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Sammanfattning 
Syftet i detta arbete är att undersöka hur förskollärare talar om den pedagogiska 

verksamheten i samband med barns lek och lärande på förskolegården. För att 

undersöka detta gjordes en diskursanalys där det integrerade perspektivet följdes, vilket 

innebär tolkande av verbala formuleringar och där orden som sägs är av vikt. Detta val 

gjordes med fördel då det är retoriken kring vad förskollärare talar om i samband som är 

av intresse. Intervjuer med sex olika förskollärare har utförts för att se vad retoriken 

kring förskolegården och lek och lärande säger. Det är semistrukturerade intervjuer som 

skett i samtalen med förskollärare.  

    Studien redovisar de olika diskurserna som synliggörs i samtal med förskollärare, där 

det talas om motorisk utveckling, lärande inom olika innehållsområden, förskollärarens 

ansvar samt för vem utevistelsen är för. Resultatet visar att förskollärare är medvetna 

om vad som krävs av dem för att förskolegården ska kunna bidra till barns lärande, men 

trots detta framgår det att de vuxna ofta grupperar sig under utevistelsen och inte är 

tillräckligt närvarande eller aktiva i barnens aktiviteter. Det framgår dock förklaringar 

till detta, där det menas att barn klarar sig bättre själva utomhus än inomhus så det är 

under utevistelsen förskollärarna passar på att ta ut raster samt ha möten, därav råder det 

ofta personalbrist utomhus. 

 

 

Nyckelord: diskursanalys, förskola, förskolegård, förskollärares perspektiv, hälsa, 

lärande, motorik, retorik, social gemenskap.  
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1. Inledning 
 

Detta examensarbete handlar om möjligheten att nyttja förskolegården inom olika 

innehållsområden. Studien bygger på retoriken kring vad som sägs av förskollärare om 

förskolegården som en del av den pedagogiska verksamheten.    

     Under min utbildningstid till förskollärare har jag intresserat mig mer och mer för 

förskolegården och dess användning för pedagogisk verksamhet. Det är genom egna 

erfarenheter under min verksamhetsförlagda utbildning som jag ifrågasatt vad 

egentligen förskolegården används till, vad dess syfte är i en pedagogisk verksamhet. 

Många olika förskollärare och barnskötare har jag stött på som alla agerat olika under 

utomhusvistelsen; vissa har varit aktivt engagerade i barnens aktiviteter, andra har stått 

vid sidan om och verkat till synes mest tittat på och samtalat med kollegor. De svenska 

förskolorna har en lång tradition av att spendera tid utomhus (Fägerstam, 2012) och är 

starkt influerade av Friedrich Fröbel, som grundade en pedagogik där det handlade om 

en åldersanpassad och barncentrerad undervisning där daglig utevistelse var av stor vikt 

(Johansson, 1994). 

     Den pedagogiska verksamheten innefattar både lek, utveckling och lärande, och 

enligt förskolans läroplan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010), ska förskoleverksamheten 

erbjuda barnen detta. De svenska förskolorna förväntas stötta barns utveckling, och 

läroplanen tar upp vikten av att dagligen vistas utomhus, vilket bidrar till utveckling och 

välmående (Klaar & Öhman, 2014). Lpfö 98 tar upp att förskola och förskollärare 

förväntas erbjuda miljöer och aktiviteter som utvecklar barns lärande inom olika 

innehållsområden. De innehållsområden som barn ska få möjlighet att utveckla kunskap 

inom är teknik, matematik, naturvetenskap, social kompetens, språkutveckling, motorik 

samt demokratiska värderingar. De ska även få möjlighet till iakttagelse och reflektion 

(Skolverket, 2010).  

     Barnkonventionen (UNICEF, 2009) är ett annat policydokument som tillsammans 

med Lpfö 98 bildar grund för att följas i mitt blivande yrke som förskollärare. Båda 

dessa styrdokument tar upp utevistelsens betydelse samt förskolans uppdrag att bidra till 

utveckling och lärande och även vikten av sampel. Jag tolkar det som viktiga faktorer i 

den pedagogiska verksamheten, vilket styrks i citatet ur Barnkonventionen nedan.  
 

Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att utveckla barnets fulla 

möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga; /.../ utveckla respekt för 

naturmiljön 

Barnkonventionen, artikel 29 

 

Frågan om hur det kan ske och vilka faktorer som blir centrala, har behandlats av olika 

forskare, vilket jag redovisar i nästa kapitel. 

 
1.1. Syfte 

Syftet med detta arbete är att se till hur förskollärare talar om den pedagogiska 

verksamheten i samband med barns lek och lärande på förskolegården. Genom 

användandet av diskursanalys som utgångspunkt eftersträvas en djupare förståelse för 

det som förskollärare kommer att uttrycka i gemensamma samtal.      

     Frågeställningen i arbetet är:  

 Vilka diskussioner förs i relation till förskolegårdens betydelse i den 

pedagogiska verksamheten för att bidra till barns lek och lärande inom olika 

innehållsområden? 
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1.2. Teori 
I detta kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för 

denna studie. Kapitlet kommer att behandla centrala begrepp som är betydelsefulla för 

arbetet. De teoretiska utgångspunkterna som presenteras i vardera underrubrik är 

socialkonstruktionism samt diskursanalys. 
 

1.2.1. Socialkonstruktionism 

Det valda perspektivet för detta arbete är det socialkonstruktionistiska. Det som ligger 

till grunden för detta arbete är vad förskollärarna uttrycker verbalt med språket i den 

stunden då intervjuerna äger rum, därför passar ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 

bra för detta arbete, då detta perspektiv handlar om vad som händer i den sociala 

stunden.Winther Jörgensen och Phillips (2000) tar upp att socialkonstruktionism 

innefattar samband mellan kunskap och sociala processer, de menar att vårt sätt att 

uppfatta världen skapas då vi befinner oss i sociala processer. Winther Jörgensen och 

Phillips menar vidare att kunskap inte bara är en avspegling av verkligheten, och att 

sanning är en diskursiv konstruktion. Kunskapen om världen har inte dykt upp ur 

ingenstans, i socialkonstruktionismen menas det att denna kunskap om världen 

framkommer mellan människor, det är genom daglig interaktion som våra kunskaper 

skapas. Därför är social interaktion och framför allt språket viktigt inom 

socialkonstruktionism (Burr, 2015). Nordin-Hultman (2005) behandlar frågan om 

världen och kunskap kring den, och menar att uppdelningar i kategorier har vi 

människor gjort själva, världen finns inte färdigkategoriserad från början. De sätt som vi 

förstår och kategoriserar världen skapas och upprätthålls genom social interaktion, 

vilket innebär att inget är förbestämt då den sociala världen skapas i sociala 

sammanhang (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Eftersom det är i samtalen mellan 

människor som världen skapas, är språket och den sociala interaktionen en viktig faktor 

i denna teori (Burr, 2015). 

     Det socialkonstruktionistiska perspektivet lämpar sig väl då jag i detta arbete är 

intresserad avatt intervjua förskollärare, och det är i samtalen mellan människor som 

retoriken skapas.  

1.2.2.   Diskursanalys 

Diskursanalys kan tillämpas på texter och även samtal, och fungerar därför som 

analysmetod vid intervjuer där det förekommer verbala samspel (Bryman, 2011). Det 

anses vara språket som konstruerar världen istället för att endast vara ett medel för att 

företräda verkligheten (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Inom diskursanalysen förnekas 

teorin om att det finns en yttre verklighet som väntar på att få sin slutgiltiga beskrivning 

och förklaring, istället menas att diskurserna är konstruktionistiska, där det finns flera 

tänkbara beskrivningar på vilket sätt verkligheten byggs upp, att det är genom språket 

och diskurser som den sociala verkligheten konstrueras (Bryman, 2011). Nordin-

Hultman (2005) menar att kunskap är att ge och skapa betydelser, och att det enda sättet 

att förklara och kunna förstå olika fenomen är med hjälp av de ord som människor 

konstruerar. Det är genom att använda språket som människor kan tala om något.  
     Det finns olika perspektiv gällande diskursanalys, diskursteori, kritisk diskursanalys 

samt diskurspsykologi. Jag har i detta arbeta valt att använd mig utav ett integrerat 

perspektiv, men för att förstå fördelen i detta val kommer jag nu sammanfatta de tre 

olika perspektiven, för att vidare gå igenom vad ett integrerat perspektiv innefattar. 
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1.2.3. Diskursteori 

Laclau och Mouffe är de politiska teoretikerna som bidragit till utvecklingen av 

diskursteori (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskursteorins grundtanke är att det 

sociala aldrig kan bli färdigt då diskursen konstruerar den sociala världen. Diskursen 

omformas ständigt då den kommer i kontakt med andra diskurser och är därför något 

föränderligt och ovisst, alla diskurser och det sociala kunde ha blivit annorlunda och 

kan ännu förändras då det hela beror på i vilket sammanhang diskursen används 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Med tanken att språkets uppbyggnad och 

betydelse är föränderligt är analysens uppgift att undersöka hur verkligheten skapas i 

sociala sammanhang, det går inte att hitta den underliggande förklaringen till olika 

fenomen då det är omöjligt att fastslå verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). 

 

1.2.4.     Kritisk diskursanalys 

Även den kritiska diskursanalysen betonar att diskursen bidrar till att skapa den sociala 

världen (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Den kritiska diskursanalysen är ett 

kritiskt angreppssätt som engagerar sig i social förändring, därför upplevs denna inte 

vara politiskt neutral (Winther Jørgensen & Phillip). Denna analysform strävar efter att 

koppla samman språket med makt och sociala skillnader i samhället (Bryman, 2011), 

därför ses diskurser som något som producerar makt och språket och diskurserna anses 

vara viktiga maktredskap (Dahlberg et al., 2014). Diskurser reproducerar och förändrar 

kunskap, identiteter och sociala relationer och formas samtidigt av andra sociala 

strukturer, diskurser bidrar alltså till att både forma och även omforma sociala strukturer 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Winther Jørgensen och Phillips förklarar att det 

som gör den kritiska diskursanalysen kritisk är att dess uppgift är att klarlägga de 

sociala relationer som innebär ojämlika maktförhållanden, syftet är att bidra till en 

social förändring där det förekommer mer jämlika maktförhållanden. 

