
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Förskolegården 
 

KURS: Examensarbete, 15 hp 
FÖRFATTARE: Frida Johnson och Martina Johansson 

HANDLEDARE: Anette Almgren White 

EXAMINATOR: Monica Nilsson 
TERMIN: Vt16 

 

En plats för lärande och viktiga möten med naturen 
 



 
 

JÖNKÖPING UNIVERSITY  
School of Education and Communication  
 

Examensarbete 15 hp 
Förskollärarprogrammet 
Vt 2016 

 

SAMMANFATTNING 

Frida Johnson och Martina Johansson 

Förskolegården 
En plats för lärande och viktiga möten med naturen 

Antal sidor: 45 

 

Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om utemiljön, mer specifikt 

förskolegården som en resurs i det pedagogiska arbetet med barnen. Detta görs 

genom att studera på vilket sätt förskolegården används i aktiviteter som syftar 

till lärande kring naturvetenskap och miljö- och naturvårdsfrågor. Baserat på 

syftet har följande frågeställning utarbetats. På vilket sätt organiserar 

förskollärare för möjligheter samt utför aktiviteter för lärande kring 

naturvetenskap och miljö- och naturvårdsfrågor under utevistelsen på 

förskolegården? Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och Vygotskijs 

tankar om lärande genom interaktion där samspel, miljö och intresse har 

betydelse.  

 

För att besvara studiens frågeställningar genomfördes fem kvalitativa intervjuer 

med förskollärare.  För att visa förskolegårdarnas olika förutsättningar gjordes 

även skisser av dessa. Samtal kring pedagogisk dokumentation från de fem 

förskolorna ligger också till grund för studiens resultat.  

 

Resultatet visar bland annat att förskollärarna i det naturvetenskapliga lärandet 

främst använder sig av de spontana lärsituationer som uppstår under vistelsen på 

förskolegården. Det erbjudna materialet på förskolegården skapar olika 

möjligheter.  Mindre mängd tillfört material och färre lekredskap leder till mer 

utforskande av naturmaterialet i leken. Gårdens innehåll verkar även ha 

avgörande betydelse för vad som används av förskollärarna i det 

naturvetenskapliga utforskandet.  
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1. Inledning 

Förskolorna utnyttjar inte de möjligheter till lärande som finns för barnen på förskolans gård 

(Skolinspektionens rapport, 2012:7). Utevistelsen ses som en naturlig del av förskolornas 

vardag, men ”trots detta konstaterar granskningen att många förskolegårdar är förvånansvärt 

tråkiga och oinspirerande ur lärandesynpunkt” (Skolinspektionen, 2012:7, s.29). I rapporten 

framgår alltså att en del förskolor i högre grad behöver skapa miljöer som är stimulerande och 

utmanande och som väcker barns intresse och vilja att lära. Utevistelsen är en självklar del i 

vardagen på förskolan och de flesta barn i förskolan tillbringar det mesta av tiden utomhus på 

förskolegården (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Därför kan förutsättningarna på 

förskolans utegård anses vara av stor betydelse och den kan även användas för att komplettera 

inomhusmiljön (Szcepanski & Dahlgren, 2011). Att kunna se de möjligheter som olika 

förskolegårdar erbjuder kan vara en utmaning. Att öka förståelsen kring huruvida de resurser 

som ändå finns på förskolegården tas tillvara och på vilket sätt detta i så fall görs vill vi 

fördjupa kunskapen kring genom vår studie. För att studera detta har vi valt att fokusera på 

hur möjligheter för lärande kring naturvetenskap och miljö- och naturvårdsfrågor används på 

förskolegården. Detta fokus har vi valt därför att miljö- och naturvårdsfrågor intresserar oss 

och vikten av naturvårdsinriktade insatser är aktuellt över hela världen (UNDP, u.å.).   Enligt 

läroplanen (Skolverket, 2010) ska förskolan också lägga stor vikt vid miljö- och 

naturvårdsfrågor. I förskolan upplever vi ett fokus på detta men även ett behov av kunskap 

kring hur man kan arbeta med dessa frågor. I flera texter (Szcepanski & Dahlgren, 2011; 

Helldén, Jonsson, Karlefors & Vikström, 2010) beskrivs fördelar med att använda utemiljön i 

det pedagogiska arbetet kring naturvetenskap och miljö- och naturvårdsfrågor. Huruvida 

förskollärare använder sig av utevistelsen på förskolegården i detta arbete och i så fall på 

vilket sätt kan anses viktigt att fördjupa kunskapen kring. Detta för att kunna utveckla 

förskolegårdarna så att de upplevs mer utmanande och i högre grad väcker barns intresse och 

vilja att lära.    

 

2. Syfte och frågeställning 

2.1. Syfte 

Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om förskolegården som en resurs i det 

pedagogiska arbetet med barnen. Syftet uppnås genom att studera på vilket sätt 
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förskolegården används i aktiviteter som syftar till lärande kring naturvetenskap och miljö- 

och naturvårdsfrågor.    

2.2. Frågeställning 

Baserat på syftet har följande frågeställning utarbetats. 

 

- På vilket sätt organiserar förskollärare för möjligheter samt utför aktiviteter för lärande kring 

naturvetenskap och miljö- och naturvårdsfrågor under utevistelsen på förskolegården?  

3. Bakgrund  

3.1. Centrala begrepp för studien 

Nedan följer en redogörelse för några av de begrepp som förekommer i texten. Begreppen har 

skrivits i kursiv stil för att tydliggöra vilket begrepp som definieras. 

Begreppet miljö- och naturvårdsfrågor och att arbeta med dessa i förskolan förklaras på 

följande sätt i läroplanen för förskolan: 

 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och 

förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och 

arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid (Skolverket, 2010, s. 7). 

 

Helldén, m.fl. (2010) skriver om naturvetenskaplig undervisning och att den syftar till att ge 

en fördjupad förståelse av naturfenomen. Naturvetenskapligt lärande kan då sägas innebära 

just detta, en fördjupad förståelse av naturfenomen. I vår studie använder vi oss av denna 

definition av naturvetenskapligt lärande. 

För att beskriva olika situationer som berör naturvetenskapligt lärande använder vi oss av 

olika begrepp. Lärsituationer innefattar de tillfällen då möjligheter för lärande tas tillvara. 

Planerade lärsituationer är sådana situationer som förskolläraren planerat och organiserat 

utifrån ett specifikt innehåll och ibland utformas dessa lärsituationer som särskilda aktiviteter 

på förskolan.    

Att utforska innebär att undersöka något från olika infallsvinklar för att skaffa mer kännedom 

om exempelvis ett objekt eller ett fenomen. 

I förskolan organiserar förskolläraren för möjligheter samt utför aktiviteter som syftar till 

lärande.  Med begreppet organisera avses i studien både hur förskolläraren organiserar i 

miljön för lärande samt hur de utför aktiviteter.  
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Med tillfört material avser vi i vår studie konstgjort, skapat material såsom exempelvis 

gungor, klätterställningar och lekredskap men även annat material som inte finns naturligt i 

naturen såsom exempelvis återvinningsmaterial eller olika material för utforskande.  

Med naturmaterial avser vi material som skapats av naturen.  

Med begreppet gårdens innehåll avser vi allt det material som förskolegården erbjuder.  

 

3.2. Teoretiskt perspektiv   

Studien utgår från den sociokulturella synen på lärande. Enligt Vygotskij (1999b) sker lärande 

genom interaktion. För att lärande ska kunna ske krävs en aktiv elev och en aktiv lärare som 

också har en viktig roll i att organisera miljön. Vygotskij (1995) beskriver hur våra 

erfarenheter formar hur vi förstår omvärlden. I vår studie använder vi oss bland annat av detta 

för att förstå hur viktiga barns tidiga erfarenheter av naturen och naturvårdsfrågor är.  

 

Utifrån vår erfarenhet finns det många möjligheter till utforskande av naturvetenskapliga 

begrepp och fenomen under utevistelsen på förskolan och barnen ges under utevistelsen 

friheter att utforska dessa utifrån sina intressen, exempelvis undersöka vattnets olika 

egenskaper. Att ta vara på barnens intressen när man arbetar med undervisning är en 

grundregel enligt Vygotskij (1999b).  Inom proximala utvecklingszonen kan läraren eller en 

mer kunnig kamrat vägleda den lärande till ny kunskap. Den mer kunnige behöver 

inledningsvis ge mycket stöd för att underlätta lärandet (Säljö, 2012). Det sociokulturella 

perspektivet på lärande används även i andra studier som finns refererade i vår bakgrund. 

 

3.4. Läroplanen 

Att förskolan skall arbeta med miljö och naturvårdsfrågor är något som tydligt skrivs fram i 

läroplanen för förskolan. Under rubriken förskolans uppdrag står det att ”Förskolan skall 

lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv 

framtidstro ska prägla förskolans verksamhet.” (Skolverket 2010, s. 7)  

 

Flera av strävansmålen i läroplanen berör naturvetenskap och miljöfrågor och i dessa mål kan 

man läsa:  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn --- 
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utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle 

påverkar varandra, 

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur 

samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap 

(Skolverket, 2010, s. 10).  

 

Att miljön ska vara inspirerande för barnen och locka till utforskande av omvärlden är också 

något som nämns i läroplanen för förskolan. 

