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Inledning 
Det är måndag förmiddag, klockan är 9 och det är dags för samling i det blåa rummet runt 

den röda mattan precis som alltid. Förskollärarna har ett planerat innehåll inför dagens 

undervisningstillfälle, fokus idag är berättelsen om ekorren. När alla barn och förskollärare 

satt sig på samlingsmattan så är det dags att börja. De kommande dagarna fortsätter 

samlingarna på samma matta, platsen är given medans innehållet varierar utifrån barnens 

intresse.  

Samling är ett vanligt förkommande undervisningstillfälle i förskolans vardag, under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi mött just det som exemplet ovan beskriver. 

Undervisning är ett aktuellt begrepp som skrivs fram i förskolans läroplan. I den senaste 

reviderade läroplanen används begreppet undervisning ett flertal gånger (Skolverket, 2018).  

Undervisningsbegreppet har dock funnits med i skollagen sedan 2010 (SFS, 2010:800). 

Skolverket (2018) beskriver att undervisning i förskolan betyder att förskollärare har till 

ansvar att stimulera och utmana barn för att främja utveckling och lärande. I förskolan 

används både planerade och spontana aktiviteter för att undervisa. Samlingen genomförs ofta 

enligt våra erfarenheter på en rund matta. Innehållet i samlingen varierar medan valet av plats 

har varit självklart. Traditionen kring samling kommer från Fredrich Fröbel och Kindergarten 

(Rubinstein Reich, 1993).  För Fröbel var cirkeln en symbol för oändlighetsbegreppet, via 

cirkeln blev det också en social gemenskap.  

Vi hävdar att platsen för undervisning får inverkan för lärandet. Undervisningens givna plats 

som vi mött i förskolans verksamhet har gjort att vi börjat reflektera kring platsens betydelse. 

Vi ser en problematik gällande att förskollärarna inte diskuterar platsens betydelse för 

undervisning. Olika platser ger olika upplevelser, om förskollärarna reflekterar om platsers 

erbjudande anser vi det blir en alltmer stimulerande och utmanande undervisning. Lenz 

Taguchi (2012) förklarar att en förskollärare inte kan utföra undervisning utan någonstans att 

vara. En förskollärare behöver ha ett innehåll och någon form av struktur där barnen ska 

kunna sitta för att kunna utföra undervisning. Vidare menar författaren att olika rum under 

bestämda tider och särskilda avgränsningar skapar betydelse och mening i vårt tänkande. 

Syftet med studien är att utveckla kunskap om vilka föreställningar förskollärare har om 

platsens betydelse för undervisning. 
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Bakgrund   
I detta avsnitt belyses en bakgrund till studien. Undervisning beskrivs utifrån planerade och 

spontana tillfällen, vilket kopplas vidare till de olika platser och rum som kan användas. 

Olika platsers sinnliga upplevelser redogörs samt förskollärarens roll vid användandet av 

platser.  

Litteraturgenomgång  
 

Undervisning 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) menar att undervisningen i förskolan är 

planerat och väl förberett men att undervisningstillfällen också kan ske spontant. De spontana 

undervisningstillfällena kan ske i tamburen, utomhus på förskolegården, vid måltider eller i 

en lek inomhus. Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017) beskriver vikten av att 

ta tillvara på det spontana lärandet som uppkommer i förskolans verksamhet, samtidigt som 

det ligger ett ansvar hos förskolläraren att ha en medveten planering utifrån läroplanens 

innehåll. 

Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) belyser att det finns en problematik 

gällande planerad och spontan undervisning. Att pendla mellan att fånga det spontana och att 

planera undervisningen beskrivs som en svårighet. Förskollärarna har till ansvar att planera 

undervisningen samtidigt som de också har ett ansvar att ge barn möjlighet att påverka 

undervisningens innehåll. Genom att barns intressen tas tillvara så blir de också delaktiga. Att 

nå en balans mellan styrning och barns fria val belyses som en problematik. Problematiken 

bör dock ses som en positiv aspekt, eftersom förskollärarna i det planerade har möjlighet att 

även hitta det spontana. Om förskolläraren har ett planerat innehåll och är medvetna om vart 

de ska rikta barns intresse blir det lättare att fånga det spontana tillfället, förskollärarna har då 

förmåga att se sådant som annars hade varit svårt att utforska, det spontana och planerade 

länkas samman. 

Samling är en planerad undervisningsaktivitet som äger rum på en bestämd tid och en 

bestämd plats. Samlingen är något som återkommer varje dag. Den återkommande samlingen 

är viktig för lärarna i verksamheten, genom samlingens dagliga inslag bevaras en trygghet i 

yrkesrollen. Förskollärarna har vid samling möjlighet att se och bekräfta varje individ. 

Samlingen blir också mötesplats för vuxna och barn där viktiga saker lyfts (Davidsson, 

2000). 
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Rubinstein Reich (1993) berättar att det i den svenska förskolan ofta sker samlingar på en 

matta på golvet. Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) klargör att 

förskolläraren inför undervisning behöver planera vad och hur undervisningen ska påbörjas, 

följas upp och avslutas. Enligt Szczepanski och Andersson (2015) är frågan var undervisning 

sker också betydelsefull, alltså platsens inverkan för lärandet.  

 

Platser och rum 
Relph (1976) förklarar att människor lever i en värld som är full av platser. Vidare menar 

författaren att rummet och platsen är nära sammankopplade till varandra. Platsen är dock den 

del utav rummet som är avgränsat, rummet får en betydelse genom de olika platserna i 

rummet. En plats skapas genom att den är betydelsefull för människor (Asplund, 1983; 

Änggård, 2007). Ibland används samma plats på olika sätt under dagen, olika aktiviteter är 

tänkbara eller icke tänkbara på samma plats utifrån tidpunkten på dagen (Änggård, 2007). 

Relph (1976) skriver att vi identifierar platser genom rutiner, andra människor samt egna 

erfarenheter. En plats är levande eftersom den erfars av en person som orienterar sig på 

platsen, den gör intryck på individen samtidigt som människan gör intryck på den (Asplund, 

1983).   

Änggård (2012) lyfter fram en förskola där barn och förskollärare har skapat egna platser i 

naturmiljön. Platserna används både till planerade aktiviteter exempelvis samling men också 

för barnens fria lek. Genom en stockring och ett tygstycke så har barngruppen en plats för 

samlingar som utförs med en kontinuitet. Fördelen med platser i naturen är att de är 

föränderliga, platsen varierar utifrån årstiderna. Cele (2006) beskriver att en plats kan få en 

ny mening genom att lägga till en stock. Stocken gör så att platsen blir mer hemlighetsfull 

eller spännande.  

Utomhusmiljön ger barn möjlighet till att känna sig vilda och äventyrliga medan fördelen 

med platser inomhus är att det ges en känsla av trygghet (Granbom, 2011). Trygghet ges 

genom rutiner. Genom att genomföra undervisning på samma plats vid återkommande 

tillfällen så uppstår en trygghet hos barnen. Planerad undervisning på samma plats ger 

därmed en trygghet. Tufvesson (2015) påvisar att trygghet ökar förutsättningarna för lärande. 