 

1.2.5. Diskurspsykologi 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) behandlar syftet med diskurspsykologi vilket är 

att undersöka hur människor strategiskt använder de föreliggande diskurserna till att 

framställa sig själva och världen på bestämda sätt i social interaktion, och vilka sociala 

konsekvenser de får. Även Burr (2015) behandlar detta, och menar att 

diskurspsykologin betonar möjligheten för talare att använda språket för egna ändamål. 

Inom diskurspsykologin görs retoriska studier av språkbruket, där identiteter uppfattas 

som diskursiva i den mening att den avvisar idén om att människor har en fast identitet. 

Diskurspsykologer menar istället att en identitet skapas då man talar, och genom detta 

synsätt är det möjligt att ha flera identiteter som uppfattas som produkter av olika 

diskurser (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

 

1.2.6. Ett integrerat perspektiv 

Genom att kombinera de olika perspektiven som beskrivits ovan, så kan deras starka 

sidor komma fram och de svaga kan undvikas. Diskursordning är ett begreppet som 

innefattar en komplex sammansättning av diskurser inom samma sociala område 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Diskursordningen i detta arbete är förskolegården 

då de diskurser som sägs alla handlar om förskolegården ur förskollärares perspektiv. 

     En av de styrkor som kommer betonas i arbetet är frågan om retorik, som är hämtat 

ur diskurspsykologin. En annan styrka som alla tre perspektiv har gemensamt är vikten 

av social interaktion för att skapa verkligheten. Då detta arbete utgår från intervjuer med 
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förskollärare sker det sociala interaktioner för att få reda på det som sägs kring 

förskolegården, vilket alla tre nämnda perspektiv utgår från.  
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2. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel redogörs för en avgränsad del av forskning som finns med fokus på 

förskolegården och utevistelsens betydelse för barn. Ett antal studier påvisar fördelar 

med att spendera tid ute, som bidrar till att barnens fantasi och kreativitet utvecklas. 

Redogörelsen för den tidigare forskningen sker genom en tematisk indelning där vissa 

faktorer är centrala, så som hälsa, motorik, social gemenskap samt lärande. Vid sökning 

av den tidigare forskningen har jag använt mig utav databasen Higgins på högskolans 

biblioteks hemsida. Där har jag sökt på ett urval nyckelbegreppet som rör mitt valda 

fokusområde, vilka sedan har tagit mig vidare till databasen ERIC, där jag läst artiklar 

och avhandlingar från olika delar av hela världen som rör detta område.  

 

     2.1.     Utomhusvistelse som förebyggande av god hälsa 

McClintic och  Petty (2015) menar att det är bra att spendera tid utomhus för den 

generella hälsan, då färre barn drabbas av sjukdomar om de spenderar tid utomhus, en 

synpunkt som bekräftas av Granberg (2000) som tar upp att flera studier visar att det är 

hälsosamt att spendera tid utomhus och nämner talesättet "Frisk luft ger sunt förnuft". 

Barn på uteförskolor, ”I Ur och skur”-förskolor som vistas utomhus fem till 25 timmar i 

veckan året runt, var sjuka mer sällan jämfört med de andra, och blev även friskare 

fortare. Förklaringen till den bättre hälsan beror på den friska luften, utemiljön minskar 

smittspridningen och är även mindre stressande, visar Granberg i sin studie. Det har 

även påvisats att barn som spenderar mycket tid utomhus är inte bara friskare, utan har 

även bättre motorik, starkare fysik och har bättre koncentrationsförmåga (Granberg, 

2000).  

     Szczepanski (2007) delar McClintic och Petty (2015) samt Granbergs (2000) tankar 

och menar att relationen mellan människa och landskap är bristande och menar vidare 

att hälsan är i sin tur i farozon om inte relationen till landskapen återskapas. 

Szczepanski (2007) definierar begreppet "hälsa" och menar att det är ett brett begrepp 

som innefattar många delar. Fysisk hälsa handlar om kroppens mekaniska funktioner, 

den psykiska hälsan innebär att tänka klart och sammanhängande. Den emotionella 

hälsan handlar om att kunna hantera stress samt uppleva och uttrycka känslor. Den 

sociala hälsan innefattar förmågan att upprätthålla relationer och slutligen den andliga 

hälsan som handlar om att ge tid åt reflektion. 

      De olika författarna som nämnts ovan är alla eniga om att hälsa och utevistelse 

hänger ihop. Det är genom utevistelse som den friska luften blir tillgänglig och bidrar 

till en god hälsa för barnen.  

 

2.2. Att främja motorisk utveckling 
Flera internationella studier visar att utomhusvistelse har många fördelar, det är viktig 

för att erbjuda barnen stora ytor där barnen kan röra sig fritt för att utveckla motoriken. 

Ett exempel är en studie som genomfördes i Slovenien där forskarna visar att barns 

fysiska hälsa samt koncentration kan förbättras vid vistelse utomhus (Kos & Jerman, 

2013). I Finland gjordes en annan studie där det påvisas att miljön bör vara utformad på 

ett sådant sätt så den erbjuder möjligheter för ett aktivt lärande och där barn kan 

utveckla och lära sig nya kunskaper, motoriska som sociala (Havu-Nuutinen & Niikko, 

2014). Norðdahl och Einarsdóttir  (2014) tar upp att barn generellt tycker om att vara 

utomhus där det finns många olika möjligheter för olika typer av lek, studiens resultat 

visar på barns vilja till fysisk aktivitet och att barn vill ha fysiska utmaningar, vilket 

forskarna menar kan utmanas på en förskolegård. Reunamo, Hakala, Saros, Lehto, 

Kyhälä och Vatonen (2013) definierar fysisk aktivitet som något som innefattar 

http://www.tandfonline.com/author/Nor%C3%B0dahl%2C+K
http://www.tandfonline.com/author/Einarsd%C3%B3ttir%2C+J
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motorik, som exempelvis att springa, hoppa och kasta. Även Kantz (2004) skriver i sin 

studie om detta, och menar att barn måste få möjlighet att utmanas fysiskt och uttrycka 

sig med sina kroppar. Kantz (2004) menar vidare att det är genom motion och lek 

utomhus som barn utvecklar balans, styrka och koordination, och att det är därför 

rörelse har en stor betydelse för barn och deras utveckling.  

      Det finns många fördelar med att spendera tid utomhus och få uppleva detta vid en 

ung ålder, då rörelse och motorik utvecklas, menar McClintic och Petty (2015). 

Reunamo et al. (2013) visar liknande resonemang där de menar att en fysiskt aktiv 

livsstil i de tidiga åren formar basen för ett hälsosamt och fysiskt aktiv livsstil även i de 

vuxna åren. Ernst (2013) menar att det som barnen upplever fysiskt under de första sex 

åren av sina liv, påverkar vidareutvecklingen och den livslånga hälsan.  

     Torquati och Ernst (2013) betonar att barn som dagligen vistas utomhus har bättre 

motorik och koncentration än de som inte gör det, då det sker mer fysisk aktivitet 

utomhus än det gör inomhus. Förklaringen till detta kan ligga i det som Granberg (2000) 

menar i sin studie att det är utomhus som det finns utrymmet för fysiska övningar, att 

det är utomhus som det finns plats och möjligheter att springa, hoppa, gunga och 

balansera. Även Blanchet-Cohen och Elliot (2011) berör detta och tar i sin studie upp att 

utemiljön har olika typer av gränssättningar till skillnad mot innemiljön, att det är 

utomhus som barn får springa, vara högljudda och hoppa vilket ofta inte är tillåtet 

inomhus. Granberg (2000) lyfter fram att utomhus finns det ojämna väglag, vilket ger 

små barn goda förutsättningar att träna sin förmåga att samordna sina rörelser. 

     Av forskningsresultaten framgår det att det är utomhus som det erbjuds möjligheter 

och ytor för barn att utveckla motoriken och rörelse. Vikten av att få utveckla motoriken 

och samordna rörelser visas av de olika författarna, där slutsatsen som kan dras är att 

utomhusvistelsen är viktig föryngre barn genom att det är där som de har stora 

möjligheter att utvecklas fysiskt.  

     

2.3. Social gemenskap 
Kantz (2004) påstår i sin studie att möjligheten till interaktion är viktig, och att 

utomhusmiljön bör vara designad så att barn kan leka både i små och stora grupper samt 

interagera med vuxna för att sociala kunskaper ska utvecklas. Havu-Nuutinen och 

Niikko (2014) för ett liknande resonemang där de menar att den främsta faktorn i en 

lärandemiljö är interaktion mellan lärare och barn och även barn emellan, och barn har 

visat intresse för att de vuxna deltar i leken utomhus. Även Norðdahl och Einarsdóttir 

(2014) skriver om att barn vill ha möjlighet att vara i kontakt med andra i 

utomhusmiljön.  

     Olyckligtvis är det så att förskolegården ofta ses som extra rasttid för de vuxna, och 

att det är ett tillfälle då de kan "låta barnen springa" utan vidare interaktion. Detta 

påvisar både Kantz (2004) och även McClintic och Petty (2015) i sina studier. Kantz 

(2004) menar vidare i sin studie att det finns även lärare som är medupptäckare, och 

låter barnen upptäcka och utmanar dem genom att ställa öppna frågor.  

