på att vara mer aktiva på gården. 

Förskolläraren beskriver att arbetet stundtals handlar om att samtala med kollegor än att vara 

aktiv med barnen på förskolans gård.  

 

Materialets betydelse 

Förskollärarna diskuterar att de arbetar med att tillföra material på förskolans gård för att skapa 

en tilltalande miljö. Flera av förskollärarna samtycker i att utemiljön inte är tillräckligt 

inspirerande utan materialet som plockas fram under utevistelsen. Förskollärarna vill ge barnen 

verktyg att utforska gården med, de menar att barn kan använda materialet för att upptäcka nya 

saker i leken. En av förskollärarna uttrycker tankar kring material i utemiljön:  



 18 

Då tänker jag mycket kanske ofärdigt material, som man själv kan liksom skapa 

något av, så att det inte bli att det man har, det gör man med det […] Typ ute, man 

kan ju ha massa brädor och såna grejer, en spade kanske bara blir en spade tänker 

jag […] 

Utifrån resultatet menar förskollärarna att de vill erbjuda material som utmanar barns kreativa 

förmåga och leda till nya kunskaper. En av förskollärarna belyser att det material som erbjuds 

leder till vad barn får för möjligheter att undersöka utemiljön, finns inte materialet begränsas 

barn i utforskandet.  

Jag tycker dom här smådjuren, plastdjuren vi har ute som barnen leker mycket med 

och skapar i sandlådan. Så man inte bara har hink och spade och det här, som man 

tänker kring lek. 

Förskollärarna beskriver att de vill gå ifrån traditionella lekredskap som hink och spade, samt 

istället erbjuda djur och konstruktionsmaterial. Förskollärarna diskuterar att de ska tillföra 

material som barnen är intresserade av och det behöver nödvändigtvis inte vara material som 

är anpassat för utelek. En av förskollärarna uttrycker att materialet som erbjuds i utemiljön inte 

byts ut lika ofta som i innemiljön. I resultatet beskriver ett fåtal av förskollärarna att det beror 

på att de upplever begränsningar kring vilket material som får erbjudas eftersom det finns regler 

som styr vad som är tillåtet. I resultatet beskriver en av förskollärarna att de inte ska begränsas 

av de regler som finns och uttrycker följande: 

[…] Men jag tycker inte det ska stoppa oss bara man får kunskap om vilka material 

som är okej […] 

Vidare i resultatet beskriver förskollärarna att de vill erbjuda barnen material som exempelvis 

gummidäck och lastpallar, vilket inte är tillåtet av kommunen. 

 

Kommunikationens betydelse 

Kommunikation och samspel är centralt för alla som vistas i den pedagogiska verksamheten på 

förskolans gård. I resultatet finns det skillnader i hur samspelet mellan förskollärarna ser ut, en 

del beskriver att de samarbetar och för kollektiva diskussioner kring utemiljöns innehåll. De 

belyser att de behöver ha en samsyn kring arbetssättet och det material som erbjuds på gården. 

En av förskolorna har bildat en utegrupp, där förskollärarna möts och planerar utemiljöns 

innehåll tillsammans. Gruppen bildades eftersom förskollärarna upplevde att de sällan 

samtalade om utemiljön. En av förskollärarna beskriver: 
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Jag kan tänka mig att den här utegruppen här är väldigt viktig. Att det är få tillfällen 

man kan diskutera utemiljön och att den gruppen finns så kan man sitta ner och 

utbyta tankar […] 

I resultatet beskriver förskollärarna att de är eniga om att de behöver samarbeta i utemiljön för 

att underlätta arbetet på förskolans gård och att den enskilda förskolläraren har ett eget ansvar 

i att förverkliga det. I resultatet beskriver en av förskollärarna hur samarbetet kan se ut på 

följande vis: 

Jo men vi måste ju lita på varandra vi pedagoger, om vi säger att vi är tre ute, så är 

du uppe vid gungorna, jag är vid rutschkanan och du är mitt emellan, sen litar man 

på varandra. Det är så det ska vara men det är sällan så […] pedagogerna ska sprida 

ut sig på gården […] vi behöver jobba på det.   

