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1. Inledning	

I en rapport från Skolinspektionen (2012) framkommer det, genom den granskning som gjorts av 

flertalet förskolegårdar, att miljön är oinspirerande ur ett lärandeperspektiv. De granskade för-

skolorna utnyttjade inte de möjligheter till lärande som fanns på förskolegården, trots att det är en 

självklar del av förskolans vardag för både vuxna och barn. Många verksamheter såg enbart barns 

utevistelse som ett tillfälle för barnen att träna motorik och få frisk luft. I rapportens slutsats 

framgår det att förskolor på ett mer medvetet sätt behöver arbeta med att utveckla den fysiska 

miljön. Det framkommer även i läroplanen för förskolan, LPFÖ98, rev.2016, att det är barns 

behov och intressen som ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verk-

samheten (Skolverket, 2016). 

 

Utifrån erfarenheter som vi skaffat oss under förskollärarutbildningen upplever vi att utomhus-

miljön som förskolan dagligen har tillgång till, förskolegården, används som ett komplement till 

inomhusmiljön och fungerar som ett fritt rum för förskollärarna, där de inte behöver vara när-

varande och aktiva i barns lärande. Vi tolkar det som att utomhusvistelsen ses som en rutinmässig 

aktivitet under en dag på förskolan, snarare än en planerad aktivitet där lärande uppmärksammas. 

Vi har upplevt att det sällan finns en särskild planering gällande barns utevistelse och det är 

ovanligt att förskollärare genomför planerade aktiviteter på förskolegården i samma utsträckning 

som planerade aktiviteter genomförs i inomhusmiljön. Detta har inspirerat oss att undersöka hur 

förskollärare beskriver sin roll på förskolegården samt vilka tankar och erfarenheter som förskol-

lärare har kring att uppmärksamma lärandet på förskolegården. Vi vill även genom vår studie få 

tillgång till förskollärares beskrivningar av hur de planerar och formar en miljö på förskolegården 

som genomsyras av det som intresserar barnen, samt vilket syfte de anser sig ha med barns 

utevistelse. Vi finner att denna studie är relevant för vår kommande yrkesprofession, då 

förskolegården är en miljö, där både förskollärare och barn vistas dagligen samt att det i för-

skolans läroplan står följande: 

   
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 
(Skolverket, 2016 s. 7). 
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Vi vill genom vår studie inspirera förskollärare till att tänka kring förhållningssättet gentemot 

förskolegården samt uppmuntra förskollärare till att använda den som ett läranderum och se den 

som en viktig del av den pedagogiska verksamheten. 
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2. Syfte och frågeställningar	

Studiens övergripande syfte är att beskriva vilka funktioner förskolebarns vistelse på 

förskolegården fyller, ur ett pedagogiskt perspektiv. 

 
Vi har valt följande frågeställningar som relevanta till studiens syfte: 
 

• Hur påverkas förskollärarnas arbete av förskolegårdens organisation och utformning?  

• Hur beskriver förskollärarna sin roll samt på vilket sätt barns lärande uppmärksammas på 

förskolegården? 

• Hur beskriver förskollärarna syftet med barns utevistelse på förskolegården? 
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3. Bakgrund 
Följande avsnitt inleds med beskrivningar av läroplanens intentioner och följs sedan av en 

presentation med fokus på tidigare forskning och litteratur som är central för studiens problem-

område, samt beskrivning av den teoretiska utgångspunkt som studien grundar sig på. Genom-

gående kommer begreppet förskollärare användas som en beskrivning av de personer som är 

utbildade och aktiva inom förskolans verksamhet. 

	

3.1 Läroplanens intentioner 	

Läroplanen för förskolan, LPFÖ98, rev.2016, föreskriver att förskolan ska erbjuda en miljö där 

barns kreativitet och lärande ska få ta plats, både inomhus och utomhus. Vad gäller barns ute-

vistelse ska den ske i både planerad miljö och naturmiljö. Förskolan ska bidra till att barns 

delaktighet och förtroende till sin egen förmåga växer, där förskolläraren ansvarar för att alla barn 

får ett reellt inflytande över verksamhetens innehåll. Barnen ska inspireras till ett utforskande av 

sin omvärld genom att de i förskolan ges möjligheten att möta vuxna som ser dem och dess 

möjligheter (Skolverket, 2016). Utifrån det ovanstående kan förskollärarna tolka det som att det 

är av betydelse att de planerar en miljö som är inbjudande, där barnen lockas till lek och 

kreativitet för att uppnå de strävansmål som framskrivs samt att de är närvarande i det barnen gör. 

I arbetet med att göra verksamheten inbjudande och intresseväckande är det betydelsefullt att 

förskollärare tillvaratar barns intresse och organiserar en verksamhet som genomsyras av dem. 

Verksamhetens miljö innefattar både inomhusmiljön och utomhusmiljön och barns reella in-

flytande över verksamhetens innehåll bör omfatta även utomhusmiljön (Skolverket, 2016). 

 

3.1.1 Förskollärarens roller	

Ohlsson (2015) hävdar att om utomhusvistelsen i förskolan ska fungera som ett verktyg i den 

pedagogiska verksamheten, krävs det att förskollärare ser och försöker skapa lärandesituationer 

utomhus genom att vara närvarande och delaktiga; det räcker inte med att bara vara ute. 

Författaren beskriver att förskollärarens delaktighet och närvaro möjliggör att hen tillsammans 

med barn, gör gemensamma upptäckter kring specifika fenomen som förekommer i naturen. Det 

gemensamma samspelet gör utevistelsen mer lustfylld, spännande och efterlängtad både av barn 
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och förskollärare. Vidare framhåller Ohlsson (2015) begreppen medupptäckande, med-

undersökande och medupplevande som viktiga i förskollärarens sätt att tillvarata barns nyfiken-

het. Begreppet medupptäckande förklaras som när en förskollärare befinner sig på samma plats 

som barnet och upptäcker vad som finns i naturen. Medundersökande innebär att förskolläraren 

tillsammans med barnet undersöker upptäckten närmre och agerar aktivt i samspelet. En med-

upplevande förskollärare skapar minnen för livet och gör lärandet lustfyllt för både den vuxne 

och barnet (Ohlsson, 2015). Dessa begrepp kan kopplas samman med Sundbergs, Areljungs, 

Dues, Ottanders och Tellgrens (2016) samt Anderssons och Gullbergs (2014) beskrivningar av en 

medforskande pedagog. En medforskande pedagog är ett etablerat begrepp inom förskolans 

kontext där pedagogen i denna studie syftar till förskolläraren. Kompetenser som är av betydelse i 

arbetet med att vara medforskande beskrivs vara förmågan att lyssna noga, bygga vidare på barns 

tidigare kunskaper genom utmanande frågor samt att kunna fånga det oväntade och spontana. Att 

fånga det oväntade och spontana kan förstås som likvärdigt med att vara en uppmärksam och när-

varande förskollärare, tillsammans med barnen. Ohlsson (2015) beskriver genom begreppet med-

undersökande hur förskolläraren upptäcker tillsammans med barnet och skapar ett samspel. En 

medforskande pedagog lär tillsammans med barnen och fäster uppmärksamhet vid barnets ut-

forskande processer i det pågående samspelet med den omgivning de befinner sig i. Dialogen 

som skapas mellan barn och vuxen är betydelsefull för barns lärande, där frågandet är centralt i 

de samtal och diskussioner som uppkommer (Ohlsson, 2015). Persson-Gode (2011) uttrycker att 

en medforskande pedagog kan använda sig av de didaktiska frågorna vad, hur, när och varför för 

att skapa situationer som är gynnsamma för barns utveckling och lärande. Genom vuxnas sätt att 

tillvarata barns funderingar och tankar, där de skapar ett klimat som tillåter och välkomnar, är 

betydande för att skapa meningsfulla sammanhang. Detta förutsätter, enligt alla ovannämnda 

författare, förskollärarens närvaro i barns utforskandeprocesser. En medforskande pedagog är en 

medupptäckare istället för en faktaförmedlare, vilket gynnar barns utveckling av den egna 

lärprocessen, där de på sätt och vis söker egna svar. 

 
Braxell (2010) lyfter ett exempel på förskollärares barnsyn, där barn anses vara medkonstruktörer 

av sitt eget lärande. Förskollärares arbetssätt beskrivs vara aktiv passivitet, vilket innebär att 

handla i dialog tillsammans med barn, barngrupp och kollegor, samt att ha ett reflekterande och 

observerande förhållningssätt. Det innebär också att förskolläraren kan inta flera olika roller i 

aktiviteter med fokus på barns utveckling och lärande. Till exempel beskrivs en regisserande roll 
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som initierar och presenterar ett problem eller ett nytt material som kan leda arbetet vidare, 

medan en ytterligare roll beskrivs vara att stötta barn att gå vidare i en process de själva startat. 

Författaren anser att det till stor del handlar om förskollärarens förmåga att se, lyssna och 

inspireras av barnen och att dess frågor, teorier, hypoteser och fantasier hålls vid liv (Braxell, 

2010). Engdahl och Ärleman-Hagsér (2015) uttrycker att förskollärarnas barnsyn spelar stor roll 

för barns lärande och utveckling. Anser förskollärarna att barn lär sig bäst genom fri lek, att barn 

är beroende av en vuxen som lär ut eller att barn är medskapare av sitt eget lärande. Författarna 

hänvisar till tidigare forskning som visar att det i förskolan finns ett starkt normerande synsätt, 

där barn upplevs vara på ett specifikt sätt och tar in specifika kunskaper vid en viss ålder (ibid.). 

 

Engdahl (2014) beskriver ett närvarande förhållningssätt till barns utelek som betydelsefullt, då 

förskolläraren kan fungera som ett stöd och en hjälpande hand i barns utforskande. Även om 

förskollärare bedömer sig vara närvarande blir många barn exkluderade i utomhusmiljön. 

Exkluderandet syftar i detta fall på en frånvarande vuxen i barnens utforskandeprocesser under 

utevistelsen. De bidragande orsakerna till att barn exkluderades kan kopplas till förskolans 

organisatoriska förutsättningar som exempelvis storlek på barngrupp, utformning av förskole-

gård, personalresurser och möjligheten till samverkan mellan flera av förskolans avdelningar. 