     Elfström, Nilsson, Sterner och Wehner-Godée (2008) delar resonemang med 

McClintic och Petty (2015) om att förskollärare är viktiga för barns kunskapsutveckling 

eftersom barnen blir engagerade om förskolläraren är det. De vuxna har även en viktig 

roll genom att ställa meningsfulla och öppna frågor som för barns tankar vidare, på detta 

sätt så utmanas och utvecklas barnens tankar och idéer (Elfström et al., 2008).  Elfström 

et al. (2008) menar vidare att för att förstå barns frågor och teorier så bör förskolläraren 

själv vara kunnig i ämnet så att ett meningsfullt lärande kan ske och att detta gäller såväl 

i inomhusmiljön som utomhusmiljön. Granberg (2000) nämner också vikten av de 

vuxnas kunskaper och tar upp att de vuxna kan bidra till kunskap genom att namnge 

olika fenomen. Läraren är även betydelsefull i barns lärandeprocesser då det är lärarna 

http://www.tandfonline.com/author/Nor%C3%B0dahl%2C+K
http://www.tandfonline.com/author/Einarsd%C3%B3ttir%2C+J
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som skapar möjligheter för barns utforskande utomhus, och det finns stora möjligheter 

för lärarna att vara medupptäckare, menar Blanchet-Cohen och Elliot (2011). En 

liknande argumentation förs av Reunamo et al. (2013), Aasen, Torunn Grindheim samt 

Waters (2009), som alla delar denna tanke om de vuxnas roll utomhus, och menar att 

utomhuslek som stöttas av närvarande vuxna är ett bra sätt att utveckla fysisk aktivitet. 

     Forskningsresultat visar att social interaktion är betydelsefullt i utevistelsen då det 

kan bidra till ökad kunskap. Det nämns mycket om de vuxnas ansvar och att det är 

viktigt att de i socialt samspel med barnen bidrar med kunskap och erbjuder stöttning, 

och är delaktiga i barnens aktiviteter. Det blir även synligt av Kantz (2004) och 

McClintic och Petty (2015) att utevistelsen kan ses på som ett tillfälle då de vuxna får 

extra rasttid där interaktion med barnen inte förekommer, men att det även finns lärare 

som är medupptäckare och bidrar med social interaktion i utemiljön.  

 

2.4. Utomhusmiljöns möjligheter för lärande 
Direktupplevda situationer skapar starkt lärande, menar Granberg (2000). Szczepanski 

(2009) påvisar att kunskapen blir djupare om förstahandserfarenheter kompletteras med 

andrahandsupplevelser, det vill säga de upplevelsersom upplevs direkt på plats 

kompletterar den undervisning som ofta sker inomhus, och att kunskapen kan begränsas 

om möjligheten att upptäcka och utforska med kroppen och alla sinnen saknas. 

Szczepanski (2009) menar vidare att utomhusmiljön är viktig för ett meningsfullt 

lärande, genom att få använda alla sinnen, kroppen och rörelse kompletteras den 

undervisning som sker mellan fyra väggar (Szczepanski, 2009). Även Fägerstam (2012) 

för ett liknande resonemang och påvisar att det kan vara en fördel att lära utomhus då 

barn kan länka samman praktik och teori, och även utforska och diskutera kring olika 

fenomen, ett resonemang som Blanchet-Cohen och Elliot (2011) delar då de menar att 

kunskapen om natur och årstider kan utvecklas genom att få uppleva dessa i första hand. 

Fägerstam (2012) tar även upp att lärande utomhus har en positiv effekt på barns 

kunskapsskapande och även att kunskapen då varar längre. Upplevelsebaserat lärande 

verkar ha en positiv inverkan på barns lärande kring miljön, menar Fägerstam (2012). 

Utemiljön utgör ett bra ställe att skapa kunskap menar Granberg (2000), på det sättet att 

barn skapar kunskaper genom att använda sina olika sinnen samt att de har ett fysiskt 

sätt att lära. Utomhus finns det mängder av varierande intryck och upplevelser som kan 

bidra till att engagera flera sinnen samtidigt, menar Granberg (2000). 

      Szczepanski (2009) tar upp att det är genom naturmöten som förståelsen för ekologi 

kan bildas, att lära sig om naturens fenomen inomhus ses på som omöjligt då det 

behöver upplevas i första hand. Elfström et al. (2008) delar denna syn och menar att det 

är ute på förskolegården som det erbjuds många möjligheter för barn att undersöka olika 

naturliga fenomen. Även Kantz (2004) berör detta som i sin studie tar upp att utelek är 

viktigt för att få frisk luft och även för att lära sig uppskatta naturen, och att det är 

utomhus som barnen kan lära sig deras ansvar i att hålla naturen ren där även en 

förståelse för årstider, djur och natur kan med fördel skapas.  

     Aasen et al. (2009) menar att det är de vuxna som ansvarar för barns lärande, och att 

de vuxnas attityder till utomhusmiljön spelar roll för hur barnen lär sig och även vad de 

lär sig. McClintic och Petty (2015) delar denna tanke och menar vidare att det i 

slutändan är de vuxnas beslut att vara ute, och även hur länge utevistelsen blir samt vad 

för aktiviteter som äger rum. Fägerstam (2012) tar i sin tur upp att utomhuspedagogik 

kan innebära osäkerhet hos vissa förskollärare, att det kan handla om dåligt 

självförtroende, brist på tid och resurser och även säkerhetsfrågor. McClintic och Petty 

(2015) bidrar till denna tanke genom att påvisa att det har synliggjorts att förskollärare 

inte alltid är medvetna om de potentialer förskolegården kan ha eller vilka fördelar det 

finns med att vistas utomhus, det kan även finnas brister i kunskapen kring lek, lärande 
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och fysisk aktivitet i samband med barns vistelse utomhus på förskolegården och vilka 

betydelser dessa har. 

     Miller (2007) menar att det är genom utevistelsen och trädgårdsarbete som barn kan 

lära sig ta hand om naturen, ett resonemang som Blanchet-Cohen och Elliot (2011) 

delar i den mening att det är genom att uppleva utemiljön redan vid en ung ålder som 

barn kan förstå deras ansvar gentemot miljön.   

     Vad det gäller frågan om lärande visar olika forskare på vikten av förskollärares 

ansvar gällande att det är de som bestämmer hur länge utevistelsen blir samt vilka 

aktiviteter som sker. Direktupplevelser och förstahanderfarenheter visas i detta tema 

vara betydelsefullt för barns förståelse, då det är genom att använda kroppen och sina 

sinnen som ett lärande om olika fenomen kan ske. 

 

2.5.   Sammanfattning 

De övergripande faktorerna som det ovan redovisade forskningsresultat visar är 

förskolegårdens betydelse vad gäller barns hälsa, motorisk utveckling, lärande samt att 

barn utvecklas socialt i relation till varandra. Det framgår att forskningsfrågorna skiftat 

fokus under de senaste åren. De artiklar som är skrivna under den inledande delen av 

2000-talet tar upp mycket om interaktionens betydelse (Kantz, 2004). Från de senaste 

åren är frågor som behandlar vikten av kunskap som utvecklas hos barn via utevistelsen, 

och även lärarnas bristande kunskaper kring detta ämne och dess betydelse för barn. Det 

verkar under de senare åren skrivas mycket om förskollärarens bristande kunskaper, 

vilket väcker frågor kring förskollärares åsikter och kunskaper kring förskolegården och 

utevistelsen. Det som saknas i den tidigare forskningen är vilket sätt som förskollärare 

talar om utomhusmiljön i generella termer, med den grunden finner jag det angeläget att 

undersöka på vilka sätt förskollärare talar om förskolegården och dess betydelse i den 

pedagogiska verksamheten.  

     Eftersom jag intresserar mig för det som förskollärare talar om kring förskolegården, 

är ett centralt begrepp i detta arbete diskurs, vilket innebär sammanhang av uttryck. Det 

innebär att språket är strukturerat i olika mönster (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  
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3. Metod 
 

Detta kapitel handlar om de metodval som gjorts i denna studie samt etiska 

överväganden och hur undersökningen gått till väga. De olika underrubrikerna i detta 

kapitel är val av metod, undersökningsgrupp, ljudupptagning, tillvägagångssätt, 

bearbetning av intervjumaterial, symboler vid transkribering samt bearbetning av data.  

 

       3.1. Val av metod 

Eftersom jag i denna studie är intresserad av diskurser kring vad som sägs om 

förskolegården använder jag mig av intervjuer för att få reda på vad förskollärare talar 

om i relation till förskolegården. För att få svar på min frågeställning är det nödvändigt 

att träffa förskollärare och kunna ställa frågor och föra ett samtal. Med stöd av Bryman 

(2011) är det här viktigt vad som sägs med hjälp av ord och att det är inte bara är 

beskrivningar som är intressanta utan även förklaringar. Det intressanta med intervjuer 

är att få tillgång till människors syn på världen (Bryman, 2011). Att analysera 

insamlatde data från intervjuer innebär att sammanfatta och ta fram det väsentliga i den 

insamlade informationen för att sedan skapa mening i denna genom att göra en tolkning 

av det insamlade materialet. Det innebär även att koppla samman resultatet av det 

insamlade materialet med litteratur som rör forskningsområdet för att få en mening samt 

så ligger även ett intresse i att finna variation genom att ta reda på hur människor och 

deras utsagor skiljer sig åt (Bryman, 2011).  

 

    3.1.1.    Semistrukturerad intervju 

Jag valde i detta arbete att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Detta innebär 

att jag har en uppsättning frågor, som ger mig möjligheten att ställa följdfrågor. På det 

viset kan jag följa och fördjupa samtalet med den förskollärare som intervjuas, och på så 

vis få en annan förståelse. Här finner jag stöd av Bryman (2011) som betonar att 

semistrukturerade intervjuer ses i den mening som en flexibel variant av intervjuer, 

eftersom forskaren har specifika teman som ska beröras, men personen som intervjuas 

har stor frihet i hur svaren utformas. I och med att jag kan komplettera med följdfrågor 

kan jag få en djupare förståelse för personen som intervjuas och få en klarhet samt 

styrka att jag förstått rätt. En annan orsak till den valda intervjumetoden var att 

förskollärarna som intervjuades förhoppningsvis skulle känna sig mer bekväma av en 

mer flexibel intervjuvariant då intervjutillfällena inte var så styrda och stela. Här 

kommer det integrerade perspektivet av diskursanalys till användning i studien då det är 

i intervjusituationer som jag möter förskollärare. Det är genom intervjusituationerna 

som sammanhang kring förskolegården skapas, och i samtalen som retoriken blir synlig. 