 

3.5. Miljö och material på förskolegården 

Miljön och materialet på förskolegården organiseras på olika sätt och tillskrivs olika stor 

betydelse utifrån olika teorier. Att miljön och materialet har betydelse i förskolan råder det 

dock enighet kring. 

 

Miljöns utformning påverkar barns möjligheter för samverkan och utforskande (Ärlemalm-

Hagsér, 2012; Eriksson Bergström, 2013). Förskollärare tillskriver alltså miljön stor betydelse 

och man talar ibland om miljön som den tredje pedagogen (Barsotti, 1997) och materialet ses 

då som en stark agent i lärandet (Lenz Taguchi, 2012). Dahlberg, Moss och Pence (1999) 

beskriver också kunskap som något som skapas i relation och i dialog med omvärlden. 

Kunskap ses inte som något människan äger utan något som sker genom interaktion med 

omvärlden. 

 

Nordin-Hultman (2004) som utgår från ett diskursivt synsätt delar in förskolemiljön i två olika 

diskurser och hon skriver om hemdiskurs och verkstadsdiskurs. Hemdiskursen ses som starkt 

reglerad och miljön där är förutsägbar och inbjuder inte till spänning eller utforskande 

aktiviteter. Detta är den vanligaste diskursen i de svenska förskolorna enligt Nordin-Hultman 

(2004). Den verkstadsdiskurs hon också beskriver är mindre reglerad och innehåller mer av 

material för teknik och naturvetenskap. Detta material kan bestå av vatten, sand och lera samt 

olika redskap för utforskande. Även djur och material från naturen ingår i större utsträckning i 

denna diskurs. Att på detta sätt synliggöra naturmaterialet gör det lättare att utforska och lära 

kring exempelvis naturvetenskap. Materialet är i verkstadsdiskursen tänkt att locka till 

utforskande (Nordin-Hultman, 2004).  
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Mårtensson (2004) beskriver hur det styrda materialet kan begränsa barnen i deras lek, 

utforskande och kreativitet och Hammarsten (2014) beskriver hur viktigt det är att låta barnen 

vistas i oordnade miljöer som erbjuder möjligheter för fantasifullt meningsskapande och inte 

så tydligt talar om vad barnen förväntas göra. Platser på förskolegården med mer löst 

konstruktionsmaterial tilltalar barnen och inbjuder till mer samverkan mellan dem (Engdahl, 

2014). Barnens egeninitierade lekar och handlingar äger ofta rum i just utemiljön på förskolan  

men barn konstruerar även egna handlingserbjudanden i mer förutbestämda miljöer och 

pedagogers förmåga att kunna ta tillvara på barnens egeninitierade aktiviteter påverkar hur  

och vad barnen lär (Eriksson Bergström, 2013). 

 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ska barn ges möjligheter till lek och lärande 

såväl utomhus som inomhus. Det mesta av tiden utomhus tillbringar barnen på förskolegården 

(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Ökad medvetenhet kring hur miljön på förskolegården 

kan användas i lärande om naturvetenskap, matematik och språk har setts under senare år 

(Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015) och Szcepanski och Dahlgren (2011) visar i sin studie 

att lärmiljön utomhus kan komplettera inomhusmiljön. Fördelarna med lärande utomhus är 

framförallt kopplade till möjligheterna till andra sinnesintryck och till ökad social gemenskap 

(Szcepanski & Dahlgren, 2011). Förskolegården fungerar i praktiken också som en plats för 

återhämtning och i utemiljön kan barnen ges större friheter och pedagoger inta en mer 

avvaktande roll (Mårtensson, 2004). I sin mer avvaktande roll under utevistelsen finns 

pedagogerna främst som ett stöd för barnen när de uttrycker olika behov och detta stöd ges 

huvudsakligen för att stödja kommunikationen mellan barnen. I samvaro med de yngre barnen 

på utegården antar pedagoger en mer aktiv roll. Bland de äldre barnen ses en hög aktivitet 

under utevistelsen och de har möjlighet att i större grad själva påverka vad som sker, även om 

dessa möjligheter till inflytande sker i förhållande till förskolans regler. Detta inflytande 

verkar alltså vara beroende av barns ålder (Engdahl 2014).  

 

Vissa särskilda faktorer har visat sig ha betydelse för vilket samspel som är möjligt på 

förskolegården. Det är till exempel viktigt att pedagogerna kan ha uppsikt över gården och 

flera liknande föremål av samma sort underlättar samspelet mellan barnen (Berkhuizen, 

2014). Pedagogerna i Engdahls (2014) studie menar att en bra och innehållsrik förskolegård är 

värdefull för barns utveckling. Pedagogerna betonar också betydelsen av att vara nära barnen 

men att barnen även behöver utrymme att kunna dra sig undan. I sin studie visar Engdahl 
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(2014) också att pedagogers mer avvaktande förhållningssätt gentemot barnen på 

förskolegården kan medföra att barnen utvecklar sina förmågor att skapa och upprätthålla 

egna lekar.  

 

Arbetet med naturvetenskap och miljö- och naturvårdsfrågor i förskolan går in i varandra. 

Barns möten med naturen har betydelse för deras förståelse av naturvetenskap och den är i sin 

tur viktig för att kunna förstå hur vi kan arbeta med miljö- och naturvårdsfrågor. Barn som har 

positiva erfarenheter av naturen kan också få ett intresse för miljöfrågor (Helldén, Jonsson, 

Karlefors & Vikström, 2010). I texter beskrivs att själva utevistelsen i sig kan bidra till att 

barnen utvecklar en starkare relation till naturen. Denna relation kan leda till ett större intresse 

för naturen och miljön (Ärlemalm-Hagsér, 2012).  

 

 

3.6. Möjligheter för lärande i förskolan 

Tidigare forskning inom vårt ämnesområde har använt sig av olika teorier kring lärande. En 

del betonar den vuxnes roll medan andra mer fokuserar på barnet och miljön.  

 

Vikströms (2008) studie visar att det naturvetenskapliga lärandet hos barn i lågstadieålder inte 

sker av sig självt genom olika aktiviteter. För att lärande ska kunna ske krävs det att läraren 

själv har en förståelse för det som ska läras ut samt vad det innebär att kunna något. Vikström 

(2008) använder sig av variationsteorins syn på lärande och att lära innebär då att kunna 

urskilja mer aspekter av lärandeobjektet än tidigare. De möjligheter som erbjuds i 

undervisningen är alltså beroende av lärarens kompetens. Det är möjligt för de unga barnen i 

Vikströms (2008) studie att förstå mer komplexa och abstrakta naturvetenskapliga samband 

om de får möjlighet att lära, men det förutsätter att läraren har tillit till barnens förmågor. 

 

 Förskolan har en lång tradition av att arbeta ämnesövergripande (Engdahl & Ärlemalm-

Hagsér, 2015). Att på detta sätt arbeta ämnesintegrerat innebär att helheten får vara 

utgångspunkten och lärandet inte så ämnesbundet. Detta arbetssätt ställer stora krav på 

lärarens kunskaper (Jonsson 2007). Förskollärarna i Sheridan, Williams, Sandberg & 

Vuorinen (2011) studie upplever att de inte har tillräckligt med ämneskunskaper och uttrycker 

ett behov av mer fördjupade ämneskunskaper. Läraren behöver utöver ämneskunskaper också 

ha förståelse för undervisning, barn och kunskapsbildning (Jonsson, 2007). En 



11 
 

ämnesintegrerad undervisning ger barnen möjlighet att se ett objekt utifrån olika perspektiv 

och genom detta mångperspektiv ges möjlighet att värdera och prioritera olika alternativ. 

Mångperspektivet är en bra grund för att kunna förstå och diskutera samband i naturen 

(Jonsson, 2007). Men det har visat sig kunna uppstå en del problem med denna typ av 

undervisning. Arbetet med målen i verksamhetens läroplan kan med det ämnesintegrerade 

arbetssättet riskera att bli mindre synligt eftersom det kan vara svårare att överblicka vilket 

lärande som är i fokus. Undervisningen kan också tänkas bli mer präglad av den enskilde 

läraren och dennes syn på världen (Jonsson, 2007). 

 

Kunnande i naturvetenskapliga ämnen är en grund för att pedagogen ska kunna förstå och ta 

tillvara på barnens egna tankar och teorier (Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner-Godée, 

2014). Genom språkligt samspel kan pedagogen hjälpa barnen att fokusera på de 

naturvetenskapliga fenomenen (Helldén, m.fl., 2010). Även Hedefalk (2014) betonar vikten 

av att ge utrymme för barnens olika synsätt i diskussionerna. Att lärandet kring 

miljövårdsfrågor inte bara handlar om symtom utan även om sambanden mellan dem tas 

också upp. 