Författaren beskriver att på förskolor, där flera avdelningar vistas ute samtidigt, kan samverkan 

ske mellan personalen på förskolegården. Förskollärarna fick då möjlighet att stödja det enskilda 

barnet och följa händelserna som spontant uppstår, vilket visade sig vara betydelsefullt. Studien 

framhöll lekens betydelse i barnens vardag som viktig, samtidigt framkom att förskollärarna 

upplevde en svårighet i att bedöma hur nära de skulle vara i barnens lek i utomhusmiljön. Därtill 

menar förskollärarna att de till viss del önskar tillgodose barnens behov av en friare lek, samtidigt 

som de uttrycker en önskan om närvaro i den. Detta för att möjliggöra en delaktighet för alla barn 

(Engdahl, 2014). 

 

En slutsats som formuleras av Engdahl (2006) är att barns lek under utevistelsen ser olika ut 

beroende på förskollärares förhållningssätt till barns lärande i utomhusmiljön. Vid en av de 

undersökta förskolorna upplevde sig förskollärarna aktiva och interagerande med barnen, i 

jämförelse med den andra förskolan där förskollärarna uppträdde mer avvaktande och intog en 

övervakande roll. Det framkom skillnader i resultatet, huruvida de olika förhållningssätten hade 
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inverkan på barns lek och samvaromönster gällande konflikter som uppstod på förskolegården. 

Vid de tillfällen då förskollärarna intog en övervakande roll hade barnen en viss tendens till 

kortare leksekvenser. Den övervakande och mer avvaktade rollen kunde dock relateras mer till 

samspelet med de äldre barnen på förskolan, då de ofta vistades på längre avstånd från förskol-

lärarna. Förskollärarna upplevde sig vara mer närvarande i de yngre barnens utforskande då de 

ofta rörde sig på mindre ytor eller höll sig i exempelvis sandlådan under en längre tid. Författaren 

skriver även i resultatet att förskollärarna inte alltid har möjligheten att stödja det enskilda barnet 

eller närvara vid de händelser som spontant uppkommer på förskolegården, främst på grund av 

gårdens utformning då den kräver att de hela tiden är i rörelse ur en säkerhetsaspekt (Engdahl, 

2006). 

	

3.1.2 Förskolegårdens planering	

Persson-Gode (2011) och Björklund (2015) hävdar att det på förskolegården finns goda för-

utsättningar för att skapa och planera en lärande verksamhet. På förskolegården är det mesta 

bekant för barnen, men det finns ändå förutsättningar att utmana dem vidare. Den pedagogiska 

miljön på förskolegården går att utveckla med relativt enkla medel och tillförande av material för 

att tillvarata barns intresse av att vara utomhus. Förskolegården kan ses som ett extra rum som 

kan användas för ett flertal planerade aktiviteter och därigenom bli en tillgång i det pedagogiska 

arbetet, samt fungera som en plats där barn erbjuds en större variation till lärande än i inomhus-

miljön. Genom att skapa en verksamhet som interagerar mellan inne och ute, samt skapa olika 

rum i rummen ute på förskolegården, möjliggör det för barnen att finna nya, spännande miljöer 

att vistas i. Rum i rummen förklaras som avgränsade utrymmen på förskolegården som avskiljs 

från den större ytan (Persson-Gode, 2011; Björklund, 2015). 

 

Persson-Gode (2011) beskriver lärande lek med sikte på de strävansmål som förskolan ska arbeta 

utifrån, och uttrycker att det är en ständigt pågående process att reflektera över vad barnen ska ha 

med sig för kunskaper inom de områden som beskrivs i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). 

När förskolegården ska planeras är det en fördel att fundera över vilka kunskaper barnen har 

möjlighet att skaffa sig genom att vistas ute på gården, samt hur dessa kunskaper skall förmedlas 

till dem genom det förskolegården erbjuder och inbjuder till. Björklund (2015) beskriver vikten 

av att förskollärare funderar kring vad syftet med att gå ut på förskolegården är, vad barnen 
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möter, vad de upplever, vad de utforskar och vad de lär. Waters och Maynards (2010) 

framskrivna resultat visar att förskollärarna behöver mer kompetens kring hur de använder sig av 

den utomhusmiljö som barnen dagligen vistas i, samt behöver skaffa sig fler erfarenheter om vad 

som intresserar barnen. Förskollärarna behöver även skapa fler möjligheter för barnen att möta 

utomhusmiljöer som är rika på varierande och mångsidiga element för att kunna synliggöra deras 

intellektuella engagemang och sociala utveckling (ibid.) 

 

Ohlsson (2015) hänvisar också till förskolans läroplan och hävdar att utevistelsen i förskolan inte 

enbart handlar om att barnen ska få vara ute och röra på sig, utan den kan också fungera som ett 

verktyg för att sträva efter målen i förskolans läroplan. Författaren förklarar att de didaktiska 

frågorna tillsammans med barns sinnen, skapar en upplevelse i alla miljöer som de vistas i. Barns 

utevistelse är i större grad mer kreativt, socialt och emotionellt utvecklande än någon annan 

miljö, vilket bör tillvaratas. Det barn lär sig, lär de sig till stor del genom sina sinnen där sinnena 

fungerar som ett verktyg för att ta till sig allt de möter. De har en betydande roll gällande barns 

inlärning och att träna dem är en viktig del. Med hjälp av de didaktiska frågorna kan förskollärare 

utmana och inspirera barn att upptäcka nya saker utomhus och ställa frågor om saker som är 

aktuella för dem i stunden. Ett lämpligt sätt att väcka nyfikenhet och skapa lärandesituationer är 

ifrågasättandet av det som sker. Med hjälp av frågor skapas ett intresse för hur saker fungerar 

eller varför de är eller ser ut på ett visst sätt (Ohlsson, 2015).    

3.1.3 Förskolans fysiska miljö 
Eriksson-Bergström (2013) har genomfört en studie med syftet att studera relationen mellan 

förskolans fysiska miljö, barn och pedagoger. Uppmärksamheten riktas mot att studera hur för-

skolans fysiska miljö strukturerar och organiserar barns aktiviteter. Förskolan förstås inte bara 

som en plats där barn befinner sig i lärandemiljöer som arrangerats av vuxna, utan den bör även 

ses i förhållande till att barn är aktiva medskapare av dessa miljöer. Den fysiska miljön 

framkommer tydligt som en viktig part gällande förskolebarns lärande och utveckling. Trots att 

förskollärare strävar efter att utgå från barns intresse när de planerar och utformar miljön på 

förskolan, visar det sig i många fall finnas hinder för att göra det. Sammanfattningsvis uttrycker 

de deltagande förskollärarna en viss form av begränsning av de rum som finns i verksamheten. 

Begränsningarna handlar främst om hur tillåtande den fysiska miljön är för förändring, hur 
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lokalerna och rummen är utformade, vilket material som finns att tillgå samt barngruppens 

storlek. Dessa begränsningar får konsekvenser för hur förskollärare ges möjlighet till att planera 

aktiviteter som inte kräver styrning av en vuxen, eller på vilket sätt de kan låta barnen utforska på 

egen hand (Eriksson-Bergström, 2013). 

 

Engdahl (2006) hävdar att den fysiska miljön har stor betydelse för individens identitet. Plats-

identitet skapas genom exempelvis erfarenhet av platsen eller starka minnen av den. Med detta 

menas att individens kopplingar till platsen påverkar den sociala rollen samt hur individen 

definierar sig som person, hur individen uppfattas av andra och individens egen uppfattning om 

vad hen är värd. Det kan förklaras som att barnet får en viss status på platsen beroende på barnets 

kunskaper och egenskaper. Barn skaffar sig erfarenheter i miljön genom att bara vistas i och 

använda den. Detta resulterar i vikten av förskollärares reflektioner kring hur stora möjligheterna 

är för barn att erfara olika identiteter i den miljön barn vistas i (ibid.). Författaren lyfter även att 

samspelet mellan miljö och barn blir tydligast när det finns löst material som barnen kan anpassa 

efter deras lek. Det är inte bara förskollärarnas förhållningssätt som spelar roll utan också hur 

förskolemiljön är utformad för att främja barns samspel med miljön i leken (Engdahl, 2006). 
      

3.2 Teoretisk utgångspunkt	

Studien utgår från den utvecklingspedagogiska teorin som har sin grund i fenomenografin. De 

viktigaste elementen i barns lärande anses vara lek och kommunikation. Utvecklingspedagogiken 

har fått sitt namn genom att barn utvecklar sitt eget kunnande med hjälp av lärarens engagemang 

och handledning (Pramling-Samuelsson & Asplund-Carlsson, 2014). Förskollärarens roll är 

avgörande för barns utveckling och lärande. Då innehållet berör samspelet och kommunikationen 

som skapas mellan vuxen och barn, anser vi teorin som lämplig för studien. 

 

Pramling-Samuelsson och Asplund-Carlsson (2014) beskriver att det djupa lärandet hos barn sker 

särskilt i de samspel och den kommunikation som skapas mellan den vuxne och barnet. Inom den 

utvecklingspedagogiska teorin anses en aktiv lärare som är närvarande i barns utforskande som 

avgörande. Centrala begrepp gällande barns lärande är enligt författarna lärandet som objekt samt 

lärandets akt. Lärandet som objekt kan förstås som förskollärares förväntningar på den förmåga 

eller det kunnande som barnet utvecklar. Den viktigaste faktorn för att synliggöra barns lärande 
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är att låta dem tänka och fundera självständigt och göra dem medvetna om fenomen som annars 

kan uppfattas förgivettagna. Förskolläraren bör skapa förutsättningar för att barn ska förstå något 

på ett nytt sätt genom att arbeta med olika innehåll i meningsfulla sammanhang och vara 

medforskande i dessa sammanhang. Engdahl och Ärlemalm-Hagsèr (2015) lyfter vikten av att 

lärandets objekt ska vara kopplad till läroplanen.  

 

Tillvägagångssättet vid lärande beskrivs av Pramling-Samuelsson och Asplund-Carlsson (2014) 

samt Engdahl och Ärlemalm-Hagsèr (2015) som lärandets akt. I lärandets akt utgår förskolläraren 

från barns erfarenheter samt har tydligt klart för sig vad som är lärandets objekt. Viktigt är också 

att arbetet med barnen är planerat och förberett, samtidigt som det är av betydelse att förskol-

läraren fångar de tillfällen som uppstår spontant för att lyfta fram mångfalden i barns uttryckssätt. 