 

3.2. Undersökningsgrupp 
Det var sex förskollärare som deltog i denna studie, varav en man och fem kvinnor. 

Tidsspannet som de intervjuade förskollärarna har arbetat inom förskola varierade från 

sju månader till 34 år. Alla arbetar på samma förskola, i vilken de har arbetat mellan två 

månader och nio år. Förskolan är uppdelad vid två enheter. Vid den ena är det två 

småbarnsavdelningar, ett till tre år, och den andra är det två äldrebarnsavdelningar, tre 

till fem år, så totalt har förskolan fyra avdelningar.  

     Ett kriterium för att delta i denna studie var att deltagarna skulle vara utbildade 

förskollärare. Deltagandet sker på frivillig grund vilket deltagarna fått information om 

enligt Vetenskapsrådets etiska krav (Vetenskapsrådet, 2015). 
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3.3. Ljudupptagning 
Jag valde att i den mån där samtycke gavs använda mig utav ljudupptagning då jag såg 

en fördel i att kunna spela in samtalet för att i intervjutillfället kunna vara aktiv utan att 

distraheras av att föra anteckningar. Detta ligger i linje med det Bryman (2011) menar, 

att en fördel med att använda sig utav ljudupptagning är att på så vis kan man fokusera 

helt på samtalet som äger rum och följa upp med följdfrågor. Bryman menar vidare att 

det är lätt att bli distraherad från detta om man istället måste föra anteckningar då fokus 

blir att anteckna istället för att aktivt lyssna. I en intervju är det inte bara intressant vad 

de som intervjuas säger, men även hur de säger det. Därför är det av vikt att använda sig 

utav ljudupptagning vid intervjutillfället för att få dokumenterat hur det sägs (Bryman, 

2011).  

     Med stöd i Bjørndal (2005) valde jag att vid samtycke av deltagarna dokumentera 

intervjuerna med ljudupptagning. Genom att använda ljudupptagning kunde jag vid ett 

senare tillfälle gå tillbaka och få en mer detaljerad bild av det som sades (Bjørndal). 

Författaren menar att om man vill ha kvar så mycket information som möjligt från en 

situation så fungerar ljudinspelning bra, annars så försvinner information då situationen 

passerar, det konserverar något som annars skulle gått förlorat. Genom att lyssna 

upprepade gånger på inspelningen kan något nytt upptäckas och därefter fås en större 

mängd information än vad man fick i själva situationen (Bjørndal). Med stöd i 

Vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2015) blev det viktigt för mig att få 

samtycke till att använda ljudupptagning på grund av de fördelar som nämnts ovan men 

även för att kunna koncentrera mig mer vid intervjuerna då jag själv deltog i samtalen 

som blev, och även så att jag inte behövde lägga så mycket fokus på att skriva ner allt 

som sades. Trots detta menar Bjørndal att en inspelning aldrig är en sann kopia av 

verkligheten, ljudet kan förvrängas, små ljud kan missas att tas upp och samspelet 

mellan deltagarna i situationen kan inte riktigt fångas endast i ljudupptagning, då 

ansiktsuttryck och gester inte fångas. 

     Det finns risker med ljudupptagning och att förlita sig på denna, då bakgrundsljud 

kan störa det som sägs och förhindra att höra i efterhand vad som sades (Bjørndal, 

2005). Den som observeras kan även känna sig obekväm och därefter bete sig 

annorlunda och känna sig hämmad (Bjørndal, 2005; Bryman, 2011), därför var det 

viktigt för mig att fråga i förväg om jag fick spela in intervjun och även informera om 

att jag respekterar de som eventuellt vill säga nej till detta, för att intervjun skulle vara 

så bekväm som möjligt för båda parter. Då detta arbete följer Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer var valet att dokumentera med ljudupptagning helt frivilligt 

för deltagarna (Vetenskapsrådet, 2015). 

 

3.4. Tillvägagångssätt 

Jag har utfört intervjuer med sex förskollärare, intervjuerna utfördes en och en. Inför 

detta fick jag kontakt med en förskolechef som gav sitt samtyckte till att låta mig fråga 

förskollärare på dennes förskola om de ville delta. Jag informerade om att jag skulle 

behöva minst sex eller sju deltagare samt att intervjun skulle handla om förskolegårdens 

betydelse för den pedagogiska verksamheten. Denna första kontakten skedde 

personligen. Därefter fick jag via mail av förskolechefen en lista på olika datum och 

tider som skulle passa att jag kom ut till förskolan. Denna förskola som intervjuerna 

utfördes på är uppdelad på två olika enheter, på två skilda adresser. Mitt nästa steg då 

var att jag ringde till förskolans två enheter och pratade med en förskollärare på varje 

som samtyckt att delta i en intervju. Jag informerade då om att intervjuerna skulle ske 

enskilt samt att det är semistrukturerade intervjuer jag skulle utföra. Jag lämnade mitt 
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telefonnummer och min mailadress så de lätt skulle kunna kontakta mig vid eventuella 

avhopp.  

     Intervjuerna skulle alla äga rum på den förskola där dessa förskollärare arbetar, två 

intervjuer per dag under tre olika dagar. Samma vecka som intervjuerna skulle utföras 

åkte jag ut till förskolan och presenterade mig personligen och delade ut ett 

informationsbrev med information om eventuell ljudupptagning samt deltagarnas rätt 

till att avbryta sitt deltagande när som helst (Vetenskaprsrådet, 2015), (se bilaga 1). 

     Rutinerna inför de sex olika intervjuerna såg alla likadana ut. Alla sex intervjuer 

ägde rum på förskolan i ett avskilt samtalsrum där vi fick sitta ostörda. Först frågade jag 

om jag fick deras samtycke att delta. Efter detta frågade jag om jag fick tillstånd att 

används ljudupptagning, vilket fyra sa ja till och två sa nej. 

     Vid de intervjuer där deltagarna gav sitt samtycke till att jag dokumenterade med 

hjälp av ljudupptagning så spelade jag in med hjälp av min mobiltelefon. Jag 

informerade om att ljudfilen skulle direkt efter intervjun föras över till ett USB-minne 

och tas bort från min mobiltelefon så att ingen obehörig skulle kunna höra intervjun. 

Innan intervjuerna såg att jag till att mobiltelefonen hade väl med batteritid för att 

eliminera risken av att batteriet skulle ta slut mitt i en inspelning. Jag placerade mobilen 

på ett bord mellan mig och deltagarna vid varje intervju där ljudupptagning användes så 

att vi båda skulle höras bra på inspelningen. 

     Vid de intervjuer där jag inte fick tillstånd att spela in med ljudupptagning 

antecknade jag med papper och penna. Efter intervjuerna spelade jag in mig själv med 

hjälp av ljudupptagning för att kunna bevara så mycket information och intryck som 

möjligt. Längden av dessa intervjuer varierade tidsmässigt, där den kortaste intervjun 

varade i 11 minuter och den längsta varade i 43 minuter. 

 

3.5. Bearbetning av intervjumaterial 
Vid transkribering skrev jag på dator av det som jag skrivit för hand, samt lyssnade på 

de ljudupptagningar jag spelat in i efterhand för att komplettera mina anteckningar. 

     De intervjuer som jag fick använda ljudupptagning vid transkriberade jag också på 

en dator. Jag hade direkt efter varje intervju fört över ljudfilerna på ett USB-minne som 

jag sedan lyssnade på i efterhand med hörlurar för att eliminera risken att någon 

utomstående skulle höra, och även för att jag upplevde att ljudet hördes bättre med 

hörlurar. Tack vare ljudupptagningarna kunde jag pausa och skriva och spola tillbaka 

flertal gånger för att få med det som sades. 

     Efter att alla intervjuer var transkriberade läste jag igenom dessa för att upptäcka 

samband och mönster i det som de olika förskollärarna sa. 

     För att lättare kunna transkribera följde jag en trankriptionsnyckel som redovisas 

nedan. 

 

3.6. Symboler vid transkribering 

Vid transkribering överförs det verbala till text, för att kunna återge det som sades och 

även hur det sades i intervjuerna på ett noggrant sätt behövs olika symboler för att på så 

sätt kunna frysa samtalet (Bjørndal, 2005). Med inspiration från Bjørndal (2005) har en 

transkriptionnyckel skapats som redovisas nedan.  
 

Ord som blivit betonade under intervjuerna har markerats med hjälp av kursivt typsnitt. 

 

Vid paus, där någon av partnerna funderat eller gjort ett avbrott i en mening har 

markerats med tre punkter i följd: ... 
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När någon av deltagarna återberättat eller citerat och på så vis föreställt rösten för att vid 

intervjutillfällena markerat det, markeras i texten inom två citattecken: "citat" 

 

Då en mening avbryts, följs det avlutande ordet med ett bindestreck. Om meningen 

senare forsätter, om meningen exempelvis blivit avbruten mitt i av den andra partern, så 

börjar fortsättningen av meningen med ett bindestreck. 

 

Parenteser används vid handlingar, exempelvis då någon deltagare andats ut i ett 

beskrivande ögonblick eller skrattat, exempelvis: (skratt). 

 

Hakparenteser används för att skydda namn, förskolans namn samt avdelningars namn. 

Inom dessa står det istället det beskrivande ordet, exempelvis: [förskolans namn]. 

3.7. Bearbetning av data  
I bearbetningen av data har jag sökt efter retoriken i det som sägs, där det integrerade 

perspektivet av diskursanalys har använts. Efter att materialet transkriberades har 

transkriberingarna lästs gång på gång för att söka efter mönster och retoriska aspekter. 

Materialet har delats upp efter de diskurser som gjorts synliga, för att vidare se vad som 

sagts om de olika innehållsområden som förskollärarna talar om i samband med 

förskolegården som en del i den pedagogiska verksamheten.  
     För att synliggöra dessa mönster har jag på en dator läst transkriberingarna och 

kopierat de citat som rör något särskilt innehållsområde och klistrat in i ett annat 

dokument som slutligen kategoriserades i olika teman där jag samlade citat. Sedan har 

de utvalda citaten lästs igenom upprepade gånger för att säkerställa att det inte 

förekommer upprepningar. 
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4. Resultat 

 

I det här kapitlet redovisas resultatet. Redovisningen sker med utgångspunkt i retoriken 

i det som sägs av de intervjuade förskollärarna. Genom bearbetningen av det insamlade 

intervjumaterialet synliggjordes fem övergripande teman, i vilka resultatdelen är indelad 

i. Dessa är förskolegården som arena för motorisk utveckling, förskolegården som arena 

för lärande, behov av ökad aktivitet av förskollärare, lärande inom olika 

innehållsområden samt förskolegården som arena för vuxenvila och barns rörelsebehov. 