  

Lärandet under utevistelsen visade sig bli begränsat av olika orsaker. Pedagogernas rädsla för 

att de kanske inte har aktuell kunskap inom området nämns som en sådan begränsning 

(MacQuarrie, Nugent & Warden, 2015). Palmer (2010) menar att de egna erfarenheter en 

lärare har av ett ämne eller ett ämnesområde påverkar hur läraren arbetar med detta 

tillsammans med barnen. Om lärarens egna erfarenheter av ämnet är negativa menar hon att 

det är svårt att som lärare fånga lärsituationerna och synliggöra barnens utforskande inom 

ämnet. Även det faktum att styrdokumenten anger mål för verksamheten kan leda till att 

pedagogerna upplever osäkerhet kring om de arbetar enligt styrdokumenten om barnen ges 

frihet att i större grad utforma sina egna lärsituationer. Pedagogerna kan alltså känna sig 

pressade att tydligt arbeta utifrån målen i styrdokumenten. Naturen ger många möjligheter för 

lärande men dess oberäknelighet leder till att den pedagogiska praktiken blir svår att förutsäga 

(MacQuarrie, Nugent & Warden, 2015). Det finns flera vinster med att använda 

utomhusmiljön i arbetet med miljöfrågor i förskolan. Men pedagogers osäkerhet kring lärande 

i utemiljön riskerar att leda till att naturvetenskap studeras på avstånd och att processerna i 

naturen och lärandet kring dessa förblir abstrakta för barnen (Szczepanski, 2013). 
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Arbetet med miljöfrågor på förskolan består bland annat av skräpplockning. En sådan konkret 

och viktig miljöfråga som nedskräpning kan vara en bra utgångspunkt i lärandet för en hållbar 

utveckling. Kring detta finns det också material lättillgängligt för förskolorna att beställa från 

nätet (Håll Sverige Rent, u.å.). Att på detta sätt låta barnen i förskolan agera för miljön och 

utforska hållbarhetsfrågorna genom konkreta handlingar är ett sätt att arbeta med miljö- och 

naturvårdsfrågor i förskolan. Att lära ut fakta om miljön och ge möjlighet för barnen att 

utveckla ett kritiskt tänkande är andra synliga arbetssätt (Hedefalk, Almqvist & Östman, 

2015). Grad av personligt engagemang i miljöfrågor får effekt för hur lärare arbetar med dessa 

frågor tillsammans med barnen (Björneloo, 2007).   

 

I förskolan pågår lärandet hela dagen. Lek och omsorg är en integrerad del i detta lärande 

(Hedefalk, 2014). I förskolan är leken barns främsta sysselsättning och de lär genom den 

(Granberg, 2000). Det handlar om att som förskollärare vara nyfiken och medvetet lyssna på 

barnens frågor för att sedan kunna utmana dem vidare inom området som är i fokus (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005). 

 

Det mesta lärande sker i stunden och det handlar om att ta tillvara barns intressen (Engdahl, 

2014). Att ta tillvara på barns intressen kan handla om att som pedagog låta barns nyfikenhet 

och förundran för olika fenomen ligga till grund för vad som ska utforskas och läras kring på 

förskolan. Om pedagogen tar rollen som medforskande deltagare i barnens aktiviteter är det 

lättare att fånga lärandet som kan uppstå i stunderna (Dahlberg & Åsén, 2011). Barnen skapar 

meningsfullhet i det som sker på förskolan och deras fantasi och föreställningsförmåga kan tas 

tillvara och utmanas på olika sätt. Ett sätt är att pedagogerna ställer frågor till barnen och ger 

dem möjlighet att pröva olika förklaringar för att förstå och förklara ett fenomen eller ett 

begrepp (Caiman, 2015).  

 

Lärande sker i samspel och interaktion (Vygotskij, 1999b). Diskussioner kring 

naturvetenskapliga fenomen som ger utrymme för barnens intresse leder till att barnens 

kunskaper och förståelse av sammanhangen blir mer komplext. Men när det i lärsituationerna 

på detta sätt ges utrymme för att diskutera utifrån barnens intresse är det inte alltid möjligt att 

förutsäga vilket lärande som kommer att ske (Caiman, 2015).  
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4. Metod 

Vi har i vår studie valt att använda en kvalitativ metod i vår insamling och analys av data. 

Bryman (2011) beskriver hur man i denna metod fokuserar på människors upplevelser och 

sedan i analysen tolkar deras svar.  

4.1. Insamlingsmetod 

Vi har valt att genomföra semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fem förskollärare på 

fem olika förskolor. Kvalitativa intervjuer riktar intresset mot den intervjuades egna 

upplevelser och uppfattningar. Denna typ av semistrukturerade intervjuer är flexibla och gör 

det möjligt att utforma intervjun efter den intervjuades svar (Bryman, 2011). Inom den 

sociokulturella teorin beskrivs språkets betydelse för att kunna kommunicera om världen och 

skapa en gemensam förståelse (Vygotskij, 1999a). Eftersom vi genom studien vill fördjupa 

kunskapen om hur förskollärare använder förskolegården i det pedagogiska arbetet med 

barnen är semistrukturerade kvalitativa intervjuer lämpliga att använda för att skapa denna 

gemensamma förståelse.    

 

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive förskola. Att genomföra intervjun i den miljö 

där intervjupersonen arbetar underlättar tolkningen av intervjusvaren (Bryman, 2011). 

Förskollärarna fick själva tala om vilken tid som passade dem bäst för att genomföra intervjun 

och vi anpassade oss efter detta. Samtliga intervjuer genomfördes under förmiddagstid. De 

flesta intervjuerna tog mellan 20 och 30 minuter. Intervjun med förskolläraren på Förskolan 

med mindre gård (se förklaring nedan) tog lite kortare tid och avslutades efter 15 minuter. 

Efter intervjun inspekterades miljön på förskolan och förskolegården och vi fick ta del av 

förskolans pedagogiska dokumentation som fanns uppsatt på väggarna. Data från den 

pedagogiska dokumentationen och samtal kring den användes också i vår analys. I vissa fall 

uppkom kompletterande information vid dessa samtal. I de fall då denna information ansågs 

kunna bidra till att uppnå studiens syfte finns det återgivet i vårt resultat och det anges då hur 

den samlats in, detta sker två gånger i resultatet. Det var mer vanligt förekommande att data 

från intervjuerna styrktes genom samtalet kring den pedagogiska dokumentationen och de 

situationer som visades. 

 

Vid intervjuerna utgick vi från samma intervjufrågor och dessa finns i vår intervjuguide 

(bilaga1). Vi var båda närvarande under intervjuerna. En av oss ledde intervjun och den andra 
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satt lite avsides och förde minnesanteckningar. Dessa anteckningar visade sig ha mest 

betydelse under själva intervjun då de kunde vara ett stöd och visa på viktiga delar av 

intervjun att återkoppla till. Intervjuerna spelades även in. Enligt Bryman (2011) är detta 

viktigt för att kunna fånga de intervjuades egna ord. Det är också en förutsättning för att 

kunna göra ett mer detaljerat analysarbete av materialet. Det inspelade materialet 

transkriberades senare samma dag. Vid transkriberingen användes ett etablerat 

transkriberingssystem (bilaga 2). Genom att transkribera får forskaren överblick av materialet 

samt en möjlighet att organisera det och genomföra en noggrann analys (Bryman, 2011).  

 

I processen framstod det senare som viktigt att även bildligt skissa av de förskolegårdar vi 

besökt. Dessa skisser överfördes sedan på de kartor av förskolorna som vi beställt från de 

respektive kommunerna (bilaga 4). Detta gjordes för att kunna ge en bild av de olika 

förutsättningarna och för att se om utformningen av förskolegården eventuellt kunde tänkas 

ha betydelse för de intervjusvar vi fick. Informationen som kartorna gav visade sig vara viktig 

i analysarbetet och användes kontinuerligt under hela analysprocessen. Eftersom det erbjudna 

materialet på förskolegårdarna visade på stor variation utformades symboler och 

symbolförklaringarna återges i bilaga 4. Genom kartorna och symbolförklaringarna får läsaren 

en möjlighet att själv bilda sig en uppfattning av förskolegårdarna i studien. 

 

4.2. Urval 

I vårt riktade urval tog vi hänsyn till förskolegårdarnas utformning då vi i vår studie ville se 

likheter och skillnader i förskollärarnas arbetssätt samt om det fanns en koppling mellan det 

och de olika förutsättningarna på de respektive förskolegårdarna. Samtliga förskollärare 

arbetade alltså på olika förskolor och kartor över deras respektive gård finns som bilaga. 

Kartorna visar att det finns stor variation mellan förskolegårdarna i vår studie. I urvalet togs 

även hänsyn till åldern på de barn som förskolläraren arbetar med. Första kontakten med 

förskollärarna i studien togs via telefon och samtliga tillfrågade valde att delta.    

 

Samtliga intervjuade personer är verksamma förskollärare i olika förskoleområden i två olika 

kommuner.  

 

Nedan följer en redogörelse över våra informanter.  
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Förskolläraren som arbetar på förskolan som i studien kallas Förskola med större gård arbetar 

på en avdelning med barn mellan ett och tre år.  

Förskolläraren som arbetar på förskolan som i studien kallas Förskola med mindre gård 

arbetar på en avdelning med barn mellan ett och tre år. 

Förskolläraren som arbetar på förskolan som i studien kallas Lägenhetsförskola arbetar på en 

avdelning med barn mellan tre och sex år. Vi valde att kalla denna förskola för 

Lägenhetsförskola eftersom lokalen bestod av en lägenhet i ett hyreshus. 