Ur resultatet framgår det att ett flertal av förskollärarna upplever att det stundtals finns brister i 

förskollärarnas ansvar under utevistelsen. Förskollärarna diskuterar att de inte alltid litar på att 

kollegor tar ett eget ansvar för arbetet i utemiljön. Det grundas i att det finns olika syn på vad 

den pedagogiska verksamheten i utemiljön ska innehålla, vilket leder till att förskollärarna 

arbetar på olika sätt. En av förskollärarna belyser att de borde bli bättre på att samverka och be 

varandra om hjälp i utemiljön. I resultatet uttrycker förskollärarna att de vill föra kollektiva 

diskussioner kring hur de ska arbeta på förskolans gård, men det prioriteras sällan eftersom de 

upplever att tiden inte räcker till. En av förskollärarna belyser att läroplanens innehåll kring 

utemiljön saknar en tydlighet, vilket leder till osäkerhet i hur den ska tolkas. En av 

förskollärarna uttrycker följande: 

Jag tänker att man kan ta APT och diskutera, hur vi vill ha vår verksamhet ute, vad 

vi vill göra liksom, vad vi vill ge, att man diskuterar ihop tillsammans […] att 

diskutera den här läroplanen, för att vi pratar om att det finns en läroplan, men hur 

många vet egentligen vad som står. 

En del av förskollärarna uttrycker att en gemensam diskussion kring läroplanens innehåll skulle 

leda arbetet framåt. 

 

Resultatsammanfattning 

Syftet med studien är att utveckla kunskap om förskollärares beskrivningar av hur de arbetar 

med den pedagogiska verksamheten på förskolans gård. I studiens resultat framgår det att 

förskollärarna arbetar med att interagera barns intressen under utevistelsen. Det framkommer 
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att ett närvarande och lyhört arbetssätt är en förutsättning för det. Dessutom belyser 

förskollärarna att utevistelsen ofta är en stund som används till att genomföra praktiska 

uppgifter. Det bidrar till att förskollärarna sällan genomför planerade aktiviteter i utemiljön och 

barnen får leka fritt. I resultatet belyser förskollärarna vikten av att tillföra material som barnen 

kan utforska gården med, grundläggande är att det ska vara material som barnen visar intresse 

för. Förskollärarna beskriver att samarbete och kollektiva diskussioner mellan kollegor är 

nödvändiga inför arbetet på förskolans gård.  
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Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning. Vidare i avsnittet 

presenteras studiens slutdiskussion, metoddiskussion samt förslag på vidare forskning.  

 

Förskolans gård som möjliggör 

Mårtensson (2004) belyser i tidigare forskning att förskollärares arbetssätt är en faktor som 

bidrar till vad barn får för möjlighet till att utvecklas och lära. Resultatet tyder på att en del av 

förskollärarna menar att de arbetar på ett stöttande, vägledande, närvarande och lyhört sätt i 

utemiljön. De arbetar med att involvera barns intressen i den pedagogiska verksamheten genom 

att anordna aktiviteter som barnen visar glädje för eller spontant fånga upp det barnen förundras 

över i utemiljön. Det betyder att delar av resultatet tyder på att förskollärarnas arbetssätt präglas 

av medvetenhet om hur barns intressen ska interageras i utemiljön. Den pedagogiska 

verksamheten ska enligt Sheridan et. al (2015) utgå från barn intressen, resultatet visar att en 

förskollärare ofta organiserar tillfällen att spela bandy tillsammans med barnen i utemiljön, å 

ena sidan är det uppskattat hos barnen. Å andra sidan verkar förskolläraren vara den enda i 

personalgruppen som uppskattar bandy och tar initiativ till att organisera aktiviteten. Det tolkar 

vi som att de intressen som uppmärksammas är beroende av vad förskollärarna har för intressen. 

Det betyder att det är mer sannolikt att barns intressen uppmärksammas om de faller inom 

ramen för vad förskollärare är intresserade av. En reflektion som uppstår är om den pedagogiska 

verksamheten utgår från barns intressen eller om det är förskollärarens enskilda intressen som 

styr innehållet. I tidigare forskning menar McClintic och Petty (2015) att förskollärarens beslut 

ofta tas från individuella erfarenheter, detta går att utläsa i resultatet.  

  

Enligt McClintic och Petty (2015) övervakar förskollärare barns aktivitet under utevistelsen 

och den vägledande rollen tenderar att hamna i skymundan. I resultatet framgår det att 

förskollärarna observerar barn för att få syn på om det finns barn som inte inkluderas i leken, 

eftersom förskollärarna ska kunna erbjuda dessa barn möjlighet till stöttning och vägledning. 