Framgångsfaktor i en inomhusmiljö är om rummen är utrustade med enkel och 

funktionsbaserad inredning, detta klargör rummets användningsområde samt ökar tryggheten. 

Vid undervisning inomhus finns det också möjligheter att skärma av rummet, genom detta 
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kan förskolläraren minska risken för att omkringliggande föremål tar energi. Platsen för 

samling bör innehålla ett färre antal yttre stimuli för att gynna lärande. 

 

Sinnliga upplevelser  
Gitz- Johansen, Kampmann och Kirkeby (2001) menar att miljöer bär på olika resurser, 

utifrån den yta och det material som finns tillgängliga i rummet. Författarna hävdar vidare att 

miljöerna har olika användningsområden, där pedagoger tillägnat platsers olika betydelser. 

Det tilltänkta platserna skapar möjligheter och begränsningar för barns agerande. 

Franzén (2016) betonar att en plats möjligheter kan förstärkas, tillexempel skapar ett mörkt 

rum förutsättningar för projicering. Att skapa platser i inomhusmiljön som bjuder in och 

välkomnar är betydelsefullt för lärandet poängterar författaren. Materialet som finns på 

platserna inomhus får en betydelse för hur barnet kan bemöta det. Cele (2006) menar att 

platser ger barn olika känslor och erfarenheter. Doften, formen, färg och strukturen på 

materialet skapar referenser för barnet (Franzén, 2016). Författaren påvisar vidare betydelsen 

utav att ge alla sinnen en utmaning och upplevelse. Ljud är något som kan användas för att 

förstärka stämningen så som havsbrus, vind eller fågelkvitter. Luktsinnet kan väckas genom 

att placera lera, växter med mera i miljön.  

Szczepanski (2009) hävdar att det i utomhusmiljön skapas möjligheter för ett kroppsligt 

lärande, vilket menas att få utforska något med hjälp av kroppen genom fin eller grovmotorik. 

När barn är i naturen kan förskollärarna uppmuntra dem till att använda sina sinnen för att se, 

känna, lukta och höra i naturen (Änggård, 2010). Barn erfar sinnliga upplevelser i miljöer 

som är naturliga, exempelvis att känna solens värme i ansiktet, att höra vinden vina i träden 

eller att höra fåglarnas kvittrande ljud. Genom att använda sinnena i naturen får barnen 

utforska den. Att upptäcka samt utforska något i sin rätta miljö bidrar till en stark 

minnesmässig koppling, det blir en förstahandserfarenhet (Szczepanski, 2009).  

Förstahandserfarenheter gör att individen själv får erfara något vilket skapar en mer konkret 

upplevelse och känsla.  

 

Förskollärarens roll  
Miljön är ett viktigt redskap i förskollärarens arbete, miljön skapar förutsättningar för vilka 

upplevelser barn ges (Granbom, 2011). Platser som barn får upptäcka är de platser som vuxna 

erbjuder barn (Larsson, 1997). Vuxna kan bidra till en rik lekmiljö trots att de själva tycker 
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att miljön är tråkig genom att vara kreativ och flexibel. Förskollärarna har ansvaret för att 

ordna miljön i förskolan, genom detta ges barn olika möjligheter att leka och utforska (Åberg 

& Lenz Taguchi, 2005). Författarna förklarar vidare att genom ett reflekterande klimat i 

arbetslaget görs val som skapar meningsfulla undervisningssituationer.  

 

Sammanfattningsvis beskrivs det att det finns planerad och spontan undervisning i förskolan. 

Det finns en mängd plaster att genomföra undervisning på, platserna erbjuder olika sinnliga 

upplevelser. Förskolläraren har till ansvar att se platsers förutsättningar.  
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Teoretiskt perspektiv 
I studien används två teoretiska begrepp som verktyg för att analysera vårt material. Common 

sense är ett begrepp som hämtats från teorin om sociala representationer. Affordance är vårt 

andra begrepp. Nedan kommer vi kortfattat att beskriva de olika begreppen. 

 

Common sense  
Sociala representationer innebär att en människas föreställning om världen är beroende utav 

erfarenheterna som formats vid sociala interaktion med andra människor. Inom teorin 

beskrivs det att människor skapar sig en kollektiv föreställning om verkligheten gällande 

världen runtomkring. Föreställningarna som formats är ett uttryck för den rådande kulturen i 

samhället. Föreställningen bildar en vardagskunskap en så kallad common sense som 

sammanhåller och skapar möjligheter för ordning i den sociala tillvaron (Chaib & Orfali, 

1996). Chaib (1991) menar att människans erfarenheter delas med andra människor, därmed 

blir representationerna sociala. Inom teorin studeras hur dessa föreställningar skapats samt 

hur det tar utryck i en bestämd grupp av individer (Chaib & Orfali, 1996). Det är alltså inte 

bara produkten av de gemensamma föreställningarna utan också själva processen bakom 

dem. Vi anser att common sense är ett användbart begrepp i studien eftersom vi vill ha 

förskollärarnas föreställningar om platsens betydelse vid undervisning.  

 

Affordance 
Affordance är ytterligare ett begrepp som vi ser som användbart för vår studie, då vi vill veta 

vad förskollärarna ser för förutsättningar med olika platser vid undervisning. Gibson (1986) 

förklarar hur människor i olika undervisnings- och lärandesituationer kan se olika platsers 

affordance. Affordance innebär de olika möjligheter och begränsningar som lärmiljöer och 

fenomen har. En plats affordance är beroende både utav människan och miljön, de kan inte 

frånskiljas från varandra. Den fysiska miljön behåller alltid sin affordance dock är det 

individuellt hur en individ väljer att ta till sig den, intentionerna hos individen påverkar sättet 

att se på platsen eller objektet. Människors sätt att tolka gör att samma plats eller objekt kan 

användas på olika sätt. Människans tolkning används sedan som information för att förstå 

dess fördelar och nackdelar (Gibson, 1986).  
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att utveckla kunskap om vilka föreställningar förskollärare har om 

platsens betydelse för undervisning.  

 

Var väljer förskollärarna att bedriva undervisning? 

På vilka platser beskriver förskollärarna att den spontana undervisningen sker?  

Vilka förutsättningar för undervisning menar förskollärarna att platserna ger? 
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Metod 
Under denna rubrik redogörs studiens metodval, urval, genomförande, databearbetning samt 

etiska aspekter. 

 

Val av metod  

Vi använde oss utav en kvalitativ studie i form av fokusgrupper. Fokusgrupper som metod 

innebär enligt Dahlin-Ivanoff (2015) att utvalda personer träffas i en mindre grupp för att 

diskutera ett valt tema eller ämne under en bestämd tid. Vi har i fokusgruppssamtalen tagit 

inspiration utav Granboms (2011) användande av stimulusmaterial för att fördjupa samtalet. 