Den sjätte och sista underrubriken i detta kapitel är sammanfattning, där en 

sammanfattande analys av hela resultatet redogörs. 

 

    4.1.     Förskolegården som arena för motorisk utveckling 

I följande utdrag talar förskollärare om betydelsen av den motoriska utvecklingen i 

utomhusmiljön. I samband med detta förs samtalet om hur motorik och lärande hör 

ihop. 
 

Linda: En inspirerande miljö, barns sinnen ska utvecklas på gården. Motoriken är det första man lär sig, 

sedan kommer resten. Lärandet blir enklare om man fått arbeta med kroppen och upplevt själva.  

 

I citatet ovan talas det om motoriken och dess betydelse. Det som blir synligt här är att 

motorikens betydelse kopplas till lärande, där det talas om att lärandet blir enklare om 

barn får använda kroppen. För att kunna använda kroppen i ett lärandetillfälle bör 

motoriken finnas där redan. Linda talar om att motoriken är det första man lär sig, vilket 

är nödvändigt för att sedan kunna lära sig "resten". Linda fortsätter i följande citat: 
 

Linda: Motoriken tränas alltid ute. Sen efter årstider, att åka skidor, stjärtlapp, cykla, springa, gunga, odla, 

smaka på bär och äpplen, så barnen kan uppleva och lära med sina sinnen.  

 

I citatet ovan talas det om att motoriken alltid tränas vid utevistelse och att olika aktiviteter 

tränas efter de olika årstiderna. Det påvisas vidare att motoriken alltid tränas utomhus 

oavsett årstid, då de olika årstiderna erbjuder olika aktiviteter. 

     Samtalen kring den motoriska utvecklingen och dess betydelse övergår till vad det är 

förskollärare upplever utvecklas utomhus på förskolegården, vilket blir synligt i följande 

citat: 
 

Tim: Ja, framför allt tycker jag det är med lek och rörelse och motorisk träning.  

 

Det som står på spel i samtalen är att motorik och även rörelse är det främsta som gynnar 

barns utveckling i utomhusmiljön. 

 

   4.1.1.    Sammanfattning 

Det framgår här att motoriken är något som utvecklas utomhus, och det är även något som 

anses vara viktigt och något som måste utvecklas för att annat lärande ska kunna ske. 

Linda kopplade motoriken till lärande, och talade om att lärande som utvecklas där 

kroppen får användas fastnar bäst, och för att kroppen ska kunna användas måste 

motoriken vara utvecklad. Det blir även synligt att motorik och rörelse ses vara det 

främsta som barn utvecklar och lär sig på förskolegården. 

 

    4.2.     Förskolegården som arena för lärande 

Detta tema redovisas i två underrubriker då det råder delad mening i vad som krävs av 

förskolegården för att lärande ska kunna ske. Olika förskollärare uttryckte olika åsikter i 
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den frågan om det är förskolegården och materialets ansvar att ett lärande sker eller om 

det är förskollärarens ansvar. De olika underrubrikerna, det hänger på vad vuxna gör utav 

det och material saknas, följs sedan av en sammanfattning av temat. 

 
4.2.1. Det hänger på vad vuxna gör utav det 

Samtalen om vad som krävs av förskolegården för att lärande ska kunna ske leds här in 

på förskollärares roll.  
 

Intervjuare: Hur ser du på förskolegårdens möjligheter att nyttjas för barns lärande i olika 

innehållsområden? 

Malin: Jag tycker det finns stora potentialer, egentligen. Och det hänger inte på att det finns en massa 

lekredskap, utan det hänger på vad vuxna gör utav det.  

 

Det som är det viktiga under utevistelsen är att det finns vuxna som styr upp vad som 

sker under utevistelsen på förskolegården. Lekredskapen som Malin benämner det, är 

inte av vikt under utevistelsen, utan det hänger på de vuxna att göra det som erbjuds på 

förskolegården till något meningsfullt. Att Malin i början av utdraget ovan säger att det 

finns stora potentialer på förskolegården, med betoning på ordet egentligen, kan det 

förstås som att förskolegården som finns där Malin arbetar inte används i hennes 

mening till den fulla potentialen. Det som står på spel här är att det hänger på de vuxna 

att förskolegårdens potential uppfylls, det är inte lekredskapen som ser till att detta sker, 

det är de vuxna det hänger på.  

      Förskollärare understryker även vikten av att introducera barnen på förskolegården, 

då det inte alltid är självklart vad som kan göras utomhus.  
 

Linda: Ja absolut, men jag tycker det hänger på de vuxna.  

Intervjuare: Oavsett gård? 

Linda: Ja, det tycker jag, det hänger alltid på den vuxna tycker jag. För barn är kompetenta att lära, men 

de kan inte alltid från början och för att de ska lära sig lekar eller att leka så måste vi vuxna visa på vad 

det finns för möjligheter. Sen gör barnen vad de vill utav det och så följer vi dom därifrån, men vi måste 

först introducera saker.  

 

Genom samtalen görs uttalanden som påvisar att barn är kompetenta att lära men att den 

lärdomen måste komma från de vuxna först. De vuxna får introducera möjligheterna 

som förskolegården erbjuder då det är inget som faller naturligt för alla barn. Även om 

förskolegården och dess redskap har potential för att lärande ska ske hos barnen så 

måste de vuxna först introducera barnen och efter det följa barnens utveckling och 

lärande och vad de vill göra.  

     Det som blir synligt är att det är förskollärare som har rollen att göra förskolegården 

till en plats där lärande kan ske hos barnen. Förskolläraren Martina tar i utdraget nedan 

det hela lite längre och tar upp de uppdrag som förskollärare har i sitt arbete.  
 

Martina: Det är helt okej tycker jag, om man är som pedagog medveten så kan man använda- en sten kan 

göra ett jättebra material för barnen, det har att göra lite med hur man som pedagog själv tar initiativet 

och är med och vill styra eller leda barns utveckling. /.../ Men annars om man är med och medveten om 

sitt uppdrag som pedagog kan man använda hela gården på ett jättebra sätt.  

 

Det som framgår i utdraget ovan är att så länge förskollärare är medvetna om sitt 

uppdrag så kan hela gården användas på ett jättebra sätt, där en sten kan utgöra ett bra 

material. Det talas om att det är de vuxna som kan styra och leda barns utveckling, och 

för att göra detta behövs inget speciellt material då det råder uppfattningen om att en 

sten och hela gården kan användas på ett bra sätt, så länge man är medveten om 

uppdraget som förskollärare har.  
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     Retoriken i detta handlar om att gården eller material inte har avgörande betydelse 

för barns lärande, utan det är i grund och botten de vuxnas ansvar att erbjuda och sätta 

grunden för ett lärande. Det talas om att det är förskollärarnas inställning och 

medvetenhet som står i fokus när det gäller barns lärande på förskolegården, det är inte 

lekredskapen som spelar roll för barns lärande, det hänger på vad vuxna gör utav det 

som finns tillgängligt.        
 

4.2.2. Material saknas 

Utdraget nedan behandlar materalets betydelse på en förskolegård, där det talas om 

materialets betydelse i barns lek- och lärandeutveckling.  
 

Intervjuare: Vad tycker du krävs för att förskolegården ska kunna bidra till lek och lärande? 

Sara: Bättre saker.  

Intervjuare: Okej, vad då för saker? 

Sara: Ja men som sagt mer gungor /.../ ja men nya saker som bjuder in, jag menar spadar, hinkar, allt sånt 

där. Nytt material för jag tycker inte att det vi har är speciellt bra just nu.  

Intervjuare: Ja precis, men känner du att gården används till det den skulle kunna användas till eller 

känner du att det är stopp där på grund av att ni inte har materialet? 

Sara: Vi har inte materialet, känner jag.  

 

Förskollärare understryker att det är bra material som krävs för att en förskolegård ska 

kunna bidra till lärande, och att på grund av att de har brist på bra material så används 

inte förskolegården till den potential den skulle i ett lärandesyfte. Det uttrycks ett 

missnöje, där det råder en saknad av material som bjuder in barnen till lek och lärande, 

då det material som nu finns tillgängligt inte är bra.  

 

4.2.3. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så framgår det att de intervjuade förskollärarna har olika åsikter i 

vad som krävs för att ett lärande ska kunna ske på förskolegården. Det som blir synligt 

genom dessa olika intervjuer är att det dels råder meningen om att material och 

förskolegård inte spelar någon roll, att det finns potentialer för lärande oavsett gård och 

att det är de vuxna som har ansvaret för att lärande ska ske. I motsats till detta finns 

även föreställningen om att förskollärare upplever ett stopp på grund av att det inte finns 

material som är bra. De olika uppfattningarna kring vad som behövs på en förskolegård 

för att lärande ska kunna ske är att material som bjuder in barnen behövs, och även att 

materialet inte har någon betydelse i ett lärandesyfte då det istället hänger på de vuxnas 

inställningar och vad de gör med det som finns på förskolegården. 

     Då dessa förskollärare talar om detta tema på olika sätt så påvisar det att det råder en 

skillnad i åsikt om det är förskollärare eller material som ska inspirera och bjuda in 

barnen till lek och lärande.  

 

4.3. Behov av ökad aktivitet av förskollärare 

Det som står på spel här är att utomhus är förskollärare inte lika närvarande som de är 

inomhus, och att de inte heller är särskilt aktiva i barnens aktiviteter. Retoriken i 

intervjuerna påvisar vikten av socialt samspel mellan barn och vuxna på förskolegården, 

men att trots detta så verkar inte detta alltid förekomma. Det framgår att det är viktigt 

för barn att få möjligheten att samspela med vuxna och andra barn då det kan ske utbyte 

av kunskap i sådana situationer. Ett utdrag nedan följer, där det talas om huruvida 

förskollärare är närvarande på förskolegården. 
 

Intervjuare: Är förskollärare generellt tillräckligt närvarande? 