Resultatet tyder enligt vår tolkning på att den vägledande rollen inte hamnar i skymundan som 

tidigare forskning beskriver, eftersom förskollärare observerar barnen i utemiljön med avsikt 

att inkludera dem i leksammanhang. Observation av barn i utemiljön är återkommande hos 

deltagarna i studien, däremot saknas det reflektion kring varför de observerar barns lek under 

utevistelsen. Det betyder att det delvis råder omedvetenhet i förskollärares arbetssätt på 

förskolans gård.  
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Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan förskollärarnas stöttande och vägledande arbetssätt 

hänvisas till begreppet den proximala utvecklingszonen. Enligt Vygotskij (1999) betyder 

begreppet att barn behöver stöttning i situationer som de ännu inte behärskar på egen hand. Med 

hjälp av begreppet kan både barn och förskollärare betraktas som den mer erfarne och erbjuda 

stöd i barns utveckling. Genom att förskollärarna arbetar nära barnen under utevistelsen och är 

lyhörda för barns intressen kan förskollärarna få en uppfattning om hur arbetet ska organiseras 

för att leda mot nya kunskaper. 

 

Förskolans gård som begränsar 

Studiens resultat tyder på att förskollärarna uttrycker att arbetssättet i utemiljön behöver 

förändras, däremot är det ett område som sällan problematiseras, vilket stämmer överens med 

Berkhuizens (2014) tidigare forskning. I resultatet belyser förskollärarna att utevistelsen är 

komplex, det finns faktorer som begränsar förskollärarnas pedagogiska arbete på förskolans 

gård. Utevistelsen kan utifrån studiens resultat vara en relationsskapande stund för 

förskollärarna eftersom flera deltagare använder tiden till att samtala med kollegor. Å ena sidan 

kan det förstås som att förskollärarna prioriterar samtal med kollegor framför det pedagogiska 

arbetet. Å andra sidan kan dessa samtal ses som betydelsefulla för att skapa ett gott klimat i 

personalgruppen. Att utevistelsen är en relationsskapande stund för förskollärare lyfts inte fram 

i den tidigare forskningen, resultatet tyder på att det är ett återkommande dilemma att förhålla 

sig till. Det påverkar förskollärarnas arbetssätt eftersom de vill vara en god kollega och föra 

samtal på gården samtidigt som de vill fokusera på barns utveckling och lärande i utemiljön.  

 

Resultatet visar att förskollärarna utför praktiska uppgifter som att duka inför lunch, bädda till 

barnens vila och förbereda inför resten av dagen under förskolans utevistelse. Det betyder att 

uppgifterna utförs på bekostnad av den pedagogiska verksamheten i utemiljön eftersom 

personaltätheten på gården minskar. Förskollärarna upplever att det inte finns möjlighet att 

utföra uppgifterna vid en annan tidpunkt. Å ena sidan upplevs det pedagogiska arbetet i 

utemiljön komma i kläm när förskollärarna utför praktiska uppgifter under utevistelsen och när 

personaltätheten minskar. Å andra sidan bidrar det till att förskollärarna behöver reflektera över 

situationen och hitta strategier som utvecklar arbetet i utemiljön. I resultatet framgår det att en 

förskola har skapat ”Utegruppen”, där förskolans personal träffas och diskuterar arbetet i 

utemiljön. Förskollärarna har identifierat ett behov av att förbättra verksamheten och diskuterar 
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i ett gemensamt forum hur de ska gå tillväga. Trots att förskolans personal möts i gemensamma 

diskussioner i Utegruppen går det inte att bortse från att det finns faktorer som begränsar arbetet 

i utemiljön. Det bekräftas i Engdahl och Ärlemalm-Hagsérs (2010) studie där resultatet visar 

att trots förskollärare förändrar sitt arbetssätt, går det inte att undvika att förskolans utemiljö är 

en plats där barn anpassas efter vad förskollärare tillåter. Däremot tyder resultatet på att det 

snarare handlar om vad förskolan tillåter, eftersom det finns praktiska uppgifter i förskolan som 

ingår i förskollärarens yrke. I resultatet är det snarare en fråga om hur förskolan är organiserad 

än hur den enskilda förskolläraren arbetar. 