Författarens stimulusmaterial bestod av två delar, den första delen bestod av rubriker hämtade 

från kvälls- och dagspress och den andra delen bestod av en artikel. Vi använde citat (bilaga 

2) som var tydligt formulerade för att stimulerar samtalen, vi har haft vårt syfte i åtanke när vi 

utformat citaten. Dahlin-Ivanoff (2015) beskriver att fokuserade och förståeliga frågor är till 

fördel för att fokusgruppsamtalen ska flyta på och skapa en diskussion. För att komplettera 

citaten använda vi också foton (bilaga 3) som var framtagna utav oss. Änggård (2012) gav 

oss inspiration till att använda foton i samtalet.  

Fokusgruppssamtal ger möjligheter till argumentativa strukturer (Wibeck, 2010). Den 

argumentativa aspekt som finns inom fokusgrupper är till fördel för att komma åt olika 

åsikter. Att det kallas just argumentativa samtal är för att deltagarna i fokusgruppsamtalen 

oftast diskuterar för- och nackdelar inom ett ämne. Vidare förklarar Wibeck (2010) att 

argumentativa samtal oftast blir spännande, just för att en persons åsikter kan ändras i 

samband med att personen får höra andra deltages åsikter i fokusgruppen. En nackdel med 

fokusgrupper enligt Halkier (2008) är att deltagarna kan överensstämma med vad en annan 

deltagare sagt vilket gör att diskussionen avtar. Granbom (2011) menar att fokusgruppsamtal 

synliggör vilka idéer, normer och förgivettaganden som finns gällande ett ämne. 

Förskollärarna fick i våra fokusgrupper ta del utav varandras uppfattningar och därmed kunde 

samtalet bidra till att föreställningar inom förskollärarens uppdrag blev synliga. 

 

Urval 
Förskollärarna som deltagit i fokusgrupperna arbetade på förskolor som ligger i 

mellansverige. Fokusgrupperna bestod av tre grupper med tre förskollärare i varje grupp, det 

var nio stycken som deltog, detta utifrån studiens tidsaspekt. En fördel med mindre 
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fokusgrupper är att bearbetning av data kan ske på djupet, vilket är svårare med större 

fokusgrupper (Halkier, 2008). Varje enskild fokusgrupp representerade en förskola, vilket 

gjorde att de tre förskollärarna i en grupp kände varandra. Dahlin-Ivanoff (2015) anser att om 

personerna i en fokusgrupp har en relation till varandra kan det skapa en förtroendefull miljö 

och att personerna då vågar uttrycka sina åsikter. Förskollärarna ska ha varit verksamma i 

minst fem år, eftersom vi ansåg att de genom sina erfarenheter hade lättare att besvara 

frågorna. Bell och Waters (2016) menar att det kan vara en fördel om deltagarna har liknande 

erfarenheter för att ha yrkesmässigt intresse och kunskap gällande ämnet som ska diskuteras. 

Förskollärarnas erfarenheter ansåg vi också var relevanta utifrån common sense, genom minst 

fem års erfarenhet utav yrket har de hunnit skapat sig föreställningar inom sin yrkesroll.  

Vi tog kontakt med tre förskolechefer som gav sitt medgivande till att vi fick genomföra 

studien på deras förskolor. Förskolecheferna kontaktades ur ett bekvämlighetsurval, vilket 

enlig Christoffersen och Johannessen (2018) innebär att de som blivit tillfrågade är mest 

bekvämt att tillfråga. Vi hade en relation till förskolecheferna vilket förenklad urvalet. 

Förskolecheferna kontaktades via telefon och de tillfrågade i sin tur förskollärarna via mail 

om de ville delta. En förskolechef mailade oss telefonnummer till de deltagare som var 

intresserade av att delta. På de andra två förskolorna var de en förskollärare från varje 

förskola som kontaktade oss via mail och bekräftade sitt och sina kollegors deltagande. Vi 

återkopplade via mail men vi hade även telefonkontakt med förskollärarna som deltog för att 

stämma av gällande datum, tid och plats.  

 

Genomförande 
Dagen innan de planerade fokusgruppsamtalen fick en deltagare från varje förskola en 

påminnelse via mail, dels för att klargöra dagen och tiden men också så att ingen hade fått 

förhinder eller ångrat sig. Deltagarna som fick påminnelsemailet hade bokat samtalsrummet 

på respektive förskola. Vi studenter var på plats på respektive förskola i god tid. Samtliga 

förskollärare deltog på bestämd plats och tid. Stimulusmaterialet hade vi utskrivet inför 

samtalen, i form av utskrivna foton och citat (bilaga 2,3). Vi hade förberett nummerlappar så 

som ett, två och tre, så deltagarna kunde tilltala varandra med en siffra istället för namn, detta 

för att skydda individen. Samtyckesblanketterna (Bilaga 1) från samtliga deltagare samlades 

in innan samtalet startades. Innan samtalets start klargjorde vi också vad ett fokusgruppsamtal 

var och att de när som helst kunde avbryta deltagandet. Fortsättningsvis klargjorde vi att det 

var deltagarna som var experter och vi ville lära oss utav dem, också att negativa och positiva 
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svar/tankar var av värde. Dahlin-Ivanoff (2015) menar att syftet med fokusgrupper är att 

källan till information är gruppen och att det inte är gruppledaren som är expert i ämnet. 

Under alla tre samtal var en av oss gruppledare och den andra tog anteckningar. Samtalen tog 

mellan 35-40 min och varje samtal spelades in som ljudfiler som sedan transkriberats. Båda 

spelade in ljudfilen ifall tekniska problem skulle uppstå. Efter varje avslutat samtal lyssnade 

vi igenom ljudfilen för att fånga upp intressanta delar samt för att upptäcka eventuella 

skillnader och likheter mellan fokusgruppssamtalen. 

 

Databearbetning  
Eftersom det finns en tydlighet i hur studien har genomförts bidrar det till att det blir lätt för 

någon annan att genomföra studien igen, detta anser vi skapar en tillförlitlighet i studien. Vi 

strävade också efter att skriva fram resultatet så tydligt som möjligt för att skapa 

tillförlitlighet. Bryman (2018) beskriver att tematisk analys är till fördel att använda sig av 

vid kvalitativa data, vilket vi använt oss av. Tematisk analys innebär att forskaren söker efter 

olika teman i bland annat utskrifter och foton. Wibeck (2010) menar att transkribering är det 

mest lämpliga sättet för att få en noggrann analys. Ljudinspelningarna har vi transkriberat 

ordagrant. För att få förståelse för samtalet och tolka innehållet har vi läst igenom materialet 

ett flertal gånger, vi har tänkt på att tolka helheten och inte bara delarna, för att få en så rättvis 

bild av samtalen som möjligt. Inom tematisk analys kan både delar och helheten av materialet 

tolkas, detta för att bilda en uppfattning om materialet (Bryman, 2018). Författaren menar att 

genom att söka efter liknande ord eller fraser uppkommer teman.  