Genom att låta barnen få syn på variationen av sätt att tänka kring ett fenomen så används barns 

egna tankar som innehåll i verksamhetens undervisning. Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2014) hävdar att det är avgörande för barns lärande att förskolläraren har en tillåtande 

attityd, där det finns en tydlig tillit till barns tankar och sättet de uttrycker dem på. Tilliten visar 

sig i kommunikationen och samspelet med omgivningen, och på vilket sätt barnen ges möjlighet 

att skapa en egen förståelse för olika fenomen. 

 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsèr (2015) beskriver hur förmågan att se lärandet från kvantitet till 

kvalitet förändrats genom utvecklingspedagogikens teorier om vad lärande är. Från kvantitet till 

kvalitet förklaras som att lärandet till en början sågs som ett tillvägagångssätt för att kunna mer 

kring ett särskilt fenomen, till att begripa fenomenet på ett nytt sätt då lärandet kom att bli en 

fråga om att erfara och begripa sin omvärld på olika sätt. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2006) beskriver att lärandet handlar om att skapa förståelse och mening i förhållande till sin 

omgivning. Begreppet erfara är centralt inom utvecklingspedagogiken och syftar till barns sätt att 

erfara sin omvärld i dess helhet, för att så småningom differentiera den och urskilja dess delar. 

Detta medför att delarna sedan kan förenas och en ny förståelse av helheten kan skapas. 

Författarna ger exemplet om en grupp barn som förslagsvis leker brandstation där de har en vag 

idé om vad det innebär att vara en brandman. Genom att barnen skaffar sig ytterligare 

erfarenheter kring vad som sker vid en brandstation och vad yrket brandman innebär, möjliggörs 

att leken utvecklas. Barn uppmärksammar och erfar ofta olika saker och samspelet barnen 
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emellan där de byter dessa erfarenheter med varandra kan bidra till en utveckling av leken som 

kan ta nya vägar (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). Ytterligare ett centralt begrepp inom 

utvecklingspedagogiken beskrivs vara barns perspektiv. Det som barnet lär är det som barnet 

erfar och som framträder i dess medvetna, vilket gör att barn på så sätt bidrar till sitt eget 

meningsskapande. De uttryck kring sitt eget lärande som barnet visar tolkas genom vuxnas ögon 

och synliggörs på så sätt. Förskollärarnas barnsyn, kunskapssyn och det klimat som råder på 

förskolan påverkar således barns möjligheter till lärande då det är förskolläraren som utifrån 

barns handlingar ska bidra till lärtillfällen (ibid.). 
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4. Metod 

I följande avsnitt behandlas metodvalen: urval, intervju, samtalspromenad, etiska aspekter, 

analys, transkription, tematisk analys samt tillförlitlighet.  

 

Vi har genomfört en så kallad etnografisk studie vilket Kullberg (2004) beskriver enligt följande: 

”En grundläggande tanke i etnografin är att forskaren, för att förstå andra människors sätt att leva 

och lära, fångar dessa människors erfarenheter genom människors uttryckssätt” (s.12). Den 

etnografiske forskaren ser bakom det som sagts och de handlingar som gjorts och studerar 

förutom detta hur handlingarna och det som sägs, förändras över tid och påverkas av situationen 

(ibid.). Lalander (2015) skriver att en etnografisk studie ofta innebär en tillämpning av flera 

metoder. I intervjuer bör frågorna vara öppna och infallsvinkeln bör vara utifrån människors 

vardagsliv och miljöer. Det är ett medvetet val att vi använt oss av flera metoder för att öka 

trovärdigheten i studiens resultat, samt för att vi på bästa sätt ska kunna beskriva hur verksam-

heterna vi besöker ser ut. Användning av flera metoder beskrivs av Bryman (2011) som trian-

gulering, vilket är ett lämpligt sätt för att öka kvalitén i resultatet, då det kan fungera som ett 

kontrollerande av empirin för att undvika missförstånd av det vi sett eller hört.  

 

4.1 Urval 	

Studiens urval är fyra förskolor som valts ut slumpmässigt, där vi genom kommuners hemsidor 

valt ut förskolor som kontaktats. De är oberoende av varandra och förskolor som vi inte har 

någon etablerad kontakt med. Medverkan i studien bygger på de deltagandes frivillighet, då 

förskollärarna tackade ja till en öppen förfrågan från den förskolechef vi inledningsvis 

kontaktade.  

 

I studien har vi genom ett målstyrt urval valt att enbart intervjua utbildade förskollärare för en 

ökad kvalité i resultatet. Ett målstyrt urval är ofta använt inom kvalitativa studier, då dessa urval 

sker i direkt relation till de forskningsfrågor som valts ut (Bryman, 2011). Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) anser att urval av intervjupersoner och sammanhang avgörs utifrån vad studien 

handlar om samt om någon har specifika arbetsuppgifter. Då studiens syfte samt frågeställningar 
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berör förskollärares yrkesprofession så krävs det att intervjupersonerna är utbildade. De 

förskollärare som deltagit i studien arbetar med barn i åldrarna ett till sex år. 

 

4.2 Intervju	

Vi har genomfört djupintervjuer som av Ahrne och Svensson (2015) beskrivs som en metod där 

intervjuaren har ett tydligt syfte med sin intervju och ställer öppna frågor som möjliggör för den 

deltagande att dela med sig av sina erfarenheter. De öppna frågorna medför även att intervjuaren 

kan ställa följdfrågor och skaffa sig en djupare förståelse kring de erfarenheter och tankar som 

diskuteras. Genom öppna frågor kan studien omfatta ett så brett område som möjligt inom det 

valda ämnet. Enligt Bryman (2011) kan intervjudeltagaren anknyta till något som intervjuaren 

sagt och följdfrågor kan därför uppstå. De följdfrågor som uppstått spontant vid de intervjuer som 

genomförts har ställts utifrån den individuella intervjudeltagarens berättelser och har därför 

varierat.  

 

De genomförda intervjuerna är så kallade semistrukturerade, vilket Eriksson-Zetterqvist och 

Ahrne (2015) förklarar som en intervju där frågorna framställs på förhand och sammanställs i en 

intervjuguide (bilaga 1). Våra förberedda intervjufrågor framställdes utifrån studiens problem-

område, syfte och frågeställningar. Förskollärarna fick ta del av intervjufrågorna en vecka före 

intervjun ägde rum för att få möjlighet att tänka till kring studiens ämne och ge så utförliga svar 

som möjligt. Bryman (2011) beskriver att syftet med en semistrukturerad intervju är att säker-

ställa att intervjuerna sammanställs på ett jämförbart sätt. Av den orsaken har de förberedda 

frågorna ställts i samma ordningsföljd till alla deltagande. 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) hävdar att förhållandet mellan den som intervjuar och 

intervjudeltagaren påverkas av på vilken plats intervjun genomförs, då vissa platser medför 

särskilda erfarenheter som intervjudeltagaren vill presentera. Intervjuerna har skett på respektive 

förskola, då förskollärarnas individuella tankar kring deras arbetsplats varit centrala i under-

sökningen. Förskolläraren som blivit intervjuad har själv valt plats och vi har under samtliga 

intervjutillfällen suttit i enskilda, mindre rum som vanligtvis används som kontor eller 

personalrum i verksamheten. Intervjuerna har spelats in med hjälp av ljudupptagning genom 
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bådas mobiltelefoner då vi vill försäkra oss om att inget material ska gå förlorat. Vi har 

genomfört fyra semistrukturerade intervjuer med sex förskollärare. Vid två tillfällen har förskol-

lärarna intervjuats parvis och vid resterande två har förskollärarna intervjuats enskilt. 

 

4.3 Samtalspromenad	

Vi har utöver semistrukturerade djupintervjuer genomfört så kallade samtalspromenader till-

sammans med förskollärarna på deras förskolegård. Detta valde vi att göra då förskollärarna på 

ett naturligt sätt gavs möjlighet att beskriva förskolegårdens olika områden och syften. Klerfelt 

(2016) föreskriver att samtalspromenader skall innehålla verbala samtal och samtidigt visuell för-

ankring med bild. Genom att variera uttrycksform får deltagarna chans att verbalisera sina 

erfarenheter som kan bidra till en djupare dialog, där forskarna får mer material till sin studie. 

Under samtalspromenaderna har en av oss ställt förberedda frågor (bilaga 1), samtidigt som den 

andra av oss antecknat med penna och block. Intervjun samt samtalspromenaden har tagit cirka 

en timma per förskola.  

 

När forskarna upplever att mängden information är tillräcklig, vid en tidpunkt då intervjuerna ger 

samma svarsmönster, tillför ytterligare intervjuer troligtvis inte någon ny kunskap. Detta beskrivs 

som studiens uppnående av mättnad (Bryman, 2011). Genom att inte bestämma antalet förskol-

lärare i förväg samt att empirin analyserats övergripande efter var och en av intervjutillfällena, 

har det möjliggjort för oss att avgöra när studien uppnått mättnad. Vi bedömde fyra intervjuer 

med efterföljande samtalspromenader som tillräckligt. 

 

4.4 Etiska aspekter 	

Vår studie vilar på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. För att skapa ett trovärdigt studie-

resultat så krävs det att studien som görs utförs i enlighet med de regler som finns med fokus på 

de etiska överväganden som görs (Bryman, 2011). 
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Informationskravet innebär att deltagarna blir informerade om studiens syfte som hen blivit för-

frågad om att medverka i, samt om vilka villkor som gäller för deltagandet. Deltagaren ska även 

informeras om dess rätt att när som helst avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2011). De 

förskolor som kontaktades blev inledningsvis informerade om studiens tilltänkta syfte samt 

metodvalen via mail (bilaga 2). Förskollärarna som valt att delta i studien har kontaktats med 

ytterligare ett mail (bilaga 3). Vi har varit tydliga med att ge ut våra kontaktuppgifter till de 

berörda personerna då Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2015) förklarar att det är en viktig del 

av studien, så att deltagarna när som helst kan avbryta utan att behöva förklara varför, men det är 

också av betydelse om de har eventuella frågor till oss. Som studenter har även vi ett ansvar att 

avbryta om det skulle uppstå eventuella problem. 

 

Samtyckeskravet innebär att forskarna skaffat sig undersökningsdeltagarnas samtycke om att 

delta i studien (Vetenskapsrådet, 2011). Enligt Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2015) innebär 

informerat samtycke att alla som deltar i studien är medvetna om vad studien innebär för att 

därefter själva avgöra om de vill delta eller ej. Ett informerat samtycke kan lämnas muntligt eller 

skriftligt och måste, enligt personuppgiftslagen (PuL), vara frivilligt, individuellt, tydligt och 

särskilt avsett för användningsområdet (Vetenskapsrådet, 2017). Innan intervjun startade fick 

förskollärarna skriva på en samtyckesblankett (bilaga 4).  