Förskolläraren som arbetar på förskolan som i studien kallas Parkförskola arbetar på en 

avdelning med barn mellan ett och tre år. Vi valde att kalla denna förskola för Parkförskola 

eftersom vi vid besöket tyckte att förskolegården till viss del påminde om en park. 

Förskolan som i studien kallas Naturförskola fungerar mer som en enavdelningsförskola och 

förskolläraren som arbetar här möter alla barnen i verksamheten. Vi valde att kalla denna 

förskola för Naturförskola därför att förskolegården innehöll många stora träd och stor tom 

gräsyta.   

 

4.3. Analysmetod 

För att en analys av flera olika intervjuer ska kunna genomföras på ett likvärdigt sätt är det 

viktigt att samtliga intervjuer transkriberats enligt samma system. I transkriberingen är det av 

stor vikt att detaljer som pauser i talet och betoningar av vissa ord framkommer då dessa 

anses viktiga för tolkningen och analysen av intervjudata (Bryman, 2011). Inför 

transkriberingen av intervjuerna jämfördes olika böckers transkriberingssystem och vi enades 

om Gjems (2009) eftersom vi ansåg det vara tydligast. Redogörelse för 

transkriberingssystemet finns som bilaga 2.  

 

Analysen av insamlad intervjudata skedde kontinuerligt under pågående studie. Enligt 

Bryman (2011) bör man inte vänta med att analysera data tills alla intervjuer är transkriberade 

vid kvalitativa intervjuer, dels på grund av att insamlad data då kan bli svår att överblicka. 

Kontinuerliga analyser genom hela datainsamlingen möjliggör även en större medvetenhet om 

olika teman som berörs under intervjuerna och detta kan sedan användas i de intervjuer som 

återstår (Bryman, 2011). 

 

Vid analysen av materialet utgick vi från Vygotskijs teorier om interaktionens och miljöns 

betydelse för lärande. Utav materialet i transkriberingarna gjordes sedan ett urval utifrån vår 
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tematiska analys där de områden som var väsentliga för de intervjuade förskollärarna och 

även kunde bidra till att belysa vårt syfte valdes. Tematisk analys innebär att man strukturerar 

sin insamlade data utifrån de teman och subteman som framträder efter noggrann läsning av 

materialet (Bryman, 2011). Dessa teman blev sedan grunden för vår resultatdel men de 

kompletterades i något fall även med sådant som framträdde vid något färre tillfällen i 

intervjumaterialet då vi ansåg att informationen ändå kunde vara till hjälp för att besvara 

studiens syfte. 

 

I analysen av vår insamlade intervjudata använde vi oss alltså av tematisk analys. Löfgren 

(2014) betonar vikten av att välja analysmetod utifrån det syfte man har med projektet. Den 

tematiska analysen av våra kvalitativa intervjuer ansåg vi på ett bra sätt kunde synliggöra de 

intervjuades olika uppfattningar kring ämnena vi ville studera. Löfgren (2014) skriver 

”tematiska analyser fungerar ofta som en bra grund för att göra jämförelser” (s.152).  

  

Våra teman ändrades flera gånger under analysens gång och tenderade att gå från mer 

generella till mer specifika begrepp. Dessa mindre teman ordnades sedan in under rubrikerna i 

studiens resultat.  

 

4.4. Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver forskningsetiska principer som gäller inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Studien är utförd enligt dessa etiska principer. Inför besöken 

på förskolorna och intervjuerna informerades förskollärarna om studiens syfte, hur vi planerat 

att gå tillväga för att besvara syftet, att deltagandet i studien var frivilligt och att de 

närsomhelst kunde välja att avbryta. Samtyckesblanketten (bilaga 3), som också innehöll 

information om studien, skickades ut till förskollärarna i god tid innan den bokade intervjun. 

Detta för att förskollärarna skulle ges möjlighet att enskilt läsa igenom dem och skriva under 

blanketten. Sammantaget innebär de ovan beskrivna åtgärderna att studien uppfyller 

informationskravet och även samtyckeskravet. Samtliga tillfrågade valde att delta i vår studie. 

  

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfylls genom att inspelningarna från 

intervjuerna sparades på en extern hårddisk så länge studien pågick och när uppsatsen är 

godkänd och registrerad i Diva kommer de att tas bort. Vid transkriberingen avidentifierades 
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intervjuerna och fingerade namn användes i analysarbetet. Vi har inte heller gett vidare våra 

ursprungliga data till någon, utan den presenteras enbart i denna studie.   

 

4.5. Tillförlitlighet  

För att öka studiens tillförlitlighet genomfördes provintervjuer och efter detta justerades 

frågeschemat något för att svaren på frågorna i högre grad skulle kunna besvara studiens 

syfte.     

 

Det faktum att båda studentforskarna i denna studie under en längre tid deltagit i olika 

förskolors verksamhet kan sägas öka studiens tillförlitlighet. Detta eftersom lång delaktighet i 

en social grupp leder till att begrepp och observationer mer stämmer överens (LeCompte & 

Goetz 1982 se Bryman, 2011, s. 352).  

 

4.6. Trovärdighet 

För att öka studiens trovärdighet genomfördes utöver intervjuerna också granskning av 

förskolegårdarna och förskolornas pedagogiska dokumentation. Att på detta sätt använda sig 

utav multipla insamlingsmetoder kan innebära att man ökar och fördjupar sin förståelse 

(Roos, 2014).  

 

Ytterligare ett sätt att öka studiens trovärdighet är att strukturera insamlingen av data. Som vi 

tidigare redogjort för använde vi oss utav semistrukturerade kvalitativa intervjuer. I ett försök 

att strukturera vår datainsamling gavs samma information till alla förskollärarna inför 

intervjun. Besöken på förskolorna utformades så likartat som möjligt och i möjligaste mån 

utgick intervjuerna utifrån samma frågor. Vid analysen av vår insamlade data jämfördes våra 

tolkningar och vi ansträngde oss för att inte låta våra förutfattade meningar påverka vår 

tolkning av det som sades. För att öka studiens trovärdighet gjordes också försök att 

strukturera arbetet så att vår förförståelse inte hindrade oss från att få svar på vår fråga. Full 

objektivitet är dock aldrig möjlig (Roos, 2004).  
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4.7. Presentation av förskolegårdarna  

Av de fem förskolor som ingår i studien bedriver endast två sin verksamhet i lokaler som är 

byggda för förskoleverksamhet nämligen Förskola med större gård och Parkförskola. 

Förskollärarna på dessa förskolor är i högre grad nöjda med förutsättningarna på sina 

förskolegårdar än de övriga. Dessa båda gårdar är till ytan stora och underlaget är varierat och 

består av både asfalt, gräs, grus, sand och någon kulle. Mycket material erbjuds också, både 

tillfört och naturmaterial. Det tillförda materialet består bland annat av gungor, 

klätterställningar, rutschkanor, lekstugor, cyklar. På Parkförskolan finns förutom detta även 

biltvätt, bilverkstad, affär, utekök och de planerar att bygga ett stall för käpphästarna på 

utegården. Det finns på Parkförskolan och Förskolan med större gård också odlingslådor, 

bärbuskar, pilkojor och fruktträd. De övriga tre gårdarna har olika förutsättningar men 

gemensamt för dem är att de har mindre andel tillfört material än Parkförskolan och Förskolan 

med större gård. Naturförskolan, Lägenhetsförskolan och Förskolan med mindre gård har inte 

heller några odlingslådor eller bärbuskar. Naturförskolans gård har mycket fri yta och mycket 

växtlighet men mest i form av större träd. Lägenhetsförskolan och Förskolan med mindre gård 

har förskolegårdar som är små till ytan och underlaget består till största delen av asfalt även 

om det också finns sandlåda och liten gräsyta. Det finns inte mycket framme på gården, utan 

det tillförda materialet som finns förvaras i förrådet.   

 

5. Resultat och analys 

Studiens resultat redovisas under rubrikerna Organisation som begränsar och Organisation 

som möjliggör. Båda dessa huvudrubriker innehåller organisation såväl utifrån miljö och 

material som förskollärarens roll.  

5.1.  Organisation som begränsar 

5.1.1. Miljö och material 

I studien framkommer två olika sätt på vilket miljön och materialet kan begränsa 

möjligheterna för naturvetenskapligt utforskande på förskolegården. Det ena handlar om att 

förskolegårdarnas förutsättningar från början kan beskrivas som dåliga, eftersom det vid 

planeringen av förskolan inte gavs möjlighet att i så stor utsträckning planera för själva 

gården. På de förskolegårdar som är byggda för sitt syfte ses istället en begränsning genom att 

materialet på dessa gårdar är för färdigt.  
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Förskollärarna på Naturförskolan, Lägenhetsförskolan och Förskolan med mindre gård ser 

olika begränsningar i sina förskolegårdars utformning som exempelvis storleken på gården. 

Förskolläraren på Förskolan med mindre gård menar att storleken på hennes förskolegård 

begränsar vilka aktiviteter som är möjliga. Att organisera för naturvetenskapliga aktiviteter 

kring exempelvis odling anser hon inte är möjligt. Förskolläraren på Lägenhetsförskolan ser 

andra begränsningar än storleken på sin förskolegård. Lägenhetsförskolans gård är placerad 

mellan två hyreshus och bostadsbolaget som äger husen tillåter inga bestående ändringar av 

miljön. Detta menar förskolläraren hindrar dem i deras användande av förskolegården som en 

plats för naturvetenskapligt utforskande. Förskolläraren på Naturförskolan anser att den 

förskolegården inte kan utnyttjas fullt ut eftersom formen på deras gård kräver fler personal 

för att de ska kunna ha överblick över hela gården. 