 

Mårtensson (2004) beskriver i tidigare forskning att förskollärare anser att utevistelsen har ett 

värde i sig och är en stund för barns fria lek. Delar av resultatet präglas av detta synsätt, 

förskollärarna tar ett steg tillbaka eftersom de anser att barnen behöver leka av sig. Betydelsen 

av barns fria lek betonas av Engdahl (2014), därmed uppstår ett problem när förskollärare inte 

reflekterar över vad som sker i den fria leken eftersom en del barn behöver stöd att finna vägar 

in i leken under utevistelsen. Studiens resultat tyder på att den fria leken på förskolans gård 

sällan problematiseras, det leder till omedvetenhet om vad som egentligen sker i den fria leken. 

Det betyder att den pedagogiska verksamheten skulle gynnas av att lyfta fram den fria leken i 

utemiljön till diskussion, istället för att förskollärarna tar för givet att den skapar goda 

förutsättningar för barns utveckling och lärande.  

 

Enligt Vygotskij (1999) formas barn i den sociala och kulturella kontext de befinner sig i. Ur 

ett sociokulturellt perspektiv kan förskolans gård ses som en kontext där barn utvecklas i 

samspel med andra barn och personal. Hur förskollärarna arbetar på förskolans gård är 

avgörande för vad barn får för möjligheter till att utvecklas, eftersom de skapar sin identitet, 

värderingar och kunskap i den kontext de befinner sig i. I resultatet belyser förskollärarna att 

det finns faktorer som påverkar hur barn formas i kontexten förskolans gård och förskollärarna 

påpekar att de inte kan påverka en del av dessa faktorer.  

Materialets betydelse 

I resultatet belyser deltagarna att det är betydelsefullt att tillföra material i förskolans utemiljö 

eftersom barn behöver verktyg att utforska gården med. Det kan relateras till Persson Gode 

(2011) som betonar att materialet kan utveckla barns lek om förskollärare erbjuder ett material 

som barnen visar intresse för. I resultatet har förskollärarna reflekterat över vad materialet 

skapar för förutsättningar för barnen, däremot finns det inget som tyder på att barnen är med 
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och väljer vilket material som ska finnas i utemiljön. Förskollärarna vill gå ifrån traditionella 

lekredskap som hink och spade, för att erbjuda barnen konstruktionsmaterial som brädor och 

återvunnet material. Detta eftersom konstruktionsmaterial förväntas utmana barns kreativa 

förmåga. Å ena sidan kan det tolkas som att förskollärarna har en pedagogisk avsikt med de 

material som tillförs. Å andra sidan kan den pedagogiska avsikten tas på bekostnad av barns 

intressen eftersom barnen inte är delaktiga i att välja ut gårdens material.  

 

Flera deltagare beskriver att de begränsas i att tillföra material på förskolans gård eftersom 

kommunens regler bestämmer vilket material som får finnas i utemiljön. Det betyder att 

förskollärarna inte har möjlighet att skapa den pedagogiska verksamhet som de egentligen 

skulle vilja. Relaterat till Mårtensson (2004) är det således förskollärares inställning till material 

i utemiljön som styr vilket material barnen har tillgång till. Det tyder studiens resultat delvis 

på, men det handlar även om vad förskollärarna tillåts erbjuda barnen beroende av kommunens 

regler. Tidigare forskning tyder på att det är förskollärares ansvar att skapa en inspirerande 

utemiljö där barnen vill leka (Persson Gode, 2011). Däremot tyder resultatet på att det finns fler 

faktorer än förskollärarna som styr vad barnen får för möjligheter i utemiljön och att påverka 

det ligger utanför förskollärarnas ramar. Det betyder att ansvaret läggs över på förskollärarna, 

men de upplever inte att de tillåts skapa den utemiljö som de önskar. Avslutningsvis påvisar 

studiens resultat att material i utemiljön inte diskuteras eller byts ut i den utsträckning som 

material i innemiljön gör. Det finns likheter i resultatet och i den problematik Szczepanski 

(2014) belyser, förskollärarnas arbetssätt i ute- respektive innemiljö skiljer sig åt. 

 

Återkommande i resultatet är att förskollärarna betonar vikten av att tillföra material under 

utevistelsen. Materialet som tillförs kan ur ett sociokulturellt perspektiv ses som fysiska 

artefakter som kan leda till nya kunskaper. Barn påverkas av vilka artefakter som finns 

tillgängliga i det sammanhang de befinner sig i (Vygotskij, 1999). Det betyder att de fysiska 

artefakter som förskollärarna tillför kan begränsa eller möjliggöra för vilka kunskaper som 

barnen utvecklar i utemiljön. 