Genom att vi tittade på helheten och delarna i texten kunde vi se liknande ord och fraser som 

uppkom i datan. Eftersom vi såg liknande fraser kunde vi börja bearbeta teman. För att lättare 

få fram teman valde vi att bearbeta en utskriven kopia av data. De olika temana markerades i 

olika färger med färgpennor, för att skapa en noggrannhet i analysen. När vi fått fram teman 

klippte vi ut och sorterade varje färg i högar för att kunna titta på vad det stod under varje 

tema. Vi läste först vår första frågeställning och markerade dess tillhörande citat och fortsatte 

sedan med frågeställning två och tre. Inledningsvis hade vi flera teman som ändrades utifrån 

syftet och frågeställningarna. Dahlin-Ivanoff (2015) påvisar att studiens syfte kan vara till 

fördel att ha i åtanke för att få fram teman. Vid ett flertal tillfällen gick vi tillbaka till 

helheten, slutligen bröts helheten ner till tre teman. Våra tre teman är: planerad undervisning 

sker inomhus, man väljer vanligtvis inte planerad undervisning utomhus samt spontan 

undervisning har ingen definierad plats. Vidare analyserades tema ett och två utifrån 
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begreppen affordance och common sense, medan tema tre endast har analyserats utifrån 

common sense. Relevanta citat har valts utifrån studiens syfte och frågeställningar.  

 

Etiska aspekter 

I studien tar vi hänsyn till fyra krav för att skydda individen (Christoffersen & Johannessen, 

2018). Dessa krav innefattar att deltagarna i forskningen ska få veta forskningens syfte och 

att deltagaren får bestämma själv över sin medverkan i forskningen. Författarna skriver 

fortsättningsvis att alla uppgifter gällande deltagarna ska förvaras så att inte obehöriga får 

tillgång till materialet. Slutningen att de insamlade uppgifterna bara får användas i 

forskningssyftet.  

Deltagarna har fått en samtyckesblankett (Bilaga 1) via mail där det stod om studiens syfte 

samt att deltagarna kunde bryta sin medverkan när som helst utan att motivera varför. 

Deltagarna har blivit informerade om att de, precis som förskola och kommun avidentifierats. 

Halkier (2008) menar att deltagarna har rätt till att vara anonyma, vilket innebär att forskaren 

så långt som möjligt döljer identiteten på deltagarna i materialet som samlas in. För att 

anonymisera deltagarna har vi valt att under fokusgruppsamtalen tilltala varje deltagare som 

“förskollärare 1, 2 och 3”. I resultatdelen benämns förskollärarna med fiktiva namn. Vidare 

har deltagarna fått försäkran om att ingen obehörig kommer lyssna på ljudinspelningen, 

obehöriga har heller ingen tillgång till samtyckesblanketten.  
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Resultat 
I resultatet presenteras tre teman utifrån studiens syfte och frågeställningar. Syftet med 

studien är att utveckla kunskap om vilka föreställningar förskollärare har om platsens 

betydelse när de undervisar. Våra frågeställningar är: Var väljer förskollärarna att bedriva 

undervisning, På vilka platser beskriver förskollärarna att den spontana undervisningen sker 

samt Vilka förutsättningar för undervisning menar förskollärarna att platserna ger? Våra 

teman är: planerad undervisning sker inomhus, man väljer vanligtvis inte planerad 

undervisning utomhus samt spontan undervisning har ingen definierad plats. Nio stycken 

förskollärare deltog i studien, de benämns med fiktiva namn.  

 

Planerad undervisning sker inomhus 

Förskollärarna i studien uppger att planerad undervisning sker på olika platser, vanligtvis på 

en cirkelformad matta. I fokusgruppsamtalen beskriver förskollärarna att planerad 

undervisning sker på platser inomhus och i olika rum. Samlingsmattan är en vanlig och 

uppskattad plats att undervisa på, den beskrivs som ett självklart val av plats för 

undervisning. Förskollärarna beskriver i samtalen en uppskattning till mattan som plats för 

undervisning.  

 

Anna: alltså jag gillar ju mattan.  

Matilda: jag med. 

Lina: vi har en samlingsmatta och sen har vi ju olika rum så vi delar in barnen 

väldigt mycket … det kan vara ateljén eller vattenleksrummet, i lekrummen eller 

runt en bok i soffan. 

 

Under fokusgruppsamtalen låg foton på mattan, stockringen och bordet framför 

förskollärarna. Stina beskriver att mattan är den bättre platsen att bedriva undervisning 

på, i förhållande till stockringen och bordet, samtidigt som hon berättar detta pekar hon 

på fotona. Vidare menar förskollärarna i samtalet att samlingsmattan skapar 

förutsättningar att enkelt kunna kommunicera med barnen. Ellen förklarar att mattan är 

en bra plats för att kunna samspela med barnen och att mattan bidrar till att de blir 

delaktiga.  
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Mattans flexibla användning är ytterligare en aspekt som flera förskollärare nämner som 

fördelar eftersom det ökar möjligheten för barnen att bli delaktiga. Anna och Ellen hävdar att 

mattan är flexibel, eftersom barnen också kan vara mer rörliga där.  

 

Ellen: matta är bra när man ska ha barnen lite nära i klump som jag säger 

Anna: mm 

Ellen: berätta något och samspela med barnen om de ska vara med och hämta 

något eller göra något eller vara nått eller säga något, det är ganska smidigt att 

krypa runt och fram och tillbaka och ändå ha alla barnen med ögonkontakt och 

variera sig och det är ju svårare runt ett bord 

 

Sammanfattningsvis görs valet utav platser utifrån en tanke om att det skapar 

förutsättningar för att kommunicera och samspela. Att välja mattan bidrar också till 

flexibilitet och rörlighet menar förskollärarna. De väljer alltså bort platser som 

stockringen och bordet eftersom platserna inte är lika flexibla. Den runda mattans 

egenskap i form av cirkel och att alla sitter tillsammans på golvet menar förskollärarna 

erbjuder affordance, genom att alla barn kan vara delaktiga och ha inflytande över 

samlingen. Affordance handlar om olika begräsningar och möjligheter i en miljö 

(Gibson, 1986), mattans möjlighet är att barnen kan vara delaktiga och ha inflytande.  

Flexibiliteten som förskollärarna beskriver verkar vara en möjlighet för lärandet vid 

samlingen. Förskollärarna nämner inga begränsningar med mattan som plats för 

planerad undervisning. Däremot tydliggörs de i förskollärarnas diskussioner att bordet 

innebär begränsningar, vid bordet är det svårare att röra sig samt få ögonkontakt med 

barnen. 

Förskollärarna har en vana om att undervisningen ska ske på mattan, det finns en 

erfarenhet kring hur samlingen ska gå tillväga. Det självklara valet av mattan uppfattar 

vi som ett uttryck för common sense, då förskollärarna utvecklat en vardagskunskap 

som blivit en form av en självklarhet i synen på vart undervisning ska bedrivas. 