 

Konfidentialitetskravet innebär att ingen av de deltagande i studien ska kunna identifieras av 

utomstående i det färdiga resultatet (Vetenskapsrådet, 2011). I det färdiga resultatet kommer alla 

individer, förskolan och kommunen vara anonyma genom att vi använder fiktiva namn i vår 

presentation av resultatet. Det inspelade materialet samt våra anteckningar har förvarats på ett 

säkert sätt, där materialet har varit oåtkomligt för obehöriga. 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskild, insamlad data inte får utlånas eller användas för 

kommersiellt bruk eller i andra syften som är icke-vetenskapliga (Vetenskapsrådet, 2011). Därför 

har deltagarna informerats om att all insamlad empiri endast kommer användas till vårt examens-

arbete, men slutversionen kommer publiceras offentligt. 
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4.5 Analys	

Analysen av empirin gjordes i flera steg som till slut ledde fram till en presentation av studiens 

resultat. Arbetsordningen såg ut som följer: 

 

1. Transkription av empirin som samlats in med hjälp av ljudupptagning samt samman-

fattning av de anteckningar som skrivits under samtalspromenaden.  

2. Kodning av materialet genom att identifiera nyckelord, repetitioner, likheter och 

skillnader. 

3. Tematiseringen av materialet där intervju, samtalspromenad och bakgrund blir färglagda 

efter den kodning som gjorts och som kan kopplas samman till teman. 

4. Summering av ett resultat kopplat till forskningsfrågorna. 
 

4.5.1 Transkription	

Enligt Ahrne och Svensson (2015) är transkription en lämplig metod när djupintervjuer gjorts för 

att finna vilka likheter och skillnader som framkommer. Det är även en metod som möjliggör för 

en tydlig och detaljerad beskrivning av studiens resultat. De inspelade intervjuerna har 

transkriberats och skrivits fram skriftspråkligt men ordföljden är densamma som intervju-

deltagarna uttryckt sig på. I transkriptionsarbetet användes onlineverktyget Otranscribe som ett 

stöd i vår bearbetning av materialet. Vi har, när vi läst igenom transkriptionerna ett flertal gånger, 

funnit likheter mellan begrepp eller fraser som intervjudeltagarna använt för att beskriva samma 

företeelse. Denna del av analysarbetet kallas av Bryman (2011) för kodning, vilket innebär att 

studiens resultat bryts ner till frekvent förekommande nyckelord som sedan kodas samman till 

teman. Nyckelord som framkom var exempelvis vandalisering, överblick, medforskande, 

närvarande, frisk luft samt grovmotorik. 

 

4.5.2 Tematisk analys	

Bryman (2011) förklarar att ett av de vanligaste sätten att ta sig an den kvalitativa empirin är att 

göra en så kallad tematisk analys. Detta innebär att forskarna söker efter teman för att kunna 

framställa data. Genomförande av en tematisk analys innebär noggranna genomläsningar av det 
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material som samlats in genom de observationer och intervjuer som gjorts. De teman som fram-

träder och identifieras utgör sedan grunden i studiens resultat- och diskussionsdel. I sökning efter 

teman och hur man till en början kan organisera sin analys, rekommenderar Bryman att man har 

ögonen öppna för följande: repetitioner, lokala typologier eller kategorier, metaforer och 

analogier, övergångar, likheter och skillnader, språkliga kopplingar, saknad data samt 

teorirelaterat material. Vi har i vår sökning efter teman främst fokuserat på repetitioner samt 

likheter och skillnader. Med repetitioner menas att forskaren finner teman som återkommer flera 

gånger i den insamlade empirin. Likheter och skillnader i empirin förklaras som att forskaren, 

genom undersökning av hur intervjupersonerna diskuterar de olika temana på olika sätt, förstår 

hur de skiljer sig från varandra (ibid.). Genom vår tematiska analys har vi funnit teman som 

framträtt i intervjuerna i förhållande till studiens problemområde, syfte och frågeställningar och 

ställt dem mot vår bakgrund. Temana har färgkodats vilket möjliggjort att vi på ett fördelaktigt 

sätt kunnat göra understrykningar i vårt material med dessa färger. Vid summering av materialet 

har vi kopplat samman dessa teman till de forskningsfrågor vi ämnat studera. 

 

4.6 Tillförlitlighet  
Vår studie har utgått från Brymans (2011) kvalitetskriterier för bedömning av resultatets till-

förlitlighet, som innehåller fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

konfirmering. 

 

Studien svarar på syftet och frågeställningarna och vi har studerat det vi avsett att undersöka, 

vilket gör studien trovärdig. De deltagande har valts ut genom ett målstyrt urval utifrån de 

frågeställningar studien haft, vilket också ökar resultatets trovärdighet. Intervjudeltagarna har fått 

ta del av vår färdiga uppsats vilket beskrivs vara av betydelse, då de personer som är en del av 

den sociala verklighet som studerats på så vis kan bekräfta den på ett rättvist sätt. Enligt Bryman 

är ovanstående delar väsentliga för att uppnå trovärdighet i studiens resultat. 

 

Genomgående har vi genomfört en noggrann och detaljrik redogörelse av de metodval vi gjort 

samt noggranna beskrivningar av vår forskningsprocess, vilket gör att vår studie kan anses vara 

pålitlig. Bryman påstår att en fullständig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen är ett 
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kriterium för pålitlighet och beskriver det som transparens. Då noggranna beskrivningar av 

forskningsprocessen gjorts, bör en upprepad studie få ett liknande resultat. 

 

Bryman redogör för möjligheten att styrka och konfirmera och menar att forskarens personliga 

värderingar inte bör påverka studiens undersökning eller resultat, vilket är något som vi har 

förhållit oss till under hela forskningsprocessen. Våra personliga värderingar har inte påverkat 

undersökningen av problemområdet eller slutsatsen på ett märkbart sätt, vilket visar på hög grad 

av konfirmering.  

 

Bryman förklarar överförbarhet med i vilken utsträckning studiens resultat är överförbart till en 

annan miljö än den som undersökts. Studien har inte uppnått överförbarhet vilket vi är medvetna 

om, då den enbart omfattar fyra förskolor i en kommun. 
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5. Resultat	

I följande avsnitt redovisas det resultat som framkom i analysen av det empiriska materialet och 

det redovisas och struktureras utefter de frågeställningar och teman som framkommit. Utifrån 

frågeställningen ”Hur påverkas förskollärarnas arbete av förskolegårdens organisation och 

utformning?” har temana vandalisering och materialval, överblick samt ekonomiska 

begränsningar framställts. Utifrån frågeställningen ”Hur beskriver förskollärarna sin roll samt på 

vilket sätt barns lärande uppmärksammas på förskolegården?” framkom temana övervakande, 

medforskande och observerande. Tredje frågeställningen ”Hur beskriver förskollärarna syftet 

med barns utevistelse på förskolegården?” ledde oss fram till temana grovmotorik, frisk luft samt 

planerade aktiviteter. Intervjudeltagarna har avidentifierats och benämns med fiktiva namn. 

Resultaten grundas på fyra semistrukturerade djupintervjuer med sammanlagt sex förskollärare 

samt fyra samtalspromenader som genomförts på respektive förskolegård.  

 

5.1 Organisation och utformning	

Det framkommer i majoriteten av intervjuerna ett flertal hinder gällande det lärande som sker på 

förskolegården. Dessa hinder kan kopplas till förskolegårdens utformning och organisation. En 

förskollärare berättar: 

 
Sen är det ju... här tycker jag ändå man har hyfsad överblick annars finns 
ju dilemmat att man vill vara med i barnens lek men samtidigt så sitter jag 
här… då kanske jag tappar mycket, då har jag inte koll. 

 

5.1.1 Vandalisering och materialval	

Samtliga förskollärare uttrycker missnöje över i vilken utsträckning de kan påverka det material 

som barnen erbjuds på förskolegården och hänvisar till vandalisering som skett. Vandaliseringen 

sker enligt förskollärarna under kvällar och helger och medför att de inte kan ha så kallat löst 

material utomhus i den omfattning de önskar. Löst material förklaras av förskollärarna som icke 

stationärt material som oftast tillhandahålls i exempelvis förskolegårdens förråd. Flera av förskol-

lärarna uttrycker att de känner sig omotiverade till att bära material fram och tillbaka då varken 

tid, ork eller kreativitet räcker till. Majoriteten av förskollärarna berättar att de sällan tillför löst 

material på gården och uttalar en önskan om att ge barnen mer inflytande över det material som 
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finns att tillgå, då flera av dem upplever gården som trist ur deras aspekt. Huvudparten av 

intervjudeltagarna beskriver att de försöker göra barnen delaktiga i utformningen av gården för 

att synliggöra dess intresse men hänvisar till de svårigheter kring vandalisering av gården som 

försiggått. Det framkommer genom två förskollärare att de äldre barnen har ett större inflytande 

vad gäller förskolegårdens utformning då de kan uttrycka sig verbalt och komma med egna 

förslag. På den gård där de yngre barnen befinner sig tolkas deras intressen främst genom 

förskolläraren och synliggörs på det sättet. 

 

Det material som främst fångar barns intresse på samtliga förskolegårdar är de så kallade fasta 

materialen. Med fasta material menas, utifrån de beskrivningar av gården förskollärarna gjort, 

sådana material som finns utplacerat på förskolegården såsom gungor, sandlådor, rutschkanor och 

klätterställningar. Barns intresse för de fasta materialen anser flertalet förskollärare har att göra 

med de begränsningar gällande tillförsel av löst material som föreligger. 

 

På den förskolegård där förskolläraren uttrycker sig ha stora möjligheter att påverka 

utformningen av gården, intresserar sig barnen främst för det lösa material som barn och vuxna 

skapar tillsammans. Detta medför enligt förskolläraren att deras gård erbjuder en stor variation av 

material, som barnen får möjlighet att utforska. Barnens intresse för löst material tror sig 

förskolläraren har att göra med att det är obestämt och kan bli vad som helst. Det obestämda 

lockar barnen till att utveckla sin fantasi i leken, där även samspelet barnen emellan blir tydligt. 
 