 

I studien framkommer att förskollärarna menar att barn lär genom leken. Olika typer av lekar 

och lärande i lekarna på förskolegården nämns i intervjuerna, men reflektion kring vilket 

material gårdarna erbjuder och vilka konsekvenserna blir av det materialet saknas. Gårdarna 

till förskolorna som bedrev sin verksamhet i lokaler som var byggda för förskoleverksamhet 

skiljde sig avsevärt från övriga då de var rikt utrustade med tillfört material. På de 

förskolegårdar som var utformade för förskoleverksamhet signalerar också materialet tydligt 

vilka aktiviteter som är lämpliga och det tillförda materialet består exempelvis av bilverkstad, 

bandyplan, cykelbana, affär och utekök. Utöver detta material finns även odlingar, bärbuskar 

och fruktträd i större utsträckning än på de övriga förskolegårdarna i studien. I analysen av 

studiens data framstår det som att tillfört material som tydligt signalerar på vilket sätt det kan 

användas begränsar naturmaterialets roll på förskolegården och det naturvetenskapliga 

utforskandets roll blir därmed mindre. Det framstår alltså som om naturmaterialet utnyttjas 

mindre när rikligt med tillfört material samtidigt erbjuds. Det tillförda materialet kan utifrån 

studien sägas begränsa barnen i deras naturvetenskapliga utforskande och möjligen även i 

deras kreativitet eftersom materialet har en sådan given funktion. I studien ges inget exempel 

på när det tillförda materialet används för ett annat syfte än det i förväg bestämda. Däremot 

ges kreativa exempel på de gårdar där det tillförda materialet är mer begränsat. På dessa 

gårdar beskriver förskollärarna exempelvis att pinnar och snö får gestalta olika föremål i 

leken. 
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5.1.2. Förskollärarens roll 

I studien syns tre begränsande aspekter angående förskollärarens möjligheter att organisera 

för naturvetenskapligt lärande på förskolegården. Det framkommer att bristen på 

ämneskunskaper inom naturvetenskap, miljö- och naturvårdsfrågor är en sådan. Även 

förskollärarens mer avvaktande roll under utevistelsen kan begränsa samt de lärsituationer 

som utformas utifrån tradition mer än barnens intresse.    

 

Samtliga förskollärare i studien nämner att de försöker vara med barnen under utevistelsen för 

att kunna delta i deras utforskande, men en av förskollärarna beskriver hur det ofta blir så att 

de mindre barnen behöver lite mer praktisk hjälp ute vilket leder till att hon får en mer 

avvaktande roll bland de äldre barnen. Engdahl (2014) visar också att pedagoger intar en mer 

avvaktande roll ute än vad de har inne. En av förskollärarna ger uttryck för att denna mer 

passiva roll bland förskollärarna egentligen inte är den bästa eftersom de möjligheter för 

lärande och utveckling som uppstår i stunden då inte tas tillvara. Hon beskriver hur 

förskollärarnas roll under utevistelsen blir något annorlunda jämfört med inomhus och hur det 

lätt blir för mycket fri lek ute medan förskollärarna står och pratar med varandra.  

 

Ja alltså nja # alltså tyvärr kan man säga # om man är ute en vanlig dag och inte har nåt planerat så kan 

jag ibland känna att man kanske släpper lite för mycket # att det blir för mycket fri lek ute bara # inne är 

det lite mer så att man har koll och man bygger och man sitter och pysslar och man gör kreativa saker 

ihop och man gör # ute är det mer såhär vi går ut och leker sen får dom cykla runt lite och så står vi # 

kanske blir lätt att man bara står och pratar med varann # istället för att man utnyttjar situationen ute 

också med barnen lika mycket där och är med i varje situation lär och utvecklar där också # det är lite [!] 

för lätt att det blir så (Förskolläraren på Naturförskolan, 2016). 

 

Flera av de andra förskollärarna kan eventuellt tänkas uttrycka samma sak då de betonar hur 

barnens eget inflytande under vistelsen på förskolegården styr aktiviteterna. I vår analys 

funderar vi kring om organisationen under utevistelsen kan sägas handla mer om frihet än om 

inflytande och delaktighet. 

 

 En annan begränsning när förskolläraren organiserar för möjligheter till naturvetenskapligt 

lärande beskrivs av en av förskollärarna i studien. Hon berättar hur hon i utförandet av en 

aktivitet där de skulle leta vårtecken på förskolegården inte utgick från barnens intresse. 

Förskolläraren beskriver också hur barnen då inte visade något större intresse för aktiviteten 

och betonar vikten av att istället utgå från barnens intresse när hon organiserar för aktiviteter. 
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För att kunna utmana barnen vidare i deras lärande behöver förskolläraren vara lyhörd för vad 

barnen visar intresse för och utgå från detta intresse när det organiseras för lärande (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005) .  

 

Förskollärarna i studien anser att det är viktigt att de är insatta i det som ska läras kring på 

förskolan och de beskriver hur de på olika sätt tar del av användbara kunskaper. En 

förskollärare lägger tonvikten på förberedelserna inför lärsituationerna medan en annan 

istället uttrycker hur man kan upptäcka kunskap tillsammans med barnen. I studien 

framkommer det genom intervjuer och pedagogisk dokumentation att förskollärarna 

uppmärksammar många möjligheter för matematiskt lärande utomhus och att detta har stort 

fokus i förskolan på grund av den matematikkurs flera av dem går. Att som förskollärare ha 

ämneskunskaper är alltså viktigt för att kunna upptäcka möjligheterna till lärande i barnens 

utforskande. Om förskolläraren inte har denna kompetens tas inte ögonblicken tillvara på det 

sätt som annars vore möjligt (Helldén, m.fl., 2010). Även förskollärarens tidigare erfarenheter 

av ett ämne har betydelse för hur möjligheterna till lärande inom det området tas tillvara i 

förskolan. En av förskollärarna nämner att hon under sin egen skoltid upplevt ämnet 

naturvetenskap som svårt och komplicerat. Palmer (2010) menar att om dessa våra tidigare 

erfarenheter i ett ämne är negativa så är det svårt att som pedagog planera och fånga 

lärsituationer tillsammans med barnen. För att motverka detta behöver läraren med negativa 

erfarenheter av ett ämne tänka om och inte se ämneskunskaperna så svart eller vitt. Att 

synliggöra den egna förståelsen och relationen till ämnet är avgörande för att kunna gå in i en 

omförhandlande process. Processen är i sin tur nödvändig för att som förskollärare kunna 

möjliggöra utforskande, estetiska och alternativa lärsituationer (Palmer, 2010).    

 

Det mer abstrakta lärandet kring kretsloppet beskrivs också av några förskollärare i studien. 

De förskollärare som tar upp svårigheten kring abstrakta begrepp beskriver arbetet med de 

yngre barnen på förskolan. Att förklara kretsloppets samband upplevs av förskollärarna som 

lite svårare förmodligen därför att det handlar om mer abstrakta begrepp och samband över 

tid. Svårigheterna de beskriver med arbetet kring detta kan också tänkas förklara varför de 

intervjuade förskollärarna inte i större utsträckning arbetade med de olika sambanden i 

naturen och miljön. 

 



22 
 

5.1.3. Skräpplockning 

Under intervjuerna pratar samtliga förskollärare om skräpplockning som en aktivitet inom 

arbetet med miljö- och naturvård i förskolan.  

 

Som vi tidigare beskrivit upplever alltså förskollärarna i studien en osäkerhet kring att prata 

med barnen om de abstrakta processerna och sambanden i naturen och det visar sig i studien 

vara mer vedertaget att i förskolan arbeta med sortering och skräpplockning. Det kan finnas 

flera orsaker till det. Att låta barnen i förskolan agera för miljön genom konkreta handlingar 

är ett sätt att arbeta med miljö- och naturvårdsfrågor i förskolan (Hedefalk, Almqvist & 

Östman, 2015). En annan bidragande orsak till att skräpplockning är så vanligt förekommande 

skulle kunna vara att Stiftelsen Håll Sverige Rent erbjuder lättillgängligt material till förskolor 

angående detta. Här kan även de intervjuade förskollärarnas egna erfarenheter av 

naturvetenskap som ett svårt ämne tänkas spela in. Att använda det pedagogiska materialet 

som utformats av experter kan tänkas inge en känsla av trygghet. I och med arbetet med detta 

material arbetar förskollärarna konkret utefter läroplanens mål kring miljö- och 

naturvårdsfrågor, men den fördjupande kunskapen hos barnen inom detta ämne får inget 

självklart utrymme. Pedagogers osäkerhet kan på detta sätt leda till att processerna i naturen 

förblir abstrakta för barnen (Szczepanski, 2013). 