Linda: Njaa... Oftast. Men man kan göra mer och vara mer närvarande. Det är svårt när man ska ha andras 

barn, man vill vara närvarande men då blir det mer barnpassning när det är flera barn och mindre 
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personal. Att vara ute är ibland som ett andningshål. Det blir intensivt inne, det finns mer space ute och 

där barnen klarar av att vara själva. Inne är de så nära inpå varandra och knuffas och håller på.  

 

Det kan upplevas som barnpassning vid utevistelsen då de har varandras barn när en 

avdelning exempelvis har möte inomhus. Då finns det inte tillräckligt med personal för 

att vara närvarande. Detta problem kopplar Linda till en förklaring där hon talar om att 

utomhus klarar barnen av att vara mer själva, där utrymmet finns och där de inte blir 

lika trängda som de kan bli inomhus. Det framgår även att det finns andra förklaringar 

till varför förskollärare inte är aktiva och närvarande under utevistelsen på 

förskolegården, där det talas om att det inte förekommer en pedagogisk verksamhet 

utomhus till skillnad mot inomhus. 
 

Tim: /.../ Det är väl just det här att det blir när man är inne då är man oftast all personal, men när man går 

ut då blir det lite raster och sånt så det blir ju kanske en logisk grej också att det blir mindre pedagogisk 

verksamhet ute /.../.  

 

Det som blir synligt är att det ses som en logisk anledning att det blir mindre 

pedagogisk verksamhet utomhus då det är då som personalen passar på att ta ut rasterna. 

Detta är dock liknande det Linda säger, att utomhus blir det mindre personal än inomhus 

och att det är orsaken att de vuxna upplever att de inte kan vara lika närvarande utomhus 

eftersom de måste se till fler barn på färre personal. Då det talas om att det råder mindre 

pedagogisk verksamhet utomhus på grund av personalbrist görs uttalanden som påvisar 

att det är lättare att vara färre personal utomhus då barnen upplevs klara sig själva 

utomhus till skillnad mot vad de gör inomhus.  

     Det råder en annan förklaring i utdraget nedan till varför förskollärare inte är 

närvarande, där det talas om vuxna som flockdjur. 
 

Malin: För det första tycker jag vi har en väldigt, väldigt stor gård. Och jag tycker inte hela gården 

används, man använder bara en liten del. Och jag tycker det är mycket fokus på en sida där det finns fler 

gungor, sandlåda, lekhus, alltså man har koncentrerat mycket på ett ställe. Så jag tycker inte den används i 

den potential som den skulle kunna.  

Intervjuare: Varför tror du att det blir så? 

Malin: Jag tror det beror mycket på oss vuxna, vi vuxna är ett flockdjur (skratt), att vuxna vill vara 

tillsammans och därför flockas vuxnas så.  

 

Här råder ett annat synsätt på varför de vuxna inte är närvarande utomhus. Det som står 

på spel här är att de vuxna flockas ihop och vill vara tillsammans med de andra vuxna 

och det bidrar även till att gården inte används till den potential som den skulle kunna. 

Det finns en retorik i att de vuxna vill hålla ihop under utevistelsen, men det talas även 

om varför de inte bör göra det, vilket synliggörs i utdraget nedan. 
 

Tim: Man behöver inte göra kullerbyttor hela dagen men jag tror att om man visar att man är aktiv för om 

man är med i leken så är det lättare att fånga upp saker och prata om saker, vad som händer om varför 

gjorde du så, än om man står på sidan av. Så jag tror att det är bra att vi inte som klustrar ihop oss vi 

vuxna. 

  

Det framgår här att det är viktigt att vara aktiv och närvarande i den mening att kunna 

fånga upp det som händer och prata med barnen om saker som uppstår samt kunna 

reflektera tillsammans med dem.   

 

4.3.1. Sammanfattning 

Retoriken i de olika uttalandena visar en uppfattning om att förskollärarna som 

intervjuades kan sätta ord på vad som saknas av de vuxna på förskolegården men de har 

även vissa förklaringar till varför det blir mindre samspel mellan barn och vuxna 
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utomhus. Det framgår även som viktigt att vara närvarande och aktiv som förskollärare 

på förskolegården, då det kan bidra till barns lek och lärande.  

 

4.4. Lärande inom olika innehållsområden 

Förskollärarna tar upp olika innehållsområden i vilka lärande sker ute på 

förskolegården. De olika innehållsområdena är språk, matematik, naturvetenskap samt 

vuxnas ansvar till lärande som redovisas i vardera underrubriker.  

 

4.4.1. Språk 

Det har påvisats att barn har en möjlighet att träna på språk utomhus på förskolegården 

med hjälp av naturmaterial i vilket de ibland kan urskilja bokstäver.  
 

Sara: ja det har vi haft, och lika barnen hittar ju... Men pinnar och löv och allting och ser bokstäver i det, 

så då får de ju ta in det och så dokumenterar vi ju att, ja men det här och, så de får ju även ta in det liksom 

som de hittar ute.  

 

Detta citat visar på hur barn kan använda sig utav språk på förskolegården där de kan 

träna på skriftspråket genom att upptäcka bokstäver i naturmaterial. Barnen får även i 

dessa situationer ta in de bokstäver de hittar i pinnar och löv och så görs det 

dokumentationer utifrån detta. Genom att Sara berättar om detta visar det att hon anser 

det vara viktigt att låt barnen ta in det material de hittar, vilket kan ses som att dessa 

lärandetillfällen uppmuntras och stöttas av de vuxna då de faktiskt gör någonting av det 

som barnen hittar.  

 

4.4.2. Matematik 

Det talas om matematik där det framgår att detta är något som förskollärarna kan se 

mycket av under utevistelsen.  
 

Malin: mycket matte, matematik och... Leker med matte med saker de räknar, räknar i kurragömma... 

Man märker att de håller på hela tiden med lärande utan att de vet om det.  

 

Linda: Ja mycket... Mycket matematik tänker jag... Man ser ofta hur de sorterar stenar och, löv är också 

kul.  

 

Matematik kan förekomma utomhus där barnen sorterar stenar eller leker kurragömma. 

Det visas dock att barnen inte vet om att det är lärande som de ägnar sig åt i dessa 

situationer, men att de leker med matematik och att då ett oavsiktligt lärande sker. 

 

 

4.4.3. Naturvetenskap 

Naturvetenskap är ett ämne som kan med fördel läras utomhus. Det är utomhus i den 

miljö som man lär om som lärandet kan utvecklas.  
 

Intervjuare: Behövs förskolegården? 

Malin: Absolut, det är ett ytterligare rum att vara i. Det kan ske mycket lärande inne som hellre skulle 

kunna göras ute. Jag tänker framför allt på NTA, att gör experiment ute, du behöver inte torka upp efter 

dig om du håller på med vattenexperiment ute. Det är så enkelt att göra. Lika med tema, tema hösten är så 

enkelt att göra ute /.../. Att vara i den miljö man samtalar och lär om känns mer givande än att vara inne 

och göra det.  

 

Då det talas om att lära i den miljö man lär om, visar det att det kan anses vara en fördel 

att vistas i den miljö som lärandet rör, eftersom det är där det erbjuds direktupplevelser 

genom att själv uppleva det man lär och samtalar om.  
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4.4.4. Vuxnas ansvar till lärande 

Det talades även om att se lärande hos barnen och kunna stötta detta för att utveckla 

lärandet. I en av intervjuerna samtalades det om att lärande utomhus är viktigt men att 

det kanske inte är alla som är medvetna om detta eller medvetna om hur detta kan 

uppmärksammas.  
 

Linda: Just lärande tror jag många hakar upp sig på, det ordet... Jätteviktigt men kanske inte så självklart 

för alla... 

Intervjuare: Hur menar du då? 

Linda: Ja men om man tänker på allt barn gör ute, och vad de använder gården till, så tror jag att de lär 

sig jättemycket men det hänger på oss vuxna, att visa att "okej nu har ett lärande skett", det ska vara kul 

att lära och många möjligheter finns ute... Egentligen, så använder de sig av matte varje dag ute och 

teknik och allt vad det är, allt möjligt! 

 

Det behandlas i utdraget ovan att barn använder sig utav bland annat matematik 

utomhus dagligen, och att de vuxna har uppgiften att visa barnen att lärandet sker så att 

även de blir medvetna om vad för något det är de ägnar sig åt. Det framgår som 

förskollärares ansvar att upplysa barnen om att det sker lärande i samband med deras 

lekar.  

 

4.4.5. Sammanfattning 

Det kan ske olika typer av lärande utomhus på förskolegården, och lärandet kan ske 

med hjälp av och i samspel med naturmaterial. Därför är det en fördel att lära utomhus, 

där det finns många olika möjligheter och tillfällen att lära. Det blir även synligt att de 

vuxna har stort ansvar när det gäller lärande på förskolegården, då det är de vuxna som 

kan påvisa att lärandet sker och på så vis uppmärksamma barnen om det. Det talas om 

att barnen ägnar sig åt ett lärande utan att själva vara medvetna om det, och det är där 

förskollärarens ansvar är att påvisa lärandet för barnen så att de själva blir medvetna om 

det.  

 

4.5. Förskolegården som arena för vuxenvila och barns 

rörelsebehov 

Uttalandet nedan behandlar för vem utevistelsen sker, där det framgår att utevistelsen 

gynnar både barn och vuxna.  
 

Tim: Eeh, lika mycket för barnen som för oss vuxna, kan jag tycka. Att det kan bli väldigt stimmigt och 

stojigt, eh inne om man är inne typ för mycket tycker jag. /.../ men det är ju lite som att man kan gå ut och 

(andas ut), lite andas ut, så. Så att det inte så att vi använder den bara pedagogiskt utan det blir ju som, ja 

både för barn och för en egens skull att man får lite lugn och ro, att alla barn får sitt- vissa barn kan sitta 

och pyssla jättelänge och vissa kanske inte har den ron så då gäller det att vara ute.  

 

Det talas om att det kan vara skönt för de vuxna att gå ut och få andas ut, och även att 

det kan vara skönt för de barn som inte har ron att sitta still länge inomhus, att de 

behöver gå ut och röra på sig. Förskolegården ses därför som bland annat en arena där 

de vuxna får pusta ut och undvika det stimmiga som kan bli inomhus, och även för barn 

som behöver springa av sig.  