Kommunikationens betydelse 

Studiens resultat tyder på att kommunikation och samspel mellan förskollärarna är 

betydelsefullt för att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande i utemiljön. På en 

av förskolorna visas det genom att förskollärarna har skapat en Utegrupp, i gruppen är 

deltagarnas kommunikation en förutsättning för att skapa strategier och arbetssätt som ska 
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användas i utemiljön. Möjlighet till kommunikation skiljer sig åt mellan förskolorna i studien, 

då ett flertal av förskollärarna inte har avsatt tid till att reflektera över arbetet i utemiljön. 

Resultatet visar även att det finns brister i samarbetet på gården som grundas i att förskollärarna 

inte litar på att alla tar ansvar under utevistelsen. Förskollärarna är osäkra på om kollegor 

befinner sig i närheten av barnen på gården, vilket leder till att förskollärarna ofta cirkulerar 

runt under utevistelsen istället för att anordna aktiviteter tillsammans med barnen. Brist på tillit 

kan enligt Sheridan et. al (2015) bero på att personalen behöver utveckla sina kommunikativa 

och sociala kompetenser. När förskollärare har en god social och kommunikativ kompetens 

finns det insikt i hur de ska samarbeta och utgöra ett stöd för varandra. Enligt vår tolkning skulle 

förskollärarnas samarbete på förskolans gård gynnas av att prioritera gemensamma 

diskussioner för hur de ska arbeta på gården.  

 

I resultatet framgår det att läroplanens innehåll angående utemiljön inte är tydligt nog och det 

skapar osäkerhet i hur förskollärarna ska tolka innehållet. Tidigare forskning visar att utemiljön 

beskrivs kortfattat och övergripande i förskolans styrdokument (Björklid, 2005; Engdahl, 2014; 

Szczepanski, 2014). Detta menar vi kan ligga till grund för att förskollärarna säger att det inte 

är tydligt hur det pedagogiska arbetet i utemiljön ska bedrivas utifrån läroplanens intentioner. 

Enligt vår tolkning efterfrågar förskollärarna tydlighet i läroplanens innehåll kring utemiljön. 

En tanke är att det finns ingen garanti för att det pedagogiska arbetet i utemiljön skulle utvecklas 

om läroplanen beskriver arbetet mer detaljerat. Det eftersom att detaljerade beskrivningar av 

hur arbetet ska genomföras kan bli ett hinder för förskollärarna när de ska anpassa arbetet efter 

verksamheten eller utveckla nya strategier och arbetssätt i utemiljön. Enligt Szczepanski och 

Dahlgren (2011) handlar förskollärares osäkerhet om att de saknar en samsyn i hur de ska 

bedriva arbetet i utemiljön. I resultatet framgår det att förskollärarna sällan för gemensamma 

diskussioner kring läroplanens innehåll gällande utemiljön. Förskollärarna vill föra 

gemensamma diskussioner, men de anser att tiden inte räcker till och detta är en återkommande 

problematik i yrket. Under de gemensamma samtal personalen har på arbetsplatsträffar 

diskuteras sällan utemiljöns innehåll. Enligt vår tolkning har förskollärarna möjlighet att föra 

kollektiva diskussioner men utemiljön prioriteras inte i samma utsträckning som resten av 

verksamheten under dessa samtal.  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv beskrivs språket som den mest centrala artefakten och genom 

språket kan människan utveckla kunskap tillsammans med omgivningen (Vygotskij, 1999). I 

resultatet använder förskollärarna språket i samspel med kollegor för att utveckla 
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verksamheten, genom diskussioner i utegruppen skapar personalen kunskap kring hur de vill 

arbeta i utemiljön. Ett flertal av förskollärarna uttrycker att dialog och samspel med kollegor 

skulle leda till att verksamheten utvecklas, vilket är centralt inom ett sociokulturellt perspektiv.  