5.1.2 Överblick	

Samtliga intervjudeltagare nämner i intervjun och under samtalspromenaden överblicken av 

förskolegården som ett hinder. Flera av dem hänvisar till att gården är stor till ytan samt att den 

innehåller ett flertal vinklar där riskområden skapas. Två av förskollärarna uttrycker en 

frustration över ombyggnationer och renoveringar som gjorts av den förskola de arbetar på och 

menar att detta begränsat dem och hänvisar till regler och bestämmelser från högre instanser. 

 

Emil berättar att de delar gård med flera andra barngrupper på förskolan vilket gör att det är 

väldigt mycket barn utomhus samtidigt. Detta anses vara en begränsning både gällande planering 

för genomförande av aktiviteter utomhus, samt för överblick av gården. 
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5.1.3 Ekonomiska begränsningar	

Emil och Johan beskriver att ett av de hinder som finns gällande förskolegårdens utformning är 

ekonomiska begränsningar och refererar till en begränsad inköpsbudget. Dock berättar Johan att 

det finns mycket som kan tillföras utan att kosta något, som till exempel skapande av nytt med 

hjälp av återvunnet material. Det återvunna materialet får de exempelvis från barns föräldrar eller 

andra utomstående. 

 

5.2 Olika sätt att uppmärksamma lärandet samt förskollärarens olika roller 

Samtliga förskollärare anser sig skifta roller på förskolegården, där rollerna beskrivs variera 

mellan att vara övervakande, medforskande och observerande. De olika rollerna uttrycks ha 

betydelse för på vilka sätt förskollärarna uppmärksammar barns lärande på förskolegården. En 

förskollärare nämner: 

 
Eh... och jag tycker ju inte att personalen ska stå i en klunga och prata men 
ibland måste man bara ändå avhandla någonting sådär… så det blir… eh... 
liksom en blandning av olika roller eller så.  

 

5.2.1 Övervakande	

Rollen på förskolegården varierar enligt Emil som uttrycker en önskan om att vara hundra 

procent närvarande tillsammans med barnen, men berättar att utomhusvistelsen i princip är den 

enda tiden på dagen då kollegor kan diskutera arbetsrelaterade saker med varandra. Flera av de 

övriga förskollärarna medger också att mycket tid av utevistelsen går åt till samtal med kollegor 

samt att personalen behöver tajma sina raster vilket oftast görs under utevistelsen. Detta bidrar 

till, enligt förskollärarna, att de intar en mer övervakande roll då det är mindre personal i omlopp. 

Den övervakande rollen kopplas i det här fallet av förskollärarna till barnens säkerhet.  

 

Sam och Åke upplever att de blir mer avbrutna av andra vuxna när de är tillsammans med barnen, 

i jämförelse med när de pratar med en vuxen. De uttrycker missnöje över detta och menar att det 

är sådana saker som gör att tid tas från barnen. Åke lyfter att rollen förändras i samvaron med de 
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yngre barnen, då den innebär ett visst mått av övervakning och ett visst mått av medforskande 

eller socialt samspel. Under vintern kan rollen vara mer vårdande, då många barn är ledsna och 

kalla. 
  

5.2.2 Medforskande	

En övervägande del av intervjudeltagarna upplever sig vara närvarande och medforskande i barns 

upptäckande och utforskande processer på förskolegården. Förskollärarna anser att det är 

betydelsefullt att engagera sig i de möjligheter till lärande som sker tillsammans med barnen. 

Flertalet upplever att deras förhållningssätt inte skiljer sig märkbart från inomhus till utomhus 

och utrycker sig vara närvarande och intresserade av det barnen gör både inne och ute. Genom att 

vara närvarande menar förskollärarna att de kan tillvarata barns upptäckter samt det som 

intresserar barnen genom de diskussioner som förs med dem vid senare tillfällen. Emil tar ofta 

med sig kamera, ipad, penna eller papper ut för att spontant kunna uppmärksamma barns 

upptäckter och uttryck. 

 

Martin och Åke uppger att de ofta upptäcker tillsammans med barnen på förskolegården och 

menar att barn upptäcker saker hela tiden, ofta saker som de inte får möjlighet att upptäcka 

inomhus. De menar att det är av betydelse att vara en medforskande pedagog i barns utforskande 

för att fånga upp det barnen intresserar sig för. Båda förskollärarna nämner vikten av att vara 

lyhörd och nära barnen för att uppmärksamma vad barnen ser och gör, eftersom det ute på gården 

händer saker året runt. Det finns mycket att prata om tillsammans med barnen, som kan bli en 

viktig fortsättning, då de kan hjälpa barnen att spinna vidare i deras tankar. Åke upplever sig ha 

mer tid till att sitta ner med barnen ute på förskolegården än inomhus i verksamheten. Detta 

medför att hen kan föra en dialog tillsammans med barnen och Åke menar att det bidrar till att 

enklare uppmärksamma barns upptäckter och skapa lärandesituationer. 

 

5.2.3 Observerande	

Den observerande rollen beskrivs av flera intervjudeltagare som när de medvetet backar tillbaka 

och låter barnen utforska på egen hand. De förklarar det som att till en början fungera som ett 
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stöd i leksituationer, för att sedan inta en mer observerande roll och låta barnen leka och samspela 

självständigt.  

 

Johan kan inta en observerande roll med syfte att se hur barnen samarbetar och leker på avstånd, 

då det är något som kan vara svårt att uppfatta i den nära interaktionen. Hen berättar att det finns 

en tillåtande attityd hos förskollärarna vad gäller barns eget utforskande på gården och kopplar 

samman det med den observerande rollen. 

 

5.3 Syftet med utevistelsen på förskolegården	

I intervjuerna framkommer det att förskollärarnas övergripande syfte med utevistelsen är att 

barnen ska utöva grovmotorik och få frisk luft. En förskollärare svarar följande på frågan om vad 

hen anser är syftet med barns utevistelse på gården: 

 
Mycket är ju det att man få utlopp för sin motorik. Att man får röra sig i både 
de här stora grovmotoriska rörelserna… mycket ute blir ju mer grovmotoriskt. 

 

5.3.1 Grovmotorik 	

Alla förskollärare lyfter att ett huvudsakligt syfte med utevistelsen är att barnen ska få utöva 

grovmotoriska rörelser såsom att springa, rulla, cykla, hoppa och de hänvisar till stora ytor att 

röra sig på. Flera av förskollärarna hävdar även att det blir lugnare och färre konflikter utomhus 

och hänvisar återigen till de stora ytorna som förskolegården erbjuder. Samtliga förskollärare 

lyfter även att barnen intresserar sig mest för de fasta materialet på förskolegården, som inbjuder 

till grovmotoriska aktiviteter, som exempelvis rutschkanan och gungorna.  

 

Johan lyfter att grovmotoriken är en viktig del i barns övriga inlärning gällande de kognitiva 

delarna och anser att barn i viss mån behöver bemästra grovmotoriken innan de kan utvecklas i 

sin finmotorik.  
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5.3.2 Frisk luft	

Ytterligare ett syfte med barns utevistelse som samtliga förskollärare lyfter är att barnen får frisk 

luft och menar att utomhusvistelsen till stor del sker ur en hälsoaspekt. En av förskollärarna hän-

visar till förskolans läroplan och menar att barns tid på förskolan ska vara likvärdigt avvägd för 

både inom- och utomhus aktiviteter, och uttrycker även att ”syftet med utevistelsen på 

förskolegården är ju att barnen ska få frisk luft”. 

 

5.3.3 Planerade aktiviteter	

Flera av förskollärarna lyfter fram att det inte sker planerade pedagogiska aktiviteter på 

förskolegården i så stor omfattning. En av förskollärarna menar att det finns mycket genomtänkta 

tankar kring aktiviteter på förskolegården, men inte så mycket planerat. Under våren och 

sommaren förekommer det fler planerade aktiviteter ute på förskolegården än det gör under 

vintern då förskollärarna menar att vädret påverkar mycket. Exempel som ges på organiserade 

lekar som förekommer på gården är bland annat rörelseaktiviteter, musiksamlingar, lässtunder 

och vattenlekar.  
 

Det framkommer i majoriteten av intervjuerna att lärandet på förskolegården främst upp-

märksammas i det spontana kring det som barnen intresserar sig för, snarare än i planerade 

pedagogiska aktiviteter. Samtliga förskollärare lyfter att de inte har särskilt mycket planerade 

aktiviteter utomhus i jämförelse med inomhus. Dock berättar förskollärarna att de emellanåt 

erbjuder utforskande aktiviteter samt även lekar av stillsammare slag på förskolegården. Fem av 

sex förskollärare påstår att de, i den mån de kan, tar ut material från dess inomhusmiljö, eftersom 

det enligt förskollärarna bidrar till att barnen upplever genom sina sinnen och skapar en annan 

upplevelse. Förskollärarna erbjuder då löst material som utmanar barnens fantasi såsom duplo, 

böcker, språkpåsar, pärlor och diverse skapande material.  

 

Både Emil och Martin berättar att barnen under deras utevistelse är med om ett miljöombyte där 

de ges möjlighet till andra upptäckter än inomhus. Även Johan berättar att de tillför mycket löst 

och obestämt material på förskolegården, vilket skapar en stor variation och medför att barnen 

inte intresserar sig för något särskilt.  
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6. Diskussion	

I detta avsnitt kopplas studiens resultat samman med dess teoretiska perspektiv, litteratur samt 

tidigare forskning som vi beskrivit som relevant för det valda problemområdet. Diskussionens 

rubriker har struktureras utefter de frågeställningar som ställts och har vidare kopplats samman 

med de teman som framkommit i analysarbetet. 

 

6.1 Hur förskollärarnas arbete påverkas av förskolegårdens organisation och 
utformning  

Utformning och organisation av förskolegården framkommer i resultatet ha en stor inverkan på 

huruvida förskollärarna anser sig skapa och använda lärmiljöer på den. Fem av sex förskollärare 

nämner överblicken av förskolegården som ett hinder och nämner brister gällande mängden när-

varande personal utomhus i förhållande till mängden barn. Engdahl (2014) skriver fram i sitt 

resultat att förskollärarna inte alltid har möjlighet att stödja det enskilda barnet eller de händelser 

som uppkommer på förskolegården, främst på grund av förskolegårdens utformning och hänvisar 

framförallt till gårdens överblick. Dessa begränsningar framkommer även som betydande i vår 

studies resultat. 