Common sense bidrar till att det blir en struktur i den sociala tillvaron (Chaib & Orfali, 

1996). Förskollärarna beskriver en struktur om att den planerade undervisningen 
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vanligtvis sker på mattan. Ringen öppnar upp för delaktighet och sampel, vilket 

förskollärarna påpekar är till fördel.  

 

Man väljer vanligtvis inte planerad undervisning utomhus 
Förskollärarna resonerar i tidigare tema att planerad undervisning är till fördel inomhus, detta 

bidrar till att de väljer bort platser utomhus vid undervisning. I samtalet diskuterar 

förskollärarna att det är vanligare att planerad undervisningen sker inomhus.  

 

Klara: jag tycker att den planerade undervisning sker i större utsträckning 

inomhus än utomhus... 

Hanna: de är inget som hindrar en sångsamling i skogen men de är ju oftare vi har 

det inomhus 

 

De beskriver under samtalen att undervisning i utemiljön bidrar till en stark upplevelse. 

Förskollärarna berättar med stor entusiasm ett exempel när barn fick måla av ett träd utomhus 

på gården. Hanna, Sara och Lisa påpekar att det skapar olika känslor när barnen målade 

utomhus och att lusten till att skapa blir starkare.  

 

Lisa: de gav ju mer att stå ute naturligtvis 

Hanna: inspiration, mycket närmare 

Lisa: lite högtidligare och att de skulle va att man verkligen fick stå ute så, de tro 

jag 

Sara: och så dom här dimensionerna, som är svårt att sätta på papper vad de är de 

gör. Att känna luften och att du ser solen och att du står med en pensel och att du, 

alla dom här känslorna som kommer in i 

Hanna: det kanske tar fram konstnären i en, på ett annat sätt eller lusten att måla 
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I samtalen resonerar förskollärarna fram att det ger barnen starkare känslor genom att 

de fick måla av trädet i dess rätta miljö. Utemiljön ger en sinnlig upplevelse, att se och 

känna solen ger speciella känslor.  Förutsättningarna för målandet blir alltså bättre när 

barnen är utomhus och målar av trädet, de blir mer inspirerade. Trots engagemanget 

och glädjen förskollärarna har när de berättar om deras undervisningstillfälle under 

samtalet, så framgår det att det är något som inte sker lika ofta. Lina förklarar att 

läsning i en bok om vintern kan bli förstärkt om den läses på en plats där det finns snö. 

Förskollärarna beskriver att det vanligtvis läses böcker inomhus, men i en ny miljö kan 

boken upplevas på ett nytt sätt, det blir spänning genom den nya platsen. 

 

Lina: ..samlas runt en bok och ska man då läsa om vintern eller man har en bok 

om snön så är ju de jättehäftigt och sitta där och läsa den såklart. De blir ju annat 

än och sitta här  

Lina: ett självklart material till en annan miljö, det kan bli lite spännande också 

 

Förskollärarna är väl medvetna om att det blir spännande att läsa boken utomhus samtidigt 

som det i samtalet framgår att sitta på en snöig plats inte är inbjudande. Platsen ser mindre 

inbjudande ut genom att den är täckt utav snö.   

 

Stina: den ser så kall ut ingen vill sitta där 

Lina: sopa av lite snö där så vi kan sitta 

 

Förutsättningarna för denna plats minskar genom förskollärarnas inställning om att platsen är 

kall, vilket också gör att läsandet utav boken i snön inte blir lika förekommande. I 

fokusgrupperna framgick det att förskollärarna upplevde att deras inställning är betydelsefull 

för vilka platser som blir valda vid undervisning.  Deras tendens till att bli bekväma vid valet 

utav plats är något som berörs under ett samtal, förskollärarna påvisar att bekvämligheten kan 

göra att undervisning utomhus väljs bort och därmed väljs också upplevelser bort.  
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Hanna: tror de handlar väldigt mycket om våran inställning till de, ehh vill man 

va ute så tror jag att man kan vara de mer och även ta ut mer grejer men man, de 

kanske inte är lika bekvämt. 

Lisa: jag tror att man är lite bekväm, för de kan va lite besvärligt 

Hanna: lite jobbigt ehh aa 

 

Sammanfattningsvis berättar förskollärarna att stafflit och läsning av en bok i utemiljön 

gör att barnen får en starkare upplevelse. Möjligheterna ökar det vill säga affordance, 

på grund utav den sinnliga upplevelse som ges till barnen i utemiljön. Att ha en 

planerad undervisning i utomhusmiljön, förklarar förskolläraren som en större 

möjlighet för sinnliga upplevelser. Platserna inomhus innefattas av begränsande 

sinnliga affordance, vilket förskollärarna menar bidrar till mindre inspiration. Solen och 

de olika dimensionerna som en förskollärare nämner att barnen kan få erfara ute, går 

inte att känna i samma utsträckning inomhus. Förskollärarna beskriver vidare att 

läsning utomhus ökar spänningen. I resultatet framgår det att det finns olika 

uppfattningar gällande att läsa en bok inomhus respektive utomhus. En förskollärare 

förklarar att det finns möjligheter med att läsa utomhus medans en annan uttrycker en 

begränsning med platsen eftersom det är kallt att sitta där. Förskollärarna hade alltså 

individuella upplevelser om platsens möjlighet, detta är affordance, alltså möjligheter 

och begräsningar med en viss plats. 

Förskollärarna uttrycker vidare att upplevelsen blir starkare och de ser fler möjligheter 

än begränsningar med att måla av träden utomhus gentemot inomhus trots detta väljs 

undervisning utomhus oftast bort. Valet hävdar vi är en benämning för common sense, 

det har utvecklats en vardagskunskap om att en plats är mer bekväm än en annan. De 

starkaste upplevelserna väljs bort på grund utav förskollärarnas bekvämlighet. Platser 

utomhus skapar sinnliga upplevelser menar de, men det används inte lika ofta på grund 

utav att det är bekvämt att genomföra inomhus. Fascinationen och entusiasmen för 

undervisning på platser utomhus blir hindrad. 
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Spontan undervisning har ingen definierad plats   
Till skillnad från föregående teman klargör detta tema att den spontana undervisningen 

kan ske överallt och att undervisningen inte är bunden till en specifik plats. 

Förskollärarna diskuterar i samtalen att de vid spontana undervisningssituationer 

hamnar på en mängd olika platser utifrån vilken plats de är på just där och då. Golvet, 

hallen, matbordet, skogen samt gården är exempel på platser där den spontana 

undervisningen sker. Vid spontana tillfällen finns det inte ett aktivt val av plats att göra, 

utan fokuset blir snarare på vad det är som upptäcks istället för vart. Samtidigt som 

platsen har betydelse för vad som är möjligt att uppleva vid en situation.  