Slutdiskussion 

Studiens syfte har uppnåtts genom att ställa förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med 

den pedagogiska verksamheten på förskolans gård i relation till tidigare forskning. Utifrån 

tidigare forskning och studiens resultat drar vi slutsatsen att förskollärarnas arbetssätt på 

förskolans gård har betydelse för barns utveckling och lärande. Enligt studiens slutsatser 

kommer det pedagogiska arbetet i utemiljön i skymundan och den övriga verksamheten 

genomförs på bekostnad av utemiljön. I relation till Szczepanski (2014) beror det på att 

förskollärare sällan reflekterar över det som sker i utemiljön. Det finns faktorer som begränsar 

förskollärarnas arbete, en del faktorer går att påverka och en del ligger utanför förskollärarnas 

ansvar. Studien har utvecklat kunskap om att förskolans gård kan vara en relationsskapande 

plats för personalen, en stund för praktiska uppgifter och de material som förskollärarna får 

erbjuda i utemiljön styrs av regler från kommunen. Studien har även bidragit med kunskap om 

hur förskollärarna beskriver att de arbetar på förskolans gård samt att kommunikation och 

material är betydelsefulla faktorer i arbetet. Studiens titel lyder: ”Ibland är vi ute och ibland är 

vi inne, det behöver inte vara så stora skillnader” som lyfts fram av en förskollärare under ett 

fokusgruppsamtal och citatet handlar om hur förskolläraren önskar att verksamheten såg ut. Det 

finns en förhoppning om att vår studie ska bidra med kunskap om hur förskollärare kan arbeta 

på förskolans gård då förskollärares arbetssätt är komplext. Det finns ett behov av att lyfta fram 

förskollärares arbetssätt på förskolans gård till diskussion för att synliggöra de dilemman som 

finns, eftersom dessa diskussioner inte prioriteras tillräckligt i förskolan. I fokusgruppsamtalen 

fick förskollärare diskutera samt reflektera över sina arbetssätt i utemiljön och vilka faktorer de 

anser är betydelsefulla. En avslutande slutsats är att fokusgruppsamtalen skapade ett tillfälle att 

utveckla och lära tillsammans.  

 

Metoddiskussion 

Studiens data samlades in genom fokusgruppsamtal och metoden genererade detaljerade 

beskrivningar som handlar om hur förskollärare arbetar på förskolans gård. Under samtalen 

diskuterade och problematiserade förskollärarna deras arbetssätt med utgångspunkt i studiens 

stimulusmaterial. Avsikten med stimulusmaterialet var att skapa diskussion och materialet 

bidrog till att samtalen belyste flera svårigheter kring arbetet i utemiljön. Vi är medvetna om 



 27 

att stimulusmaterialet bidrog till att samtalet gick i en specifik riktning och resultatet belyser i 

större utsträckning svårigheter förskollärarna stöter på i arbetet på förskolans gård. Deltagarna 

uppskattade att delta i studiens fokusgruppsamtal då de uttryckte att de fick ett tillfälle att 

diskutera och reflektera över deras arbetssätt på förskolans gård. Flera deltagare uttryckte att 

hur de arbetar i utemiljön är ett område som sällan prioriteras på arbetsplatsen och samtalen 

skapade nya frågor som deltagarna ville fortsätta diskutera med övrig personal på förskolan. 

Fokusgruppsamtalen bidrog till att deltagarna utvecklade nya kunskaper, eftersom de 

ifrågasatte varandra och utvecklade beskrivningar tillsammans. 

  

Under fokusgruppsamtalen gled samtalet stundtals iväg från studiens syfte när deltagarna 

samtalade om den egna verksamheten. Kvalitativa intervjuer skulle vara en alternativt passande 

metod för studien, då metoden inte ger deltagarna möjlighet att samtala med kollegor under 

datainsamlingen och därmed i större utsträckning fokusera på studiens syfte. Intervjuer hade 

därmed inte bidragit till ett kollektivt lärande mellan förskollärarna såsom fokusgruppsamtalen 

gjorde. I en kvalitativ intervju får deltagaren heller inte möjlighet att argumentera och 

ifrågasätta de andra deltagarnas åsikter, som i ett fokusgruppsamtal förväntas leda till 

verklighetsnära beskrivningar av förskollärarnas arbetssätt. Stundtals uppstod det svårigheter i 

transkriberingen av studiens empiri eftersom deltagarna ibland pratade samtidigt eller avbröt 

varandra under fokusgruppsamtalet. Att använda intervjuer hade underlättat vid 

transkriberingen, däremot menar vi att intervjuer inte hade skapat reflektion och diskussion 

mellan förskolans personal som fokusgruppsamtalen gjorde. 

  

Ett krav för att delta i studien var att deltagarna skulle vara yrkesverksamma förskollärare och 

det var inte ett problem att rekrytera deltagare. Det fanns svårigheter att bestämma tid och datum 

för genomförandet av fokusgruppsamtalen när tidpunkten skulle anpassas efter flera personer. 