 

De hinder gällande förskolegårdens utformning som framkommer i intervjuerna, är fler än 

möjligheterna som finns till att genomföra aktiviteter på förskolegården med fokus på barns 

lärande och utveckling. Vilka hinder respektive möjligheter barnen får till att på egen hand upp-

täcka och utforska på förskolegården påverkas av hur förskollärarens roll ser ut och vilka 

möjligheter de har att spontant uppmärksamma barns lärande. Hinder respektive möjligheter kan 

kopplas till de materialval som görs på förskolegården samt på vilket sätt och i vilken ut-

sträckning barn och förskollärare har inflytande över utformningen av gården. Fem av sex 

förskollärare känner sig begränsade i materialvalen gällande förskolegården och hänvisar till den 

vandalisering som skett. De förskolegårdar som till störst del har fast material där förskollärarna 

uttrycker sig inte ha stor möjlighet att tillföra löst material, medför att barnen främst visar intresse 

för fast material. Dessa fasta material inbjuder inte till samspel och kommunikation och medför 

ofta att barnen leker på egen hand, utan en närvarande förskollärare. Läroplanen för förskolan 

föreskriver att barns lärande och kreativitet ska få utrymme både i inomhus- och utomhusmiljö 
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samt att miljön ska vara utmanade och locka till lek och kreativitet (Skolverket, 2016). Den 

förskolegård där förskolläraren anses ha stort inflytande vad gäller utformning av den, möjliggör 

materialen en mer samspelande och fantasifull lek bland barnen, där förskollärarna har större 

möjlighet till deltagande och närvarande i leken. Detta kan ses som en möjlighet istället för ett 

hinder vad gäller förskolegårdens organisation och utformning. Dessutom framkommer det, 

genom samma förskollärare, att förskolegården tillåter barnen att inta en mer utforskande roll då 

de, genom eget skapande, tillför löst material. Det lösa materialet beskrivs som obestämt och 

upplevs vara spännande för barnen där deras fantasi får utlopp. Detta överensstämmer med det 

Engdahl (2006) beskriver som platsidentitet, där samspelet mellan barn och miljö blir tydligast 

när det finns löst material som kan anpassas utefter leken som sker i stunden.  

 

Tillförandet av löst material på förskolegården beskriver Persson-Gode (2011) som ett enkelt 

hjälpmedel i skapandet och planerandet av en lärande verksamhet utomhus. De begränsningar 

som framkommit i resultatet nämns även av Eriksson-Bergström (2013). Begränsningarna som 

beskrivs är bland annat hur tillåtande den fysiska miljön är, vilket material som finns att tillgå 

samt barngruppens storlek i förhållande till personalresurser. Begränsningarna kan få 

konsekvenser för hur förskollärarna kan tillåta barnen att utforska på egen hand. I utomhusmiljön 

på förskolan anser Persson-Gode (2011) att den lärande leken bör vara med sikte på de strävans-

mål som nämns i läroplanen för förskolan. Det är en ständig process för förskollärarna att 

reflektera över vad barnen har för kunskaper inom det som beskrivs i förskolans läroplan, då det 

är till fördel att fundera över vilka möjligheter till kunskaper som finns att erövra på förskole-

gården. 

 

Waters och Maynards (2010) studie visar att förskollärare behöver mer kompetens om hur de kan 

använda sig av utomhusmiljön på förskolan i ett lärande syfte samt att de behöver skaffa sig mer 

erfarenheter om vad barnen intresserar sig för. Detta kan jämföras med vad majoriteten av de 

intervjuade förskollärarna berättar, då de anser att de intar en medforskande roll för att se vad 

som intresserar barnen på förskolegården, vilket kan tolkas som att de ger barnen inflytande över 

verksamheten. Detta nämns i förskolans läroplan, där det skrivs fram som förskollärares ansvar 

att ge barn inflytande över verksamhetens innehåll (Skolverket, 2016). Det har framkommit 

genom studiens resultat att barns möjligheter till inflytande över förskolegården påverkas av 
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deras ålder, då flera av förskollärarna nämner att de äldre barnen har ett större inflytande vad 

gäller förskolegårdens utformning. Detta kopplas till att de kan uttrycka sig verbalt och komma 

med egna förslag. De yngre barnens ges inflytande genom förskollärarnas egna tolkningar av vad 

som intresserar dem och att val av material och liknande som erbjuds på gården görs utifrån det. 

 

Sammanfattningsvis påverkas förskollärarnas arbetssätt på förskolegården av hur den organiseras 

och utformas, vilket främst visas i de materialval som görs och vilket inflytande de vuxna, 

tillsammans med barnen, anser sig ha över gården. Ovanstående svarar på frågeställningen kring 

hur förskollärarnas arbete påverkas av förskolegårdens organisation och utformning. 

 

6.2 Hur förskollärarna beskriver sin roll samt på vilket sätt barns lärande 
uppmärksammas på förskolegården  

Förskollärarna i studien anser att förskolegårdens organisering och utformning även påverkar 

dem själva mycket i hur pass närvarande och medforskande de kan vara i barns lek och 

utforskande på förskolegården, då de allt för ofta behöver inta en mer övervakande roll. Utifrån 

vad den utvecklingspedagogiska teorin säger kan det skapa konsekvenser för barns lärande. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) lyfter fram att det är i samspel och 

kommunikation mellan den vuxne och barnet som det djupa lärande sker. Vidare lyfter Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) samt Engdahl och Ärlemalm-Hagsèr (2015), vikten av 

att planera och förbereda arbetet med barnen, tillika fånga upp de spontana tillfällena som uppstår 

för att få fram mångfalden i barns individuella formuleringar av sina tankar i ord. Detta förklaras 

som lärandets akt. Två av förskollärarna i studien nämner utevistelsen som den stund på dagen, 

där de ges tillfälle till samtal och diskussioner med kollegorna. Detta kan uppfattas bli en 

konsekvens för barns lärande på förskolegården, då det kan minska närvaron av förskolläraren i 

barns lek och utforskandeprocesser, där barns möjlighet att skapa en egen förståelse för olika 

fenomen uteblir. 
 

Det framkommer att det lärande som sker på förskolegården främst sker i de spontana upptäckter 

som barnen själva gör, snarare än i planerade pedagogiska aktiviteter. Förskollärarna lyfter att de 

tillvaratar barnens spontana upptäckter utomhus och utifrån barnens hypoteser skapar lärande-

tillfällen. Det framkommer även att det sker mer planerade aktiviteter inomhus än utomhus med 
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syftet att lära och utvecklas. Braxell (2010) hävdar att om förskollärarna reflekterar kring sina 

förhållningssätt med fokus på barns utveckling och lärande, bidrar det till att de tillsammans med 

barnen går vidare i processer barnen själva startat. Det är viktigt att de håller barnens hypoteser, 

teorier, frågor och fantasier vid liv genom att vara närvarande och medforskande. I enlighet med 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) beskrivs inom utvecklingspedagogiken den 

viktigaste faktorn i barns lärande som lärandets objekt, vilket innebär att förskolläraren 

uppmärksammar barns lärande genom sociala samspel och låter dem tänka och fundera på egen 

hand, vilket gör dem medvetna om deras eget lärande. Detta förutsätter en medforskande pedagog 

som möjliggör meningsfulla metoder för lärande (ibid.). De olika roller som förskollärarna 

beskriver sig inta visar sig ha en betydande inverkan gällande barns lärande och påverkas av flera 

faktorer. Tre av förskollärarna berättar att de vid vissa tillfällen genomför aktiviteter kring 

avdelningens temaarbete ute på gården, eller att de spinner vidare på barns spontana upptäckter 

som kan bidra till en fortsatt utveckling i temaarbetet. 

 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver att lärandet är en fråga om att erfara och begripa 

sin omvärld på olika sätt. Barn erfar sin omvärld som helhet för att så småningom differentiera 

och urskilja delar i den, för att sedan förena den till en ny helhet. I samspelet mellan barn byter de 

erfarenheter med varandra, då de ofta uppmärksammar olika saker, vilket möjliggör att leken kan 

utvecklas vidare (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). Ett perspektiv som anses viktigt för 

att barn ska utvecklas och lära är att förskolläraren synliggör barns perspektiv. Barn uttrycker sitt 

eget lärande och detta tolkas av de vuxna som på så sätt gör barnets lärande synligt. Eftersom det 

är utifrån barns handlingar som förskolläraren kan bidra till lärtillfällen är dessa situationer 

beroende av förskollärarnas barnsyn, kunskapssyn samt det klimat som råder på förskolan (ibid.). 

Detta kan relateras till Braxell (2010), som lyfter förskollärares sätt att se på barn som 

betydelsefullt och menar att barn bör vara medkonstruktörer av sitt eget lärande. Detta blir 

möjligt genom förskollärares arbetssätt som beskrivs vara aktiv passivitet, där förskolläraren 

handlar i dialog tillsammans med barn och har ett reflekterande och observerande förhållnings-

sätt. Förhållningssättet innebär även att förskolläraren kan inta flera olika roller i aktiviteter, med 

fokus på barns lärande och utveckling. En förskollärare lyfter de didaktiska frågorna vad, hur, 

varför och vem och menar att de triggar igång barnens tankar och skapar samtal där de lär av 

varandras erfarenheter. Detta kan jämföras med Ohlsson (2015), som hävdar att de didaktiska 
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frågorna kan utmana och inspirera barn att upptäcka nya saker utomhus och ställa frågor om 

saker som är aktuella för dem i stunden. Ett lämpligt sätt att väcka nyfikenhet och att skapa 

lärandesituationer är att ifrågasätta det som sker. Med hjälp av frågor skapas ett intresse för hur 

saker fungerar eller varför de är eller ser ut på ett visst sätt (Ohlsson, 2015). 

 

Vi har fått uppfattningen att förskollärarna anser att en medforskande pedagog är en förskollärare 

som är närvarande i barnens lek och utforskande processer, där det spontana lärandet tillvaratas 

genom samspel och kommunikation mellan barn och förskollärare. Detta stämmer överens med 

Andersson och Gullbergs (2014) beskrivningar av kompetenser som anses viktiga i arbetet med 

att vara en medforskande pedagog. De kompetenser som anses vara betydande är förmågan att 

lyssna, bygga vidare på barnens tidigare kunskaper genom att ställa utmanande frågor samt fånga 

det oväntade. Ohlsson (2015), Björklund (2015) och Sundberg et.al (2016) förklarar en med-

forskande pedagog som närvarande i stunden och som stannar upp och håller fast vid det barnen 

visar intresse för. Det sociala samspelet mellan förskolläraren och barnet är betydelsefullt och 

skapar ett klimat som är tillåtande och välkomnande. De deltagande förskollärarna anser att deras 

förskolegård tillåter barnen att utforska och upptäcka, både på egen hand och tillsammans med en 

vuxen, vilket anses vara ett förhållningssätt som är betydelsefullt för barns lärande.  