 

4.5.1. Sammanfattning 

Förskolegården framställs som en plats där de vuxna får pusta ut och även en plats där 

barn som inte har ron att sitta still under en längre tid får springa av sig. Tim talar om 

fördelar att de vistas utomhus både för barnen och för de vuxna, vilket påvisar att de 
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vuxna kan se utomhustillfällena som en lugn stund där de får chansen att andas ut, och 

att det även är en praktisk lösning för de barn som har svårigheter i att sitta stilla under 

en längre tid. 
 

4.6. Övergripande resultat 

De diskurser som blir synliga genom samtal om förskolegården är; förskolegården som 

arena för motorisk utveckling där det talas om att motoriken kan med fördel utvecklas 

ute och även bidra till vidare lärande, det har behandlats att det är genom lärande med 

kroppen som kunskapen blir starkare och för att detta ska kunna ske bör motoriken 

finnas, motoriken utvecklas först och sedan kommer annat lärande. Förskolegården som 

arena för lärande behandlar två olika åsikter i vem eller vad som har ansvaret att bidra 

till barns lärande och kunskapsutveckling. Det råder delaktighet huruvida det är 

förskollärarna eller materialet som kan erbjuda barnen lärande, där det å ena sidan 

diskuteras kring förskollärarens uppdrag och ansvar, men även å andra sidan att det 

saknas material för att kunna utveckla barnens lek och lärande. Behov av ökad aktivitet 

av förskollärare tar upp retoriken som råder kring saknaden av aktiv och närvarande 

personal. En enighet råder kring att förskollärare bör vara aktiva i barnens aktiviteter 

och närvarande för att kunna samtala med barnen om vad som händer och resonera med 

dem, men trots detta förekommer det mindre pedagogisk verksamhet utomhus än 

inomhus på grund av att det ofta förekommer personalbrist på grund av möten eller 

raster. Lärande inom olika innehållsområden tar upp olika innehållsområden i vilka 

barn kan utveckla kunskap och lärande under utevistelsen på förskolegården. De 

innehållsområden som det talas om är språk, matematik och naturvetenskap. Det talas 

även om de vuxnas ansvar till lärande vilket innefattar att förskollärarna måste kunna se 

lärandet hos barnen samt uppmärksamma barnen om det, då retoriken handlar om att 

barn inte alltid är medvetna om att lärande sker eller att de ägnar sig åt olika ämnen 

utomhus, det är då förskollärarnas uppgift att visa på detta för barnen så att de blir 

medvetna om deras lärande. Förskolegården som arena för vuxenvila och barns 

rörelsebehov visar på att det gynnar både vuxna och barn att vistas utomhus på 

förskolegården. För de vuxna kan det handla om att få pusta ut och slippa stimmet som 

kan förekomma inomhus, och för barnen kan det handla om att de barn som inte har ron 

att sitta stilla under en längre tid får möjligheten att springa av sig utomhus. 

     Sammanfattningsvis så visar resultatkapitlet en mängd olika innehållsområden för 

utevistelsen. Något som genomsyrar en stor del av resultatet är att de intervjuade 

förskollärarna vet vad som krävs av dem för att lärande ska kunna ske hos barnen på 

förskolegården, men att trots detta så finns det olika förklaringar till varför de inte 

uppfyller de kraven. En föreställning är att det saknas inspirerande material vilket kan 

anses sätta stopp för barns lek och lärande. Det synliggörs att förskollärare ser på 

förskolegården som ett andningshål där det sker mindre pedagogisk verksamhet på 

grund av att de ofta är färre personal utomhus då det förekommer raster och möten och 

dylikt under utevistelsen. Trots detta kan vissa av förskollärana se lärande hos barnen på 

förskolegården, men menar att barnen själva kanske inte är medvetna om att det är 

exempelvis matematik de ägnar sig åt.  

     Det talas om materialets betydelse på förskolegården, där det råder olika åsikter. Det 

talas om huruvida det är materialet som ska inspirera eller om det är förskollärarnas 

uppgift. Det var fler förskollärare som ansåg det vara förskollärarnas uppgift än vad det 

var förskollärare som ansåg att det krävdes material, men trots detta så framgår det 

tydligt en brist på närvarande förskollärare på förskolegården. Det blir även synligt i 

resultatet att de vuxna som vistas utomhus har en tendens att samlas och hålla ihop 

under utevistelsen, vilket även det bidrar till mindre aktiv personal.  
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     Retoriken påvisar att det finns många olika innehållsområden som med fördel kan 

utvecklas utomhus på förskolegården. Motoriken tränas ute, matematik, naturvetenskap, 

språk och även socialt samspel. Förskolegården innehar många möjligheter men det 

hänger även mycket på förskollärarna och hur närvarande och aktiva de är i barnens 

aktiviteter.  
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5. Diskussion 

 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare talar om den pedagogiska 

verksamheten i samband med barns lek och lärande på förskolegården. För att få en 

djupare förståelse för detta användes semistrukuturerade intervjuer i samtalen med 

förskollärare. Frågeställningen var: vilka diskussioner förs i relation till förskolegårdens 

betydelse i den pedagogiska verksamheten för att bidra till barns lek och lärande inom 

olika innehållsområden? Det blir synligt att det framgår olika diskurser gällande 

förskolegården i samtalen med förskollärare, det förekommer även att förskollärare har 

olika åsikter i det som krävs av en förskolegård för att den ska vara en del av den 

pedagogiska verksamheten. Detta kapitel redovisas i olika underrubriker, där resultatet 

som framkommit i studien diskuteras i relation till den tidigare forskningen som 

redovisats tidigare i arbetet. Först följer en metoddiskussion, därefter olika 

underrubriker som formats efter de olika diskurserna som gjorts synliga i diskussionerna 

med de olika förskollärarna, dessa är; motorik och lärande hänger ihop, vuxnas ansvar 

för lärande, bristen på social interaktion, lärande inom olika innehållsområden samt 

förskolegården som arena för vuxenvila och barns rörelsebehov. Slutligen följer förslag 

på vidare forskning.  

 

     5.1.     Metoddiskussion 

Mitt val av att använda intervjuer med förskollärare såg jag som självklart då det var 

retoriken i vad som sades som satte grunden för denna studie. Från dikursanalysens 

integrerade perspektiv blev det angeläget att använda mig utav intervjuer för att få fram 

de diskurser som sades kring förskolegården. Inom diskursanalysen är det vikten av 

social interaktion som står i fokus för att för att skapa verkligheten. Då detta arbete 

utgår från intervjuer med förskollärare sker det sociala interaktioner för att få reda på 

det som sägs kring förskolegården, därför var diskursanalysen ett passande val av 

analysverktyg för denna studie. Även det socialkonstruktionistiska perspektivet kom till 

väl använding då det är i social interaktion som kunskap skapas, vilket kan kopplas väl 

till mitt val av att använda mig utav intervjuer. Med stöd av Bryman (2011) valde jag att 

använda semistrukturerade intervjuer där ett fåtal förbestämda frågor fanns men även 

möjligheten att ställa följdfrågor. Tack vare detta val kunde jag fördjupa mig i det som 

förskollärarna sade och säkerställa att jag förstått rätt. De olika samtalen kunde upplevas 

som hämmande då de förbestämda frågorna satte gränser för samtalet där det blev 

synliga ramar inom vilka diskussionerna skulle hållas, men trots detta gavs 

förskollärarna, tack vare den fria intervjuformen, möjligheten att tala om det som de 

fann relevant vilket jag kunde följa upp med hjälp av följdfrågor. Där kunde det 

synliggöras andra aspekter som jag själv inte reflekterat över tidigare vilket gav 

möjligheten för djupare förståelse av vad förskollärarna ansåg vara viktigt. Med stöd i 

Bjørndal (2005) samt Bryman (2011) blev det även klart för mig att använda mig av 

ljudupptagning, förutsatt att samtycke av deltagarna gavs då Vetenskapsrådets (2015) 

riktlinjer följdes i denna studie. En svårighet jag upplevde i detta arbete var då två av de 

deltagande förskollärarna inte gav sitt samtycke till ljudupptagning. Det resulterade i 

svårigheter i att fullt hänge mig i samtalet då jag ständigt var tvungen att skriva ner vad 

det talades om. Ett hjälpmedel i detta var dock att jag efter varje intervju där samtycke 

till ljudupptagning ej gavs spelade in mig själv där jag kort efter intervjuerna kunde 

sammanfatta det som framträdde som väsentligt och på så vis få mer stöd till 

transkriberingarna än bara anteckningarna. 

     Om jag skulle göra om denna studie skulle jag välja att komplettera intervjuerna med 

observationer, då det dök upp funderingar under studiens gång hur förskollärare arbetar 
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med förskolegården som en del i den pedagogiska verksamheten. Därför skulle det vara 

intressant att utföra observationer för att det skulle kunna bidra till en ännu djupare 

kunskap i hur arbetet går till väga, som ett komplement till samtalen med förskollärare. 

En lärdom jag drog av denna studie var att utföra intervjuer, i efterhand önskar jag att 

jag hade utfört testintervjuer i förväg för att få prova på detta. De intervjuer som ägde 

rum i denna studie är de första intervjuer jag utfört, därför hade det varit en god idé att 

prova på innan för att vara mer förberedd inför de riktiga intervjutillfällena.  

     5.2.   Motorik och lärande hänger ihop  

Ett mönster som synliggörs i det insamlade materialet var samtalen om motorisk 

utveckling hos barnen. Det visades vara ett ämne som förskollärare ansåg utvecklades 

ständigt utomhus, vilket går i linje med den forskning som Torquati och Ernst (2013) 

utförde och som visade att barn som vistas utomhus dagligen har bättre motoriska 

färdigheter än de barn som inte gör det. Granberg (2000) erbjuder förklaringar till varför 

det kan vara så att barn som vistas utomhus har bättre motorik, vilket är att det dels 

finns utrymmet utomhus att utföra fysiska övningar som tränar motoriken, och även att 

utomhus finns det ofta ojämna väglag vilket kan ge goda förutsättningar för barn att 

samordna sina rörelser. 