 

Klara: jag tycker att undervisning sker där tillfälle ges, när barn och vuxna 

möts så sker det en undervisningssituation, tänker jag. Om det har betydelse 

eller inte de kanske det har i olika situationer, för situationer uppstår för det 

kan ju vara i hallen eller vid matbordet eller skogen eller gården. 

Lina: det behöver ju egentligen inte vara sämre eller bättre egentligen vart 

den sker. Nä men det är ju att man fångar mycket tillfället 

 

I samtalet nämns det ett exempel gällande en myra, fascination för myran uppstår genom att 

den kommer in spontant på avdelningen. Vid denna situation så blir golvet platsen för 

undervisning på grund utav att myran i denna stund är just där. Undervisningen utfördes med 

de barn som ville delta och hade intresse för myran. 

 

Anna: de kom in myror på avdelningen igår de va ju wow 

Ellen: aa 

Anna: aa då hamnade vi på golvet med myran och det digitala mikroskopet och 

ipaden 

 

Genom att de spontana tillfällena är bundna till sin kontext så skapas förutsättningar för 

ett betydelsefullt lärande för barnet. Om barnen visar ett intresse för en myra så är det 
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också det förskollärarna väljer att fokusera på. Engagemanget hos barnen och 

förskollärarna växer på grund utav myran som visar sig.  

 

Sammanfattningsvis beskriver förskollärarna ett flertal platser som används vid den spontana 

undervisningen. Utifrån förskollärarnas samtal framgår det att användandet av flera olika 

platser ökar under den spontana undervisningen, på grund utav att förskollärarna inte aktivt 

kan välja en plats.  Barnens fascination uppkommer på olika platser utifrån vad som visar sig 

exempelvis myran.  

Förskollärarna diskuterar i samtalet att undervisning sker där tillfälle ges. Intresset som 

uppstår hos barnet går inte att förutse och därmed blir den spontana undervisningen också på 

en spontan plats. Förskollärarnas uttryck för common sense gällande valet av plats har inte 

lika stort inflytande i de spontana tillfällena eftersom barnen har delaktighet i uppkomsten av 

undervisningen. Förskollärarna tydliggör i samtalet att de måste fånga tillfället och att det är 

viktigare än själva valet av plats. Vanan om att vissa platser är mer lämpliga vid undervisning 

får inte utrymme vilket också gör att det sker på en oväntad plats.   



   
 

19 
 

Diskussion 
Under denna rubrik kommer vi att diskutera resultatet utifrån studiens syfte och 

frågeställningar kopplat till litteraturgenomgången. Syftet med studien är att utveckla 

kunskap om vilka föreställningar förskollärare har om platsens betydelse för undervisning. 

Dessa delar kommer att ingå: resultatdiskussion, metoddiskussion, slutsatser samt förslag till 

vidare forskning.  

 

Resultatdiskussion  
Resultatet visar att vissa platser används i större utsträckning, medans andra används mer 

sällan. Platser i innemiljön används vanligtvis vid planerad undervisning. Förskollärarna 

beskriver att platserna utomhus ger barnen upplevelser, men de väljs ändå bort framför 

inomhusmiljön. Resultatet visar också att den spontana undervisningen genomförs på de 

platser där fascinationen uppstår, därmed kan platserna vid den spontana undervisningen 

variera.  

Förskollärarna beskriver återkommande i samtalen att mattan är en av de vanligaste platserna 

att ha planerad undervisning på. Den runda mattan berättas av förskollärarna som en flexibel 

och användbar plats som de gärna använder vid samling. Möjligheterna med mattan som plats 

för undervisning tolkar vi som affordance. Förskollärarna nämner inga nackdelar vilket gör 

att användandet ökar. Fröbel placerade barnen i en cirkel för att skapa en social gemenskap 

(Rubinstein Reich, 1993). Traditionen från Fröbels tid gällande sättet att genomföra samling 

påverkar dagens undervisning. Förskollärna beskriver att mattan bjuder in till att de kan få 

ögonkontakt med alla barn, vilket enligt oss och Davidsson (2000) gör att förskollärarna kan 

bekräfta alla. Att alla blir sedda skapar en trygghet i förskollärarens profession. 

Förskollärarna är vana vid att planerad undervisning ska ske på en speciell plats och därmed 

fortsätter de också enligt den vanan, eftersom det är en fungerande och välbeprövad plats. 

Förskollärarnas kollektiva föreställningar om mattan ser vi som ett utryck för common sense. 

Samlingsmattan har blivit en plats genom att den är viktig för barn och förskollärare 

(Asplund, 1983; Änggård, 2007). Mattan med alla sina fördelar har blivit en tradition vilket 

gör att förskollärare inte utforskar en ny plats för samling. En positiv aspekt med att 

genomföra undervisning på samma plats hävdar vi kan vara att barn är medvetna om vart 

undervisning kommer att ske, rutiner skapar trygghet (Granbom, 2011).  
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Under fokusgruppsamtalen diskuterades förskollärarnas upplevelser av platser i utemiljön. 

Förskollärarna i studien berättar att barnen vid ett tillfälle fick delta i en planerad 

undervisning utomhus i form av stafflimålning där ett träd skulle avbildas. Att utforska och 

upptäcka något i sin rätta miljö bidrar till en sinnlig upplevelse (Szczepanski, 2009). 

Förskollärarna är medvetna om att måla av trädet inomhus inte ger samma upplevelse. De 

beskriver att barnen fick uppleva med flera sinnen under tiden de målade. Barn upplever med 

flera sinnen i naturliga miljöer, som exempelvis höra fåglarna kvittra eller känna solen i 

ryggen (Änggård, 2010). Franzén (2016) beskriver hur sinnliga upplevelser kan skapas även i 

innemiljön genom att använda exempelvis frukt för att förstärka luktsinnet. Förskollärarna i 

studien beskriver dock inte innemiljöns platser som sinnliga, detta kan bero på att föremål på 

platserna inomhus har en förgivettagen roll. Solen och fågelkvitter är mer självklara sinnliga 

upplevelser för förskollärarna, denna tolkning gör vi utifrån en tanke om att förskollärarna 

har en personlig erfarenhet att solen är härlig och skön. Förskollärarna ser enligt vår tolkning 

fördelarna med solen, det vill säga solens affordance. Affordance uppkommer genom 

förskollärarnas förmåga att ta till sig solen, utifrån detta skapas en uppfattning om solens 

fördelar respektive nackdelar. Genom att barnen står utomhus och målar av trädet kanske de 

få ett ökat intresse om trädet och dess färger och utseende. Szczepanski och Andersson 

(2015) menar att barn genom att röra vid objekt och känna dofter skapar en relation mellan 

individen och objektet som är betydelsefulla för lärandet. Det gula bladet på trädet har olika 

nyanser vilket barnen lätt kan se genom att kolla nära. Förskollärarna påpekar att måla av ett 

träd utomhus ger en mer konstnärlig upplevelse och att de får mer inspiration utomhus. Gitz- 

Johansen, Kampmann och Kirkeby (2001) menar att olika miljöer har olika erbjudanden 

utifrån det som är tillgängligt.  