  

Det kan även finnas ytterligare anledningar till varför sortering och skräpplockning verkar 

uppta så mycket utav förskolors miljö- och naturvårdsarbete. En sådan anledning skulle till 

exempel kunna vara att detta arbete inte i så stor grad kan sägas ifrågasätta familjers olika 

värderingar som till exempel frågan om köttproduktion. Förskolans arbete ska ske i ett nära 

och förtroendefullt samarbete med hemmen (Skolverket, 2010). Hur barnen uppfattar arbetet 

med att plocka upp skräp och vilket lärande som kan ske i denna aktivitet har vi dock inte 

kunnat hitta någon omfattande studie kring.  

 

 

5.2. Organisation som möjliggör 

5.2.1.Miljö och material 

Förskolegårdens miljö och material visar sig har stor betydelse för vilka möjligheter som 

skapas för arbetet kring naturvetenskap, miljö- och naturvård. Intressant är att resultatet visar 

på ett annat samband än det förväntade vilket redogörs för nedan.  
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Som tidigare beskrivits har förskolegårdarna i studien olika förutsättningar och organisationen 

för lärande ser också olika ut. Varken gården på Förskolan med mindre gård eller gården på 

Lägenhetsförskolan ansågs vid en första anblick av oss som en optimal förskolegård för 

naturvetenskapligt utforskande. I vår analys av intervjuerna och av samtalen utifrån den 

pedagogiska dokumentationen med förskollärarna på dessa båda gårdar framkom att 

naturvetenskapligt utforskande ändå sker och utforskande kring växter, maskar, gråsuggor, 

flugor och myror förekommer på olika sätt. Förskolläraren som arbetar på Lägenhetsförskolan 

var en av dem som under intervjuerna pratade mest om det naturvetenskapliga utforskandet på 

förskolegården. Lägenhetsförskolan var den som vid besöket framstod som den förskola med 

sämst möjligheter för naturvetenskapligt utforskande på förskolegården.  

 

Naturförskolan i vår studie erbjuder relativt lite tillfört material och förskolläraren på den 

förskolan beskriver att pinnar används flitigt i barnens lek och transformeras till exempel till 

motorsågar som används för att kapa träd. I vår studie framstår det som om barnen använder 

sig mer utav förskolegårdens naturmaterial i leken på de gårdar där utbudet av det tillförda 

materialet är mer begränsat (Förskola med mindre gård, Lägenhetsförskola och 

Naturförskola). På de gårdar där det finns mer tillfört material och traditionella lekredskap 

framstår det alltså som om barnen inte i samma utsträckning använder sig utav 

naturmaterialen i leken. Denna slutsats är intressant eftersom det då innebär att en 

förskolegård som framstår som ganska tom på tillfört material inbjuder till mer 

naturvetenskapligt utforskande. Genom att använda naturmaterialen i det lekfulla laborativa 

utforskandet kan naturvetenskapligt lärande ske (Nordin-Hultman, 2004). 

 

Förskollärarna i vår studie benämner olika material som under utevistelsen på förskolegården 

kan användas när de organiserar för möjligheter och aktiviteter kring naturvetenskap och 

miljö- och naturvårdsfrågor. Det framgår i våra intervjuer att både tillfört material och 

naturmaterial tas tillvara i detta arbete. När det finns mindre tillfört material på gården 

beskriver förskollärarna i vår studie mer lärsituationer kring det naturmaterial som finns där. I 

intervjuerna syns alltså ett samband mellan gårdens innehåll och vilken typ av material som 

omnämns av förskollärarna.  
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5.2.2. Förskollärarens roll 

Förskollärarna använder de möjligheter som finns på förskolegården på olika sätt. De 

beskriver hur de utgår från barnens intressen och arbetar ämnesövergripande.  

 

På Förskolan med mindre gård, Lägenhetsförskolan och Naturförskolan, som är de förskolor 

där gårdarna inte innehåller så mycket tillfört material, benämner alltså förskollärarna mer 

naturmaterialen som en tillgång i det naturvetenskapliga utforskandet. Att på detta sätt ta 

tillvara på utemiljöns möjligheter till förstahandserfarenheter av naturmaterialet är en tillgång 

i organiserandet av aktiviteter för lärandet kring naturvetenskap (Szcepanski & Dahlgren, 

2011). Parkförskolan och Förskolan med större gård innehöll alltså rikligt med tillfört material 

och även om gården också innehåller mycket naturmaterial blir det i analysen tydligt att 

förskollärarna på dessa gårdar också ansåg sig behöva tillföra ytterligare material såsom 

luppar och vattenkannor för det naturvetenskapliga utforskandet. 

 

Om man just tänker bara på gården men sen beror det ju på vad man tillför alltså så jag kan ju ta med mig 

och göra alltså experiment och så kring naturvetenskap ute men då är det ju inte något som jag har där 

hela tiden utan det är ju något jag måste tillföra och ta med mig ut på gården (Förskolläraren på 

Parkförskolan, 2016). 

 

De planerade lärsituationerna kring naturvetenskap som tas upp i intervjuerna handlar främst 

om lärarledda aktiviteter med tillfört material men även naturmaterial används. De aktiviteter 

som nämns kan sägas visa på bredden av naturvetenskap som ämne och vad detta kan 

innebära i förskolan. De naturvetenskapliga aktiviteterna är konkret utformade och innehåller 

olika experiment, observationer, odlingar, vattnets olika former och olika smådjur. 

 

Förskolläraren på Parkförskolan i studien förklarar hur barnens intresse kan tas tillvara för att 

senare tas upp i ett projekt eller i ett temaarbete medan de övriga pratar mer om barnens 

inflytande över lärandet i stunden. Tema- och projektarbeten är ju ämnesövergripande och 

arbetet kring ett tema berör därför många olika ämnesområden. Förskollärarna på Förskolan 

med större gård, Lägenhetsförskolan och Naturförskolan beskriver hur de utomhus arbetar 

med naturvetenskap som en del i sitt tema och hur de naturvetenskapliga begreppen  då sätts 

in i ett sammanhang. På Naturförskolan har man exempelvis temat bonden och förskolläraren 

visar oss hur olika aktiviteter kring naturvetenskap utförts inom detta tema.  Att ta vara på vad 

naturen erbjuder är också något flera av förskollärarna talar om. De nämner hur våra 

årstidsväxlingar kan visa på händelseförlopp och processer i naturen.  
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Samtliga förskollärare talar om vikten av att vara närvarande och delaktig med barnen under 

utevistelsen. De betonar också vikten av att ta vara på barnens intressen och använda sig av 

situationerna som skapas som möjligheter för lärande under utevistelsen. I studien är detta det 

mest genomgående arbetssättet för lärande utomhus på förskolan. I Förskolans läroplan 

(Skolverket, 2010) beskrivs hur barnens erfarenheter och intressen ska styra innehållet i 

verksamheten. Förskollärarna i vår studie visar en medvetenhet angående detta när de 

beskriver hur de organiserar för naturvetenskapligt lärande på förskolegården. Förskollärarna i 

studien nämner flera olika situationer där naturvetenskapligt utforskande utifrån barnens 

intresse ägt rum.  

 

 Just barnens alltså deras eget inflytande är ju väldigt viktigt när man är ute och det här när man hittar en 

mask eller man hittar en myra eller så där # man forskar ihop med dom [= barnen] liksom man pratar om 

hur många ben har den eller alltså mycket så (Förskolläraren på Lägenhetsförskolan, 2016). 

 

 

6. Diskussion 

6.1. Resultatdiskussion 

I studien ingår fem förskolegårdar med olika förutsättningar i miljön. Förskollärarna har 

ibland svårt att se de möjligheter som finns på förskolegården och de verkar inte ha reflekterat 

så mycket kring hur gården kan användas för att skapa möjligheter kring naturvetenskapligt 

lärande. När de talar om naturvetenskapligt lärande beskrivs istället ofta situationer utanför 

förskolegården. Att miljön och materialets utformning i förskolan påverkar barnens 

möjligheter för utforskande på olika sätt har blivit tydligt i flertalet studier (Ärlemalm-Hagsér, 

2012; Eriksson Bergström, 2013; Nordin-Hultman, 2004). Nordin-Hultman (2004) utgår från 

ett diskursivt synsätt och delar in miljön efter två olika diskurser; hemdiskurs och 

verkstadsdiskurs. Hon beskriver hur diskurserna säger något om förskollärarens syn på barn 

och verksamheten och hur utformningen av miljön antingen kan möjliggöra eller begränsa 

möjligheterna till laborativt utforskande. Lenz Taguchi (2012) går ännu längre i sitt 

resonemang kring miljöns betydelse och ser miljön och materialet som en stark betydelsefull 

agent i lärandet. Utifrån dessa synsätt kan organisationen av miljön både möjliggöra och 

begränsa lärandet.  
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Vid första anblicken av de förskolegårdar som är planerade för förskoleverksamhet och som 

ingår i studien framstod det som om de hade de bästa förutsättningarna för arbete kring 

naturvetenskap, miljö- och naturvårdsfrågor. Vid en jämförelse såg de övriga gårdarna ut att 

erbjuda färre möjligheter för detta. Men i studien framkommer ett intressant och lite oväntat 

samband. De möjligheter som verkade finnas på Förskolan med större gård och på 

Parkförskolan utnyttjades inte utan det tillförda och färdiga materialet förväntades tala för sig 

själv och förskollärarna verkade inte iscensätta så mycket möjligheter för naturvetenskapligt 

lärande på förskolegården. De talade mer om det naturvetenskapliga lärandet under 

skogsutflykter och tog inte tillvara möjligheterna på förskolegården. 