Fokusgruppsamtalen ägde rum på varje enskild förskola och det underlättade för deltagarna 

eftersom de har svårt att lämna verksamheten under arbetstid. Under ett av samtalen behövde 

en deltagare ta flera pauser vilket bidrog till avbrott i samtalet. En slutsats är att vi hade kunnat 

vara mer tydliga i vad som förväntades av deltagarna för att undvika dessa avbrott. 

Avslutningsvis menar vi att studiens syfte och frågeställningar kunde besvaras genom att 

använda fokusgruppsamtal som datainsamlingsmetod då det resulterade i verklighetsnära 

beskrivningar av hur förskollärarna arbetar i utemiljön.   
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Vidare forskning 
I studien visar resultatet att förskollärare beskriver att material och kommunikation är 

betydelsefulla faktorer för det pedagogiska arbetet på förskolans gård. För att skapa en bredare 

förståelse och få syn på hur dessa faktorer är betydelsefulla för det pedagogiska arbetet på 

förskolans gård skulle det vara intressant att komplettera studien med observationer. I framtida 

forskning skulle det även vara av intresse att undersöka hur den fysiska miljön påverkar 

förskollärares arbetssätt i utemiljön eftersom att det inte lyfts fram i vår studie. I vidare 

forskning skulle fokusgrupperna kunna bestå av arbetslag för att ge deltagarna en möjlighet att 

använda nya kunskaper som skapas i diskussionen som ett verktyg i arbetslagen.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Stimulusmaterial 

 

Stimulusmaterial 

 

1: Förskollärarens roll tenderar att vara mer passiv på förskolegården än i inomhusmiljön 

(Mårtensson, 2004).  

 

2: Förskolorna utnyttjar inte möjligheterna som finns till lärande för barnen på̊ förskolans 

gård och dess omgivning. I synnerhet saknar ett antal förskolor en pedagogisk tanke för det 

dagliga lärandet (Skolinspektionen, 2012). 

 

3: Det är barns rättighet att erbjudas ett inspirerande innehåll, men flera förskole gårdar lever 

inte upp till det (Engdahl, 2014).   

 

4: ”Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 

lärande såväl inomhus som utomhus” (Skolverket, 2016, s. 7). 

 

5: ”På min nuvarande arbetsplats så händer det att vi står tillsammans och pratar ibland om 

det är lugnt, arbetsrelaterade saker såklart. Då och då går man ett varv och kollar att allt är 

som det ska. Är det rörigare på gården så har man såklart inte tid att stå och prata. Det beror 

på tillfälle”. 

http://www.familjeliv.se/forum/thread/69596452-personalen-i-klunga-pa-garden 

 

6: ”Oftast är utevistelsen ett perfekt tillfälle för planering/reflektion”. 

http://www.familjeliv.se/forum/thread/69596452-personalen-i-klunga-pa-garden 

 

7: ”Är det vanligt att personalen står i en klunga på gården när barnen är ute på förskolan? Så 

har det alltid varit på mina barns förskola”.  

http://www.familjeliv.se/forum/thread/69596452-personalen-i-klunga-pa-garden 

 

 

 



 

 

Bilaga 2: Samtyckeskrav 

 
SAMTYCKESKRAV - Samtycke för deltagande i studentforskning 
 

Förskollärarutbildningen – Examensarbete LEFP17 - V18 

      

Hanna Johansson och Maria Sjölin 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 bidra med kunskap om hur en grupp förskollärare 

beskriver det pedagogiska arbetet på förskolans gård.  

      

Hanna och Maria 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 att delta i följande 

aktivitet: 
 

 

_____ Du ger din tillåtelse att bli ljudinspelad under ett fokusgruppsamtal som beräknas pågå i 

ca. 1,5 h i relation till forskningsämnet.  

      

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 ditt 

deltagande och därmed ta tillbaka ditt samtycke när som helst och av vilken orsak som 

helst. 

      

Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 

kursansvarig, Ann Ludvigsson (ann.ludvigsson@ju.se).  

      

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan.  

Deltagares kontaktinformation, telefon och/eller email: _______________________________ 

 
____________________________________ 

Datum 

 

____________________________________             _______________________________ 

Deltagarens signatur   Studenternas signatur 

 

 

_____________________________________          ________________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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