Förskollärarna påtalar att spontan undervisning sker på olika platser, vilket även Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) nämner. Förskollärarna beskriver hur en myra 

väckte möjligheten till ny kunskap utifrån att det var just det som var tillgänglig i stunden. 

Vid den spontana undervisningen blir platser levande, en krypande myra på golvet kan göra 

att barnen får engagemang för att utforska myran. Vår tolkning utifrån studien är att platser 

uppstår genom att barnet och myran möts, de samspelar med varandra. Barnet och myran gör 

att det blir en plats, som förskollärarna kan vara en del utav om hon/han är närvarande i 

situationen. Genom förskollärarnas uppmärksamhet gällande barnens intressen och 

upptäckter så kan en mängd lärorika samtal och utforskande ske hävdar vi. Jonsson, Williams 
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och Pramling Samuelsson (2017) betonar att förskollärare har till ansvar att både genomföra 

spontan undervisning men också planerad utifrån läroplanens intentioner.  

Intressant att fundera över är varför den spontana undervisningen har större chans att ske på 

olika platser medan den planerade tenderar att ske på samma plats. Genom möjlighetstänk 

kan förskollärarna och barnen upptäcka nya saker som de inte hade upptäckt om de varit på 

en annan plats. Vi tänker att det är barns enorma förmåga att se platsers möjligheter som gör 

att den spontana undervisningen sker på nya oväntade platser. Relph (1976) förklarar att en 

plats är ett avgränsat utrymme där meningsfulla saker sker. En tanke som uppkommer utifrån 

detta är att förskollärarna inte har möjlighet att se olika platsers meningsfulla aspekter i 

samma grad som barnen och därmed använder de inte nya platser vid planerad undervisning. 

Barnen kan därmed ses som en stor fördel för att öka variationen av platser. Genom att 

förskollärarna har ett planerat innehåll i en undervisningssituation, utifrån barnens intressen 

menar Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) att det blir lättare för 

förskollärarna att fånga spontana undervisningstillfällen. Har förskollärarna planerat ett 

innehåll gällande en myra utomhus, blir det kanske lättare för förskolläraren att fånga myran 

inomhus tillsammans med barnen vid ett spontant tillfälle. Förskollärarna i studien ser 

affordance, de möjligheter som olika platser har, men de blir bekväma i valet av plats. Vi tror 

att deras bekvämlighet är en benämning för common sense även kallad vardagskunskap. På 

förskolorna finns det en tradition och rutin av hur något ska vara. Platser identifieras utifrån 

rutiner, andra människor samt ens egna erfarenheter (Relph, 1976). Vi hävdar att 

förskollärarna på grund utav sin vana om vilken plats som är lämplig, bildar sig en 

bekvämlighet.  

Det finns positiva fördelar med inomhusmiljön som plats för undervisning, utifrån våra 

erfarenheter hävdar vi att barnen blir trygga i inomhusmiljön. En inomhusmiljö med 

funktionsinriktad inredning och med färre yttre uppmärksamhetskrävande saker ökar 

tryggheten på grund utav att barnens energi inte riktas åt omkringliggande föremål 

(Tufvesson, 2015). Väderförhållande är även en bidragande faktor till varför lärare väljer att 

genomföra undervisning inomhus istället (Szczepanski, 2009). En förskollärare i studien 

beskriver stockringen som en kall plats där förskolläraren inte vill genomföra undervisning. 

Ser förskollärarna stockringen som en plats där det är kallt och mindre inbjudande att vara på, 

så förmedlar förskolläraren också den känslan till kollegorna men också till barnen, anser vi. 

En annan förskollärare diskuterarar fram att platsen har potential om snön sopas bort. 

Förskollärarens förmåga att se möjligheter kan bero på en god personlig upplevelse av 
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stockringen från barndomen. Platser som varit betydelsefulla för en människa är något som 

minnesmässigt finns kvar, ofta är platsen knuten till barndomen (Larsson, 1997). Snön kan bli 

ett hinder i utforskandet om den ses som kall, eftersom barn upptäcker med kroppen. 

Förskollärarna använder sig vanligtvis utav logiskt tänkande för att utforska en plats medans 

barnen upptäcker en plats med sin kropp (Cele, 2006). Vi hävdar att förskolläraren har en 

tanke om att det är kallt på en plats bidrar till att barnen går miste om platsen. Bristande 

kunskap om hur förskollärare undervisar utomhus hindrar förmågan att se möjligheter, vilket 

Szczepanski (2009) också påpekar.  

Förskollärarna poängterar i samtalet att deras inställning till vad olika platser erbjuder har 

betydelse för hur de väljer plats. Om förskollärarna endast använder ett visst antal platser så 

är det också de platser och de möjligheter som förskollärarna ger barnen. Vår roll som 

förskollärare blir där med oerhört viktig, vi måste se värdet i olika platser. Genom att vi ser 

olika platsers möjligheter skapar vi förutsättningar för barnen att få olika upplevelser.  

Larsson (1997) tydliggör pedagogernas centrala roll för valet av plats, de vuxna ger barn 

förutsättningar för att upptäcka olika platser. Bekvämlighet är något som förskollärarna 

diskuterar i samtalet, de beskriver att deras bekvämlighet får betydelse för valet av plats vid 

undervisning. Om förskollärarna istället hade sett möjligheterna med stockringen, det vill 

säga affordance, så hade de också ökat användningen av stockringen som undervisningsplats. 

Förskollärarna i studien ser enligt vår tolkning stockringen som en mer svårtillgänglig plats 

vilket gör att den inte blir använd lika ofta som exempelvis samlingsmattan. Genom att se 

enkelheten i att skapa nya platser så anser vi också att platser i både ute- och innemiljön 

lättare uppstår. En stock kan bli lika självklar som vilken annan plats vid undervisning, 

påpekar Änggård (2012).  

Enligt oss innebär förskolans verksamhet en frihet. Förskollärarna kan själva välja vad, varför 

och hur undervisning ska ske utifrån läroplanens intentioner. Utifrån våra erfarenheter är de 

didaktiska frågorna och reflektion nödvändiga hjälpmedel för en bra verksamhet. Åberg och 

Lenz Taguchi (2005) påpekar att en viktig fråga att ställa sig är för vem har vi samling, detta 

tycker vi är en central fråga. Frågan bjuder in till ett reflekterande tänk där förskolläraren får 

tänka kring syftet i undervisningssituationen. För att se möjligheterna hävdar vi att reflektion 

i arbetslaget är viktigt. Genom reflektion ökar medvetenheten och förutsättningarna till att 

ifrågasätta rutiner, vilket Åberg och Lenz Taguchi (2005) även lyfter.  
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Szczepanski och Andersson (2015) beskriver att de didaktiska frågorna är viktiga, men att 

frågan var undervisningen sker också är lika viktig. Ingen av förskollärarna tar upp bordet 

som ett bra alternativ till plats vid planerad undervisning. Vi anser att bordet har stora 

möjligheter till lärande både vid planerad och spontan undervisning, bordets form samt varje 

barns stol att sitta på gör att alla får plats och kan se varandra. Om varje barn får en stol att 

sitta på tänker vi att barnen inte behöver lägga fokus på vart barnet ska sitta utan istället 

fokusera på själva innehållet vid undervisningstillfället. Genom att tillexempel tejpa fast 

foton på olika fåglar och diskutera deras namn, var de bor och så vidare under måltiden, 

skapar det en undervisningssituation och det kan därför bidra till en pedagogisk måltid med 

ett bredare perspektiv. Platser blir användbara genom att förskollärare ser dess möjligheter. 