 

I vår studie framkommer två olika synsätt hos förskollärarna kring hur möjligheter för lärande 

bör organiseras i förskolan. I analysen av intervjuerna blir det synligt att förskollärarna på 

Förskolan med större gård och Parkförskolan tror på materialet som en viktig resurs, medan 

de andra tillskriver förskolläraren mer betydelse. När förskollärarna på Förskolan med större 

gård och Parkförskolan beskriver hur de tillför mer material för att utmana barnen i deras 

utforskande på förskolegården visar de en stark tilltro till materialets betydelse. Detta synsätt 

blir också tydligt eftersom dessa båda gårdar även innehåller rikligt med tillfört material.  

Eriksson Bergström (2013) och Barsotti (1997) talar om hur barn anpassar miljön så att den 

passar deras behov. När barnen erbjuds styrt material till varje situation ges ingen möjlighet 

att skapa egna handlingserbjudanden.  

 

Förskolegårdens innehåll påverkar som sagt vilken lek som blir möjlig och angående detta 

framkommer det i vår studie också att även om det finns träd och odlingar på de 

förskolegårdar som också erbjuder färdigt och tillfört material används inte naturmaterial då i 

samma utsträckning av barnen i leken. Detta motsäger det Engdahl (2014) ser i sin studie att 

platser med naturligt material såsom pinnar och kottar i högre grad väljs av barnen än material 

som erbjuder mer begränsade möjligheter.  

 

Barns inflytande i förskolan är något som betonas i läroplanen (Skolverket, 2010). Vad som 

blir konsekvenserna av pedagogernas mer passiva roll under utevistelsen går att tolka på olika 

sätt utifrån olika teorier om lärande. Enligt Vygotskij (1995) och den sociokulturella teorin lär 

vi genom leken. Vygotskij (1999b) skriver vidare att all undervisning måste utgå från barnens 

intressen samt att lärandet sker i samspel med en aktiv lärare. Denna lärare kan ju även vara 
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en merkunnig jämnårig kamrat. Om man som förskollärare däremot utgår från en lärandeteori 

där lärande mer ses som något instrumentellt som överförs från lärare till elev ges barnens lek 

mindre betydelse. Beroende på vilken lärandeteori som förskolläraren utgår ifrån får det alltså 

olika konsekvenser för hur de förhåller sig till leken. Olika syn på leken och lärande existerar 

parallellt i förskolan och ibland syns de olika diskurserna till och med i samma aktivitet 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Att olika lärandeteorier blir synliga genom den enskilda 

förskollärarens tankar och handlingar blir tydligt även i vår studie.  Förskolläraren i vår studie 

som nämnde att det lätt blir för mycket fri lek under utevistelsen pratar sedan även om 

lärandet som kan ske genom att barnen själva skapar lekar med hjälp av pinnar. Att barnen lär 

genom sina erfarenheter i leken betyder inte att förskollärare inte har ett ansvar att genom sin 

delaktighet i leken utmana deras tankar ytterligare (Åberg & Lenz Taguchi, 2005).  

  

 I våra intervjuer talar samtliga förskollärare om vikten av att följa barnens intressen. Detta kan 

ju dock tänkas innebära lite olika saker. Hur förskollärarna ser på sin roll i utforskandet av det 

barnen är intresserade av får konsekvenser för verksamheten. Barnen lär i samspel med 

varandra men de behöver engagerade vuxna som skapar möjligheter för lärande (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005). Betydelsen av att som förskollärare skapa dessa möjligheter tas inte upp 

av alla i vår studie. Detta kan tänkas bero på att de kanske inte har kunskapen om 

naturvetenskapliga fenomen för att kunna se lärandet i stunden och skapa möjligheter för 

vidare utforskande. Sheridan, Williams, Sandberg & Vuorinen (2011) ser i sin studie att 

förskollärare ofta väljer att fokusera på barns möjligheter till demokratiskt inflytande och 

förskollärarna uttrycker samtidigt ett behov hos dem själva av mer ämneskunskaper. Även 

andra studier har visat på betydelsen av lärarens ämneskunskaper (Vikström, 2008; Jonsson, 

2007).  

 

Förskollärarna i studien beskriver den upplevda svårigheten med att arbeta med mer abstrakta 

samband och begrepp och det verkar i studien mer vedertaget att arbeta med skräpplockning. 

Att på detta sätt låta barn agera för miljön genom konkreta handlingar har även i tidigare 

forskning visat sig vara ett arbetssätt för hållbar utveckling i förskolan (Hedefalk, Almqvist & 

Östman, 2015). Andra synliga arbetssätt i tidigare studier har varit att ge möjlighet till ett 

mångperspektiv samt till utveckling av kritiskt tänkande (Jonsson, 2007; Hedefalk, Almqvist 

& Östman, 2015). De sistnämnda arbetssätten kommer dock inte fram i vår studie. Detta kan 

bero på formuleringen av intervjufrågorna då begreppet hållbar utveckling inte används. 
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Miljö- och naturvårdsfrågor kan dock sägas vara en del av begreppet hållbar utveckling 

(Björneloo, 2007).  

 

Intressant i detta sammanhang är även att det i vår studie inte syns något samband mellan 

graden av  personligt engagemang och hur förskolläraren sedan organiserar för samt utför 

aktiviteter för lärande kring miljö- och naturvård. Detta står alltså i motsats till det som 

Björneloo (2007) kom fram till i sin studie där hon såg ett samband mellan graden av 

personligt engagemang och hur pedagogen sedan arbetade med dessa frågor i förskolan. 

 

6.2. Metoddiskussion 

6.2.1. Insamlingsmetod 

Vi valde att genomföra semistrukturerade kvalitativa intervjuer därför att vi ansåg att vi 

genom denna metod borde ha goda chanser att få våra frågeställningar besvarade. Det kan 

dock finnas vissa svårigheter att utifrån semistrukturerade kvalitativa intervjuer göra riktiga 

jämförelser, då intervjuerna kan riskera att beröra skilda ämnesområden. I denna studie ansågs 

dock fördelarna med denna typ av intervju överväga. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på respektive förskola. Vid några tillfällen visade det sig 

svårt att hitta en lugn plats för intervjuerna. En lugn och ostörd miljö är viktig för kvaliteten 

på inspelningen (Bryman, 2011). Detta kan ha påverkat resultatet i viss mån då det ibland 

kunde vara svårt att uppfatta vad förskolläraren sa.  

 

För att kunna ge en bild av de olika förutsättningarna och för att se om utformningen av 

förskolegården eventuellt kunde tänkas ha betydelse för de intervjusvar vi fick gjordes skisser 

av förskolegårdarna. I början av vår arbetsprocess kategoriserade vi vårt urval av 

förskolegårdar genom att ge dem beskrivande namn såsom: traditionell gård, ingen gård, 

naturgård, nybyggd gård. Det uppstod dock svårigheter med att etikettera gårdar utifrån dessa 

kortfattade beskrivningar. Att istället återge miljöerna genom skisser upplevdes tydligare och 

mer rättvisande. I analysen av resultatet fanns ändå ett behov av att kunna koppla 

förskolläraren till respektive förskolegård och i dessa situationer användes de fingerade 

beskrivande namnen som står angivna på kartorna (bilaga 4). 
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Efter att merparten av besöken genomförts kunde vi se att det hade varit fördelaktigt att se 

miljöerna på förskolorna innan intervjuerna genomfördes. Detta för att vi då hade kunnat 

ställa mer riktade frågor om specifika saker i miljön, exempelvis utelämnades förskolans 

akvarium vid en intervju. Annan intressant information framkom också i samband med de 

övriga rundvandringarna på förskolorna. För att intervjusituationerna skulle bli likvärdiga 

ändrades dock inte detta under pågående studie utan samtliga intervjuer genomfördes innan 

förskolemiljöerna granskades. Genom att genomföra intervjuerna först minskade eventuellt 

också risken något för att ställa ledande frågor till förskollärarna kring deras arbetssätt och 

vad arbetet med naturvetenskap kan tänkas innebära i förskolan. Den information som kom 

fram efter intervjun och som vi ansåg kunde vara viktig i vår studie antecknades. Vi valde att 

inte spela in samtalen kring den pedagogiska dokumentationen eftersom den i samtliga fall 

fanns i lokaler där barnen samtidigt vistades. Om dessa samtal med förskolläraren spelats in 

hade andra etiska krav ställts. Vid analysen av dessa anteckningar blev det tydligt hur mycket 

bättre det hade varit att kunna använda sig utav transkriberingar också i denna analys.   

 

I god tid innan intervjuerna skickades ett informationsblad ut till de tillfrågade förskollärarna 

(bilaga 3). Inför detta utskick diskuterades hur vår studie skulle presenteras. Det kan vid 

intervjusituationen vara till hjälp om de intervjuade har hunnit förbereda sig och de kan 

därigenom även känna sig tryggare, men det kan eventuellt också tänkas påverka resultatet 

något. 