 

Sammanfattningsvis anser förskollärarna att de inte planerar aktiviteter för lärande på förskole-

gården i så stor omfattning, utan de intar för det mesta en medforskande roll för att 

uppmärksamma barns eget lärande i deras spontana upptäckter. Detta svarar på frågeställningen 

om hur förskollärarens roll ser ut på gården samt på vilket sätt barns lärande uppmärksammas. 

 

6.3 Förskollärarnas beskrivning av syftet med barns vistelse på förskolegården	

I resultatet framkommer det genom tre förskollärares upplevelser, att det blir färre konflikter i 

barngruppen när de vistas utomhus, vilket främst beror på de större ytor som finns att vistas på, 

där barngruppen blir mer utspridd. En av förskollärarna anser att de upplever ett större lugn bland 

barnen under utevistelsen, vilket kan jämföras med Engdahls (2014) beskrivningar av på vilket 

sätt förskollärares förhållningssätt påverkar barns lek och samvaromönster vid konflikter som 

uppstår på förskolegården. När förskollärare intar en övervakande roll har barnen en tendens till 
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kortare lek- och lärsekvenser. Samtliga förskollärare upplever sig vara mer medforskande i 

utomhusmiljön än i inomhusmiljön, vilket troligen har att göra med förskollärarnas upplevelser 

av mindre konflikter ute. När barnen ges möjlighet till större utrymmen utomhus minskar 

konfliktsituationer, vilket kan tolkas vara ett av förskollärarnas syfte med barns utevistelse på 

förskolegården. 

 

I den granskning som Skolinspektionen (2012) genomfört av flera förskolegårdar framkommer 

det att majoriteten av förskollärarna enbart såg barns utevistelse som ett tillfälle där de utvecklas 

motoriskt samt får frisk luft. (Skolinspektionen 2012). Detta är något som även framkommer i 

studiens resultat kring hur förskollärarna beskriver syftet med barns utevistelse på förskole-

gården, då samtliga av de deltagande nämner barns utveckling av grovmotoriska färdigheter som 

ett huvudsakligt syfte. Det visar sig också vara de material som inbjuder till grovmotoriska 

aktiviteter som barnen främst visar intresse för. En förskollärare berör barns grovmotoriska 

utveckling som betydande för barns intellektuella inlärning och tre av förskollärarna nämner 

barns utevistelse som viktig ur en hälsoaspekt då de får frisk luft. Vi uppfattar, utifrån 

förskollärarna, att barns motoriska utveckling kan ses som ett lärande i sig. Dock hävdar Ohlsson 

(2015) att vistelsen på förskolegården inte enbart bör handla om ett tillfälle där barn ska få röra 

på sig utan kan fungera som ett verktyg i strävandet mot målen i förskolans läroplan. Likaså 

Persson-Gode (2011) förklarar betydelsen av att förskollärare funderar över vilka kunskaper som 

barn har möjlighet att skaffa sig under utevistelsen på gården och hänvisar till de kunskaper som 

omnämns i förskolans läroplan. I läroplanen för förskolan framskrivs förskollärares ansvar att 

erbjuda stöd och stimulans i barnens motoriska utveckling (Skolverket, 2016). Den motoriska 

utvecklingen kan tolkas som utveckling av både grov- och finmotorik. En av förskollärarna 

upplever dock att barns möjlighet till utvecklande av finmotoriska färdigheter inte möjliggörs ute 

på gården.  

 

Fem av sex förskollärare nämner betydelsen av att barnen får tillgång till inomhusmaterial på 

förskolegården, vilket bidrar till en ny upplevelse, där barnen använder andra sinnen när de är 

utomhus tillsammans med dessa material. Miljöombytet möjliggör att barnen ser och hör nya 

saker och får andra intryck, vilket medför en annan upplevelse. Ohlsson (2015) hävdar att 

sinnena tillsammans med de didaktiska frågorna, formar upplevelser i alla miljöer som barn och 
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vuxna vistas i. Utevistelsen är socialt, emotionellt och kreativt utvecklande, vilket förskollärarna 

kan tillvarata, då barn till stor del lär sig genom sina sinnen. Sinnena har en betydande roll i barns 

inlärning, då de fungerar som verktyg för att tillvarata allt de möter (Ohlsson, 2015). I vår studie 

visar resultatet på förskollärarnas medvetenhet kring och förståelse för att barn får andra upp-

levelser utomhus. Dock beskriver förskollärarna att de endast i begränsad omfattning genomför 

planerade aktiviteter på förskolegården med syfte att barnens sinnen stimuleras. Då samtliga 

förskollärare nämner betydelsen av att barn erbjuds ett miljöombyte, men sällan iscensätter det, 

kan detta påstående ifrågasättas. 

 

Björklund (2015) betraktar utomhusmiljön som en möjlighet i det pedagogiska arbetet på förs-

kolan och hävdar att den kan erbjuda en variation, som ökar barns möjligheter till nya upplevelser 

och möten. Detta kan möjliggöras genom skapandet av en verksamhet som integrerar ”inne” och 

”ute” samt skapar rum i rummen på förskolegården, där barn kan finna nya, spännande miljöer. 

Utomhusmiljön kan bli en tillgång i den pedagogiska verksamheten om barnen erbjuds andra 

möjligheter till lärande än de får i inomhusmiljön. Viktigt är också att förskollärare reflekterar 

över vad syftet med utevistelsen på gården är, vad barnen utforskar, lär, upplever och möter 

(ibid.). Studiens resultat visar att majoriteten av förskollärarna erbjuder ett flertal olika aktiviteter 

på förskolegården, där dessa aktiviteter beskrivs som lugnare och oftast sker i avgränsade 

utrymmen på gården, så kallade rum i rummen. Förskollärarna erbjuder dessa aktiviteter genom 

tillförandet av inomhusmaterial. Genom förskollärarna framkommer ett syfte med detta vara att 

barnen erbjuds möjlighet till nya upptäckter utomhus, än de gör inomhus. Dock framkommer det 

i intervjuerna att detta är årstidsrelaterat då dessa lugnare aktiviteter främst erbjuds under vår och 

sommar, med hänsyn till vädret.  

 

På frågeställningen som berör förskollärares beskrivningar av vad syftet är med barns utevistelse 

på förskolegården, anser vi sammanfattningsvis att det huvudsakliga syftet är att barn ska få frisk 

luft, möjlighet till andra upplevelser samt möjlighet att utöva och träna upp sin grovmotorik. 
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6.4 Metoddiskussion 	

Vår studie bygger på semistrukturerade djupintervjuer samt samtalspromenader med verksamma 

förskollärare. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) är det en lämplig metod för att få 

deltagarnas förståelse, tankar och tolkningar av verkligheten, vilket är centralt i studien. Detta val 

grundades på studiens behov av ett brett datamaterial, då vi genom en tematisk analys fått sålla 

bort och beskära vissa delar av materialet för att uppmärksamma det som framkom frekvent. 

 

Vid de intervjuer som genomförts har förskollärarna vid två av fyra intervjutillfällen varit parvis 

och resterande två tillfällen har enbart en förskollärare intervjuats. Detta på grund av att vi enbart 

fick svar från en förskollärare på somliga av de tillfrågade förskolorna. Vi är medvetna om att det 

kan ha påverkat resultatet av vår insamlade empiri, då de enskilda förskollärarna inte haft 

möjlighet att utveckla sina svar tillsammans med ytterligare en förskollärare. Vi har vid samtliga 

intervjutillfällen varit båda två, vilket inte upplevts som något negativt, av vare sig oss eller 

intervjudeltagarna. Genom att genomföra samtliga intervjuer tillsammans möjliggjorde det för en 

av oss att anteckna intervjudeltagarens kroppsspråk, gester, tonläge eller leenden, vilket gav oss 

en djupare förståelse av deltagarnas uppfattning av de frågor som ställdes. Samtalspromenaderna 

genomfördes efter intervjun, då detta blev mest naturligt för både oss och intervjudeltagarna, med 

hänsyn till den tid på dagen som de besökta förskolorna valt att ta emot oss på. Samtals-

promenaderna bidrog till en djupare förståelse av hur förskollärarna beskriver lärandemöjligheter 

på just deras förskolegård och för oss var det information av betydelse.  
   

Ett av de dilemman vi mött under intervjusituationerna gällde frågan Vilka olika identiteter 

erbjuder ni barnen på er förskolegård? Frågan upplevdes oklar och skapade förvirring hos 

deltagarna, vilket gjorde att vi fick förklara frågan vid varje intervjutillfälle. Syftet med att skicka 

ut frågorna i förväg (bilaga 1) var att förskollärarna skulle få möjlighet att fundera kring frågorna 

under en längre tid för att ge så utförliga svar som möjligt. Detta upplevde vi uteblev på just den 

här frågan och kan ha medfört att svaren inte blev så nyansrika som vi önskat. Vi valde även att 

frågan Tycker du att ditt arbetssätt skiljer sig från inomhus till utomhus? blev en stående fråga i 

vår intervjuguide istället för som en eventuell följdfråga, då vi under första intervjun kände att 

svaren vi fick var relevanta till studiens syfte och frågeställningar.  
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Ytterligare ett dilemma uppkom under transkriptionen, där vårt metodval gällande semi-

strukturerade intervjuer med öppna frågor, gjorde att vissa av svaren hade krävt följdfrågor. Detta 

upptäckte vi i efterhand vid genomläsning av det transkriberade materialet. Vi var medvetna om 

nackdelarna med metodvalet, då Bryman (2011) beskriver att öppna frågor som ger möjlighet till 

utförliga svar, kan kräva eventuella följdfrågor för att till fullo besvaras. Vi är väl medvetna om 

detta men slutligen anser vi inte att dessa dilemman påverkat studiens slutgiltiga resultat på ett 

märkbart sätt. 

 

Vi kan vidare reflektera kring om det var till vår för- eller nackdel att förskollärarna fick ta del av 

intervjufrågorna en vecka i förväg. Vi upplevde att förskollärarna kände en säkerhet i vad som 

förväntades av dem under intervjun, och samtliga deltagare var väl förberedda. Om vi inte skickat 

ut frågorna i förväg finns en risk i att vi hade fått mindre utförliga svar. Vi är medvetna om att 

studiens resultat kunnat bli ett annat om frågorna i intervjuguiden formulerats annorlunda. 