Hade förskollärarna haft viljan att använda olika platser så hade det skett, det handlar om att 

se möjligheterna framför hinder, hävdar vi. 

  

Metoddiskussion  
Utifrån Dahlin-Ivanoff (2015) ansåg vi att fokusgrupper var en lämplig metod utifrån 

studiens syfte. Vi har valt fokusgrupper för att få syn på förskollärares åsikter om platsens 

betydelse för undervisning. Fokusgrupper innebär att deltagarna diskuterar ett bestämt ämne, 

där det är deltagarna som är källan till informationen. För att komma åt deltagarnas åsikter är 

fokusgrupper till fördel och för att få syn på hur deltagarna pratar om ett bestämt ämne 

(Wibeck, 2010). Fokusgrupper som metod har varit bra för att få fram deltagarnas åsikter 

gällande ämnet. Vi är väl medvetna om att diskussionen kunde avtagit om deltagarnas åsikter 

hade överensstämt med varandra. Inspirationen om stimulusmaterialet i våra fokusgrupper 

har vi fått av Ingrid Granbom (2011). Citaten (bilaga 2) vi hade var för att engagera 

deltagarna och fotona (bilaga 3) var för att tydliggöra de platser vi pratade om. Vi anser att 

stimulusmaterialet var användbart för att stimulera samtalet och få fram deltagarnas åsikter. 

Valet av våra foton och citat tror vi hade inverkan för vilka samtal som uppstod, exempelvis 

framkallade fotot med stockringen vissa känslor på grund utav att den var täckt av snö. 

Studien kunde genomförts med fyra förskollärare i varje fokusgrupp istället för tre. Vi anser 

att det kunde bidragit till fler åsikter gällande ämnet. Fokusgrupperna kunde också ha 

blandats med förskollärare från olika förskolor, detta hade kunnat ge större variation i svaren 

tror vi. Dahlin-Ivanoff (2015) beskriver en fördel med att ha en relation med deltagarna i 

fokusgruppen, relationen med deltagarna kan skapa en förtroendefull miljö som gör att alla 

vågar prata. Ännu ett sätt som studien skulle kunnat genomföras på är intervjuer. Intervjuer 
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hade varit bra för att deltagarna hade kanske vågat ha fler personliga åsikter. Intervjuer hade 

dock gjort att vi inte fått någon diskussion gällande ämnet. Vi valde att vi båda studenter 

skulle delta under fokusgruppen, detta medförde att en kunde leda diskussionen medan den 

andra kunde anteckna. Vår upplevelse är att de gynnade samtalet, samtidigt som vi hade 

kunnat välja att endast bara vara en.  

 

Slutsatser 
Resultatet i studien visar att planerad undervisning sker på bestämda platser som exempelvis 

på samlingsmattan. Förskollärarna sätter gränserna för vart den planerade undervisningen 

sker, eftersom deras uppfattning om en plats spelar roll i valet av plats. Förskollärarna i 

studien menar att den spontana undervisningen sker på platser där nyfikenhet hos barnen 

uppstår. Det framgår också i resultatet att olika platser ger barn olika upplevelser, det är 

därför viktigt att reflektera över vart den planerade undervisningen bedrivs och varför den 

genomförs på just den platsen. 

 

Förslag till vidare forskning  
Resultatet i vår studie kan vara relevant att använda under diskussioner i arbetslag på 

förskolor. Vår förhoppning är att studien bidrar till att förskollärare tänker mer aktivt om var 

den planerade undervisningen sker. Studien kan också bidra till att det skapas diskussion om 

vart den spontana undervisningen sker. Genom att platsens betydelse får större utrymme i 

diskussionen om undervisning hävdar vi att förskollärare, också får förståelse för hur viktig 

inverkan platsen har för barnens upptäckter. Vi anser att det vore intressant att forska vidare 

om vilka föreställningar förskollärare och barn har gällande platsens betydelse vid 

undervisning. Förskollärarnas och barnens åsikter tror vi hade blivit en intressant och givande 

jämförelse. Utifrån studiens tidsomfång var det inte möjligt att forska om det.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – samtyckesblankett  
Förskollärarutbildningen – Examensarbete LEFP17 - V18 

Alicia Aronsson & Amanda Vristel genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen 
för förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att 
undersöka platser i förskolan där undervisning sker. Mer specifikt handlar denna studie om 
förskollärares föreställningar vid valet av platser vid undervisning.  

Alicia Aronsson & Amanda Vristel 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 bli involverad i följande 
forskningsaktivitet:  

• Delta i fokusgruppsamtal kopplat till forskningsämnet. Samtalet kommer att pågå i 

max 1 timme och samtalet kommer ljudinspelas. Plats och tid bestäms gemensamt.  

All information som genereras kommer att avidentifieras 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 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) eller examinator, Carin 
Falkner (carin.falkner@ju.se) 

Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. Deltagarens kontaktinformation, 
telefon och/eller email: ___________________ 

  

________________________________ Datum 

________________________________  Deltagarens signatur 

 _________________________________ Deltagarens namnförtydligande 

________________________________ Studentens signatur 

______________________________ Studentens namnförtydligande 

________________________________ Studentens signatur  

________________________________ Studentens namnförtydligande 
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Bilaga 2 - stimulusmaterial 
Inledande frågor: 

-Hur länge har du arbetat som förskollärare? När började du arbeta här?  

-På vilka platser sker er planerade undervisning? 

 

-Citat:  

’’Var undervisning sker har väl ingen betydelse’’  

“Vi har alltid varit på den platsen och det har funkat’’  

“Allt som går att göra inne går också att göra ute.”  

 

-Vilken plats är den bästa platsen för undervisning? (vi visar foton, se bilaga 3) 

En matta har vi här 

En stockring har vi här 

Ett bord har vi här 

 

-Vad tänker ni när ni hör begreppet undervisning? 

-(vi visar fotot på stockringen) Är det en resursrik plats där undervisning äger rum? 

-Har ni något att tillägga?  

 

  



   
 

 
 

Bilaga 3 - foton 
Matta (rund):  

 

Stockring:  

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Bord:  

 

 

 

 