   

6.2.2. Urval 

I vårt material från de första genomförda intervjuerna framstod det som om det eventuellt 

kunde finnas en skillnad på hur man valt att arbeta inom detta område utifrån om 

förskolläraren arbetade med de äldre eller yngre barnen på förskolan. Eftersom det bland de 

först planerade fyra intervjuerna endast fanns en representant från en avdelning med barn 

mellan 1-3 år bestämdes att det skulle kompletteras med ytterligare en intervju med en 

förskollärare från en annan sådan avdelning. Detta för att eventuellt kunna möjliggöra 

ytterligare jämförelser och kunna dra slutsatser. Vid besöket av förskola nummer fyra fick vi 

dock på grund av sjukskrivning träffa en annan förskollärare än den planerade. Intervju 

nummer fyra gjordes därför med en förskollärare som nyligen bytt avdelning från en 

avdelning med större barn till en avdelning där barnen är mellan 1-3 år. 
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I urvalet av förskollärare till studien valde vi alltså att fokusera på olika förutsättningar på 

respektive förskolegård, samt åldern på de barn som förskolläraren främst arbeta med. I 

urvalet hade vi också kunnat ta hänsyn till andra faktorer såsom ålder, antal verksamma år i 

förskolan, kön, förskoleprofil och så vidare men detta gjordes inte. Hade det funnits större 

spridning angående detta hade kanske ytterligare slutsatser kunnat göras.  

 

6.2.3. Analysmetod 

Vårt insamlade material transkriberades kontinuerligt under studiens gång. Vi är medvetna 

om att en transkribering innebär en tolkning i sig eftersom en överföring från muntligt till 

skriftligt alltid innebär förändring. Genom att använda ett etablerat transkriberingssystem 

(bilaga 2) försöker vi emellertid att återge intervjusvaren så troget som möjligt.  

Även i analysarbetet har ett urval av intervjudata gjorts och en del av det som valts bort hade 

också troligen kunnat tillföra studien något. Vårt urval gjordes utifrån vår tematiska analys 

där de områden som verkade vara väsentliga för de intervjuade förskollärarna och kunde bidra 

till att belysa vårt syfte valdes. Även skillnader i datamaterialet uppmärksammades och när de 

mer avvikande intervjusvaren ansågs kunna användas för att belysa studiens syfte togs de med 

i resultatet. Analysen av transkriberingarna gjordes först enskilt men för att kvalitetssäkra de 

teman vi använde oss av beslöt vi att istället göra den tematiska analysen tillsammans. 

 

7. Slutsatser och vidare forskning 

Vårt syfte med studien har varit att fördjupa kunskapen om förskolegården som en resurs i det 

pedagogiska arbetet med barnen. Syftet kan sägas vara uppnått genom att vi studerat på vilket 

sätt förskolegården används i aktiviteter som syftar till lärande kring naturvetenskap och 

miljö- och naturvårdsfrågor.   

 

Vår frågeställning handlade om på vilket sätt förskollärare organiserar för möjligheter samt 

utför aktiviteter för lärande kring naturvetenskap och miljö- och naturvårdsfrågor under 

utevistelsen på förskolegården. Samtliga förskollärare i studien betonar vikten av att vara 

delaktig med barnen och på det sättet ta tillvara på barnens intresse och möjligheter till 

lärande i de situationer som uppstår på förskolegården. I studien är detta det mest 

genomgående arbetssättet för lärande på förskolegården. Förskolegårdarnas olika 
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förutsättningar får konsekvenser för vilka aktiviteter för lärande som möjliggörs under 

utevistelsen. Materialet på förskolegården styr vilka lekar som blir möjliga. Mindre andel 

tillfört material och färre lekredskap verka leda till mer utforskande av naturmaterial i leken. 

Förskolegårdens innehåll verkar även ha avgörande betydelse för vad som används när 

förskolläraren organiserar och utför aktiviteter för lärande kring naturvetenskap och miljö- 

och naturvårdsfrågor under utevistelsen. Mindre andel tillfört material verkar även här leda till 

mer användande av naturmaterial på förskolegården. De planerade lärsituationerna är oftast 

konkret utformade och förskollärarna i studien uttrycker en osäkerhet kring att arbeta med 

mer abstrakta begrepp.     

 

I vidare forskning skulle det vara intressant att ta reda på om det verkligen är så att mer tillfört 

material på förskolegården leder till mindre utforskande av naturmaterial. För att dra en mer 

tillförlitlig slutsats skulle mer data kring detta behöva samlas in. Det vore också spännande att 

undersöka vilken roll förskollärarnas förhållningssätt har i detta sammanhang. Sopsortering 

och skräpplockning är ett återkommande tema i arbetet med miljö- och naturvårdsfrågor på 

våra förskolor. Vidare forskning kring detta skulle behövas för att studera vilket lärande som 

kan ske utifrån dessa aktiviteter och hur barnen upplever det att plocka skräp.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor: 

Vad heter du? 

 

Hur gammal är du? 

 

Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamhet? 

 

När tog du din förskollärarexamen? 

 

Vad anser du är viktiga miljö- och naturvårdsfrågor?  

 

Vad är viktigt för dig? (Personliga tankar, försök att utveckla resonemanget; hemma, naturen).  

 

Tänker du annorlunda på förskolan? Tar du med dig ditt engagemang till förskolan?  

 

Hur anser du att man kan arbeta med miljö- och naturvårdsfrågor på förskolan? 

(Kan du se andra möjliga sätt att arbeta med dessa frågor på förskolan?) 

 

Vad tycker du om det som står i läroplanen angående de miljö- och naturvetenskapliga 

strävansmålen?     

 

Vilka är begränsningarna för att arbeta med dessa områden? 

 

Kan du beskriva hur naturvetenskapliga ämnen blir synliga under hela dagen på förskolan? 

 

Kan du beskriva hur naturvetenskapliga ämnen blir synliga ute på förskolegården? 

 

Har ni något särskilt material som ni utgår ifrån? 

 

Upplever du att det finns några ämnen som är enklare att arbeta med under utevistelsen? I så 

fall vilka? (Hur gör ni då?) 

 

Har ni arbetat på andra sätt tidigare? 
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Bilaga 2 

Transkriberingssystem  

 

VER: varje yttrande börjar med kodnamn och kolon 

 

< > det som står inom vinkelparentes är överlappade områden i samtalet 

 

# paus, representerar ett tydligt uppehåll i talet 

 

: tydlig förlängning av ljud, ju fler kolon desto längre ljud ::: 

 

[!] ordet före uttalas med eftertryck 

 

-? stigande slutton 

 

-. fallande slutton 

 

-! fordrande/krävande slutton 

 

- jämn slutton 

 

[=text] inom klammer presenteras förklaringar, tolkningar och kontextinformation 

 

(Gjems 2009 s. 143) 
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Bilaga 3 

Samtycke för vuxen till deltagande i studentforskning 
Förskollärarutbildningen – Examens arbete (LEXP16v16) – Våren 2016 

 
 
Martina Johansson och Frida Johnson genomför en studie i kursen Examensarbete inom ramen för 
förskollärarprogrammet vid Jönköping University. Övergripande fokus i studien är att undersöka 
pedagogiska och didaktiska frågor rörande förskolans policy och praktik. Mer specifikt handlar denna 
studie om att undersöka hur utevistelsen på förskolegården kan användas i arbetet med läroplanens mål 
kring naturvetenskap, miljö- och naturvårdsfrågor.  
 
Martina Johansson och Frida Johnson genomför denna studie i syfte att (a) bidra till kunskap om 
förskolan och dess verksamhet; (b) få erfarenhet av att genomföra empirisk forskning inom utbildning och 
undervisning; och (c) fullgöra kraven för att bli examinerad från förskollärarprogrammet på Högskolan för 
Lärande och Kommunikation vid Jönköping University. 
 
Om du accepterar att delta i denna studie kommer du att bli tillfrågad om att delta i en eller flera av 
följande aktiviteter: 
 
____ Delta i en intervju/intervjuer relaterat till forskningsämnet. 
____ Du ger din tillåtelse att bli observerad under dagliga aktiviteter i förskolan.  
 
All information som genereras kommer att anonymiseras vilket garanterar att du inte kan bli identifierad. 
Dessutom kommer all information som genereras förvaras på ett säkert sätt som förhindrar att det 
försvinner t ex genom stöld.  
 
Du har din fulla rätt att avbryta deltagande samt att ta tillbaka samtycke när som helst och utan några 
påföljder.  
 
Om du har frågor gällande den här undersökningen och/eller ditt deltagande, vänligen kontakta 
kursansvarig,  
Robert Lecusay (robert.lecusay@ju.se), eller examinator, Monica Nilsson (monica.nilsson@ju.se) 
 
Om du accepterar att delta, vänligen skriv under nedan. 
 
Deltagarens kontaktinformation, telefon och/eller email: _________________________________ 
 
 
________________________________    
Datum    
 
________________________________ ________________________________ 
Deltagarens signatur  Studentens namn  
 
 
________________________________ ________________________________  
Namnförtydligande  Namnförtydligande 
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Bilaga 4 
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Bilaga 4 Förskola med mindre gård 
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Bilaga 4 Förskola med större gård 
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Bilaga 4 Naturförskola 
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Bilaga 4 Parkförskola 
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Bilaga 4 Lägenhetsförskola 

 

 