 

Genom den tematiska analys som gjorts av materialet uppkom temat som berör organisation och 

utformning. Det bidrog till att resultatet styrt oss i andra riktningar och frågeställningarna har 

därför omformulerats till viss del. Kullberg (2004) hävdar att det är vanligt förekommande i 

etnografiska studier, där frågor som formuleras i början av forskningsprocessen förändras med 

tidens gång. Forskningsfrågorna utvecklas och omdefinieras då studien och deltagarna influerar 

innehållet.    

6.5 Slutsatser  
Resultatet visar att:  

1. Utformningen av förskolegården ses ofta som ett hinder. 

2. Lärandet på förskolegården sker och uppmärksammas främst i spontana situationer där en 

medforskande pedagog spelar stor roll. 

3. Det huvudsakliga syftet med utevistelsen på förskolegården är att barnen ska utvecklas 

grovmotoriskt. 

 

Samtliga intervjudeltagare uttrycker sig känna en viss form av begränsning av hur den fysiska 

miljön ser ut på förskolegården samt att de påverkas av i vilken utsträckning de ges inflytande 
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över den. De påverkas också, i vilken omfattning de kan vara medforskande eller övervakande, 

av anledningar som kan kopplas till verksamhetens utformning, bland annat av överblick av 

gården. Gårdens utformning kräver i många fall en övervakande förskollärare med hänvisning till 

barns säkerhet. Några nämner även i intervjun att de under utevistelsen skapar sig tid till att 

diskutera arbetsrelaterade saker tillsammans med sina kollegor, då det är den enda tiden på dagen 

som de får möjlighet till detta. Ovannämnda begränsningar får konsekvenser för hur närvarande 

och medforskande förskollärare kan vara i det barnen upptäcker och utforskar på gården, 

eftersom de påverkas av hur mycket personal som är ute på samma gång, i förhållande till 

mängden barn. Förskollärarna påverkas av mängden barn på förskolegården. Det framkommer att 

de ofta inte kan planera för något särskilt lärande eller särskilda aktiviteter under utevistelsen då 

det är lätt blir rörigt. 

 

Det framkommer i resultatet att de flesta av förskollärarna inte planerar för lärande på 

förskolegården i samma utsträckning som de gör inomhus. Ute på gården tillvaratar förskol-

lärarna de spontana lärtillfällen som barnen själva startar. Detta kräver att förskollärarna är 

närvarande i barnens lek och är medforskande för att skapa lärtillfällen och gå vidare tillsammans 

med barnen i det lärandet som sker i stunden. Lärtillfällen uppstår hela tiden, då barn försöker 

förstå sin omvärld, men det är av betydelse hur förskollärarna tolkar barns lärande genom det hen 

ser. Förskollärarens närvaro och dess tolkningar avgör huruvida lärande sker eller inte. Dess 

barnsyn, kunskapssyn och det klimat som råder på förskolan spelar också en väsentlig roll. 

 

De grovmotoriska aktiviteterna som beskrivs vara ett av huvudsyftena med barns utevistelse på 

förskolegården är sällan planerade utan sker ofta utefter det som intresserar barnen. De grov-

motoriska aktiviteterna kopplas till de fasta materialen såsom gungor, cyklar, klätterställningar 

samt kullar och som skapar aktiviteter som sker när förskollärarna låter barnen leka fritt. De fasta 

materialen kräver inte en närvarande förskollärare utan dessa material använder barnen främst på 

eget initiativ. 
 

6.6 Förslag till vidare forskning	

Genom vår studie har vi fått en bredare kunskap om förskollärares förhållningssätt gentemot 

lärande på förskolegården, vilket syfte de anses ha med utevistelsen på gården och vilket lärande 



35	

som sker. Det som framkommer i resultatet är att förskollärarna känner sig begränsade vad gäller 

utformning av förskolegården och att de inte har något större inflytande över den. En framtida 

forskningsuppgift kan vara att studera vilka kunskaper om barns utveckling och lärande, som de 

högre instanser har, som tar beslut rörande innehållet på förskolegården. Med innehåll menar vi 

exempelvis, fast material, naturområden, ytor, vinklar och så vidare. 
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Bilagor	

Bilaga 1 

Intervjuguide                                                                                                            

 

1. Vad har du för utbildning? Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamheten?  

2. Har ni någon form av planerad pedagogisk verksamhet på förskolegården? I så fall 

beskriv hur den kan se ut? (Särskilda aktiviteter exempelvis). 

3. Vad är ert syfte med barns utevistelse på förskolegården? 

4. Hur uppmärksammar ni barns lärande på förskolegården? 

5. På vilket sätt har ni möjlighet att påverka utformningen av er förskolegård och förändra 

den? På vilket sätt har barnen möjlighet till att påverka detta? 

6. Vilka olika identiteter erbjuder ni barnen på er förskolegård?  

7. Beskriv ditt arbetssätt när du är ute tillsammans med barnen. Vilken roll intar du?  

8. Tycker du att ditt arbetssätt skiljer sig från inomhus till utomhus? 
 

Ev. följdfrågor: 

 

• Beskriv hur ni dokumenterar och utvärderar lärandet som sker på er förskolegård? 

• Hur uppfattar du en bra utemiljö?  
 

Samtalspromenad 

 

1. Vad intresserar barnen särskilt? Beskriv vad barnen gör när ni är ute på gården. 

2. Vad finns det för möjligheter till lärande på förskolegården? Vad får barnen möjlighet att 

upptäcka och utforska? 

3. Upplever du att ni har bra överblick över förskolegården?  

4. Svårigheter med (utformningen) av förskolegården? Finns det några hinder? 
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Bilaga 2 
 
Hej *****! 
Vi är två studenter som går sista året på förskollärarprogrammet på Jönköping University och har 

precis påbörjat vårt examensarbete. Vi är intresserade av att genomföra intervjuer med två 

förskollärare, samt att göra en s.k. "gående observation" i verksamheters utomhusmiljö. 

Vårt syfte med studien är att få förskollärares syn på och tankar kring hur de skapar och använder 

lärmiljöer på förskolegården. Vi är intresserade av att besöka en förskola i ditt förskoleområde, 

och vi är extra intresserade av att besöka ******** förskola. 

 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om du kunde vidarebefordra detta mail till förskolorna i ditt 

område och återkomma till oss om någon förskola eller specifik förskollärare är intresserad av att 

delta i studien. Deltagandet är självklart frivilligt och de medverkande har rätt att avbryta sitt 

deltagande när som helst. Förskollärarna kommer i vår studie att vara anonyma och inga namn på 

förskolor eller förskollärare kommer att framkomma. Intervjun kommer att ta ca 30-40 min och 

observationen sker i samband med utomhusvistelsen under dagen i verksamheten. 

 

Om det finns intresse av att delta i vår studie kring lärmiljöer på förskolegården skulle vi vara 

tacksamma om du hör av oss till oss, senast fredag den 13/4, samt meddelar vilka 

förskolor/förskollärare det i så fall gäller så att vi kan kontakta dem. 

När vi har fått ert godkännande så kommer de förskollärare som är intresserade att få ta del av 

våra intervjufrågor innan intervjun äger rum, samt att de kommer få en samtyckesblankett att 

skriva under. 

 

Vi är tacksamma för svar! 

Med vänliga hälsningar: 

 

Antonia Dagman ********@student.ju.se 

Moa Gardefors ********@student.ju.se  
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Bilaga 3 
 
Hej! 
 
Välkommen till en djupintervju samt en samtalspromenad om hur förskollärare skapar och 
använder lärmiljöer på förskolegården.  
 
Enligt Ahrne & Svensson (2015) handlar en djupintervju om att intervjuaren har ett tydligt syfte 
med sin intervju och ställer öppna frågor så att den deltagande får möjligheten att dela med sig av 
sina erfarenheter, vilket även medför att intervjuaren kan ställa följdfrågor och skaffa sig en 
djupare förståelse kring de erfarenheter och tankar som diskuteras. Det är deltagarens förståelse, 
tankar och tolkningar av verkligheten som är centrala. Samtalspromenader tillsammans med 
förskollärarna på deras förskolegård för att de på ett naturligt sätt ska få möjlighet att beskriva 
förskolegårdens olika områden och syften. 
 
Samtalet är en del av vårt C-uppsats vi skriver som examensarbete för förskollärare på 
Jönköpings University. Vår tanke är att se hur förskollärare skapar och använder lärmiljöer på 
förskolegården och inte att hitta rätt eller fel.  
 
Bra att veta:  

• Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. 
• Du och förskolan kommer att förbli anonym. 
• Vi kommer att spela in intervjun med hjälp av ljudupptagning samt anteckna under 

observationen. 
• Intervjufrågorna och samtyckesblanketten finns i en bilaga i det här mailet. 

 
Samtalet kommer spelas in via ljudupptagning och kommer ungefär hålla på i 1 timme. Det är 
bara vi som kommer lyssna på intervjun och all data kommer avidentifieras så det kommer inte 
gå att identifiera er eller förskolan.  
 

Vänliga hälsningar 
 
Antonia Dagman 073******* 
Moa Gardefors 072******* 
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Bilaga 4 

 
Samtycke fo ̈r vuxen till deltagande i studentforskning Förskollärarutbildningen – Examensarbete 
(LEFP17 - V18) – Våren 2018 
       
Moa Gardefors och Antonia Dagman genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen fo ̈r 
förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 
förskollärares beskrivningar av hur de skapar och använder lärmiljöer på förskolegården. 
       
Moa Gardefors och Antonia Dagman genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om förskolan 
och dess verksamhet; (b) fa ̊ erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 
undervisning; och (c) fullgöra kraven fo ̈r att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för 
Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 
       
Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller flera av 
följande aktiviteter:       
____ Delta i en intervju relaterat 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 eller att någon obehörig kommer åt det. 
       
Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan några 
påföljder. Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 
kursansvarig, Ann Ludvigsson, (ann.ludvigsson@ju.se) eller examinator för kursen, Monica Nilsson, 
monica.nilsson@ju.se 
Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan.    
     
      
Deltagarens kontaktinformation email: 
       
Datum ________________________________ 
       
Deltagarens signatur ________________________________ 
       
Namnförtydligande ________________________________ 
       
   
       
Förnamn Efternamn (E-postadress) 
       
Förnamn Efternamn (E-postadress) Studenternas namn ________________________________ 
Namnförtydligande _____________________________________________ 