     Det som forskningen påvisar är att det är viktigt för yngre barn att spendera tid 

utomhus då det är där som möjligheter och ytor erbjuds vilka kan utveckla barns 

motoriska färdigheter (Granberg, 2000; Blanchet-Cohen & Elliot, 2011; Torquati & 

Ernst, 2013; McClintic & Petty, 2015). Något som blir synligt i resultatet och i relation 

till motoriken är att förskollärare anser att motoriken, framför allt, tränas utomhus och 

även att det är viktigt att utveckla motoriken för att vidare kunskap ska kunna ta fäste. 

Det talades även om motoriken i relation till lärande, där det rådde en diskurs kring att 

lärande blir lättare om kroppen används i samband, och för att kroppen ska kunna 

nyttjas bör motoriska kunskaper finnas. Detta är i linje med det Szczepanski (2009) 

samt Fägerstam (2012) tar upp om att utomhusmiljön är viktig för ett meningsfullt 

lärande, och att med användandet av sinnen och kroppen kan undervisningen 

kompletteras. Motoriska kunskaper framgår vara en viktig och central aspekt under 

utevistelsen, då det även kan bidra till lärande, vilket synliggörs i samtalen med 

förskollärare. 

 

     5.3.    Vuxnas ansvar för lärande 

Resultatet visar att det talas om vad som krävs av förskolegården för att lärande ska 

kunna ske, där det råder delad mening hos förskollärare. Det talas dels om förskollärares 

ansvar och att lekredskap inte spelar någon roll, och det talas även om materialets 

betydelse och att utan materialet upplever förskollärare ett stopp i lärandet hos barnen. 

McClintic och Petty (2015) påvisar forskning om att förskollärare inte alltid är 

medvetna om de potentialer en förskolegård kan ha, men i denna studie framgår det att 

förskollärare vet om potentialen, men att den kanske inte alltid uppfylls. I ett av 

utdragen talas det om att det finns potentialer på förskolegården, egentligen, och att det 

hänger på de vuxna och vad de gör utav det. Detta i motsats till det som McClintic och 

Petty behandlar visar att förskollärare kan vara medvetna om det potentialer som råder 

på förskolegården, men att det i slutändan hänger på vad de vuxna gör utav det. Detta 

kan kopplas till det Aasen et al. (2009) påvisar, vilket är att det är de vuxna som 

ansvarar för lärandet och att det är de vuxnas attityder som spelar roll för hur och vad 

barn lär sig. Sammanfattningsvis kan det dras slutsatser om att förskollärare är 

medvetna om de potentialer som finns på förskolegården, men att de ändå inte uppfylls. 

Förskollärarna delar resonemang med både McClintic och Petty samt Aasen et al., där 
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det talas om att det hänger på de vuxna vad för lärande som sker utomhus på 

förskolegården. Förskollärare är medvetna om potentialen, och att det i slutändan är 

deras ansvar att visa på lärande för barnen, samtidigt som det finns förskollärare som 

tycker det spelar roll vilka redskap och material som finns tillgängliga. Det synliggörs 

att det råder delad mening, i vems ansvar det ligger att lärande sker och utvecklas. I linje 

med det som Aasen et al. (2009) skriver kring de vuxnas ansvar, väcks funderingar 

kring om de förskollärare som upplever det är materialets ansvar, om inte de har "fel" 

attityd i den mening som Aasen et al. pratat om, att det hänger på de vuxnas attityder till 

hur och vad barn lär sig på förskolegården. 
 

     5.4.     Bristen på social interaktion 

Utfallet av resultatet visar att förskollärare känner till vikten av socialt samspel på 

förskolegården, vilket även Havs-Nuutinen och Niikko (2014) tar upp att den främsta 

faktorn i en lärandemiljö är social interaktion. Trots detta framgår det i resultatet att det 

inte alltid förekommer social interaktion mellan förskollärare och barn i den mån som 

det borde. Både Kantz (2004) och McClintic och Petty (2015) berör i sin studie ett 

liknande resonemang som blir synlig i resultatet. Kantz samt McClintic och Petty 

skriver om att förskolegården ofta ses på som extra rasttid för de vuxna där de inte 

behöver ägna sig åt interaktion med barnen. Detta resonemang blir även synligt i 

resultatet, där det talas om att barn klarar sig bättre själva utomhus än vad de gör 

inomhus. Det förs även en retorik kring att det blir ett andningshål utomhus för de 

vuxna, där de får andas ut och barnen får springa av sig för att undvika det som kan 

upplevas som stimmigt inomhus. Det talas även om att vuxna håller ihop i grupp när de 

vistas utomhus, vilket innebär att det skapas färre tillfällen för interaktion med barnen. 

Det erbjöds dock förklaringar av förskollärarna varför det inte förekom mer interaktion 

med barnen utomhus, där det handlar dels om barnpassning, där förskollärare upplever 

att de inte kan vara närvarande på grund av att de har varandras barn då det blir fler barn 

och färre personal. Det handlar även om en logisk anledning, att det blir mindre 

pedagogiska verksamhet med interaktion på grund av att när förskolan spenderar tid 

utomhus passar de vuxna på att ta ut raster, vilket även det leder till färre personal på 

förskolegården. Fägerstam (2012) menar att utomhuspedagogik kan innebära osäkerhet 

hos förskollärare då det bland annat kan handla om brist på tid och resurser samt 

säkerhetsfrågor. De intervjuade förskollärarna talar om brist på personal under 

utevistelse, vilket kanske finner förklaring i det Fägerstam skriver om, att det upplevs 

vara brist på resurser. Något annat som blir synligt i samtalen med förskollärare trots 

denna brist på personal, är att de anser det vara viktigt att vara närvarande och aktiv i 

barnens aktiviteter för att kunna fånga upp vad barnen pratar om och resonera med dem. 

Detta i linje med Elfström et al. (2008) som menar att de vuxna har en viktig roll i barns 

kunskapsutveckling genom att ställa frågor och föra barnens tankar vidare. Den sociala 

interaktionen ses därför som ett viktigt moment i barns lärandeprocess. Förskollärare 

talar om att de är medvetna om vikten av deras närvaro och samspel med barnen på 

förskolegården, men på grund av brist på vuxna samt att de vuxna grupperar sig 

utomhus förekommer inte social interaktion med barnen i den mån det borde. 

 

     5.5.    Lärande inom olika innehållsområden 

De diskurser som synliggörs i resultatet är att det förekommer lärande inom olika 

innehållsområden på förskolegården. Det talas om att barnen lärs sig matematik, språk 

samt naturvetenskap och det talas även om de vuxna och deras ansvar till att lärande 

sker. Det som står på spel är att lärande ofta sker i samband med lek, då förskollärare 

menar att barn leker med matematik då de sorterar och räknar i kurragömma. Här är det 
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dock en fråga som uppstår kring hur medvetna barnen är på att lärande sker och att det 

är matematik de använder sig utav. 

Det talas även om det som Granberg (2000), Elfström et al. (2008) och Szczepanski 

(2009) menar på, att det är direktupplevelser där man får uppleva olika fenomen i första 

hand som skapar starkast lärande. Detta påvisar förskollärare då de talar om 

naturvetenskap och berättar att det upplevs mer givande att befinna sig i den miljö som 

barnen är om. 

Det betonades av förskollärare att de vuxna har ett stort ansvar när det gäller barns 

lärande på förskolegården. Det talas om att de vuxna har en roll att visa på att lärande 

sker och benämna olika fenomen, vilket även Granberg (2000), Elfström et al. (2008) 

samt Blanchet-Cohen och Elliot (2011) skriver om. Det framgår att de vuxna 

uppmuntrar lärande i språk då de erbjuder barnen möjlighet att ta in de bokstäver de 

hittar i naturmaterial och dokumentera, de vuxna visar att det är något viktigt. 

 

     5.6.    Förskolegården som arena för vuxenvila och barns rörelsebehov 

Utevistelsen är enligt förskollärare både för barnens skull och även de vuxnas. Det talas 

om att det kan upplevas som skönt av förskollärarna att gå ut på förskolegården då det 

ger en möjlighet för dem att andas ut och undvika stimmet som kan förekomma 

inomhus. För barnen framgår det handla om deras rörelsebehov, och att de barn som har 

svårt att sitta still behöver få möjligheten att gå ut och springa av sig, två olika 

anledningar som kanske i grunden hör ihop. Det talas av förskollärare om att barn 

behöver vara ute på förskolegården för att få springa vad sig, vilket Blanchet-Cohen och 

Elliot (2011) talar om att det ofta är utomhus som det är tillåtet att springa till motsats 

från inomhus. Granberg (2000) samt Torquati och Ernst (2013) menar att fysisk 

aktivitet och rörelse bidrar till bättre koncentrationsförmåga. I de intervjuer som utförts i 

denna studie visar dock på att det är för barnen som inte kan sitta still som de behöver 

gå ut och erbjuda möjlighet att springa av sig, där finns inte parallellen med att fysisk 

aktivitet bidrar till bättre koncentrationsförmåga. 

     De förskollärare som intervjuades uttryckte att det även sågs som en positiv 

anledning för dem att vistas ute på förskolegården då det gav dem chansen att andas ut. 

Kantz (2004) samt McClintic och Petty (2015) behandlar att tiden förskolor spenderar 

ute kan upplevas som extra rasttid för de vuxna, då de kan koppla av och låta barnen 

"springa av sig" utan vidare interaktion, vilket går i linje med det som de intervjuade 

förskollärarna i denna studie talar om. Det är skönt för dem att gå ut för att det är ett 

tillfälle då de kan pusta ut. 

 

     5.7.    Slutsats  

Förskollärare talar om olika sätt kring förskolegården som en del i den pedagogiska 

verksamheten. Det blir flera olika diskurser synliga där det talas om vad som 

förekommer på förskolegården samt vad som krävs för att lek och lärande inom olika 

innehållsområden ska kunna förekomma. De intervjuade förskollärarna talar i linje med 

Blanchet-Cohen och Elliot (2011) om att förskolegården är en utmärkt arena för att 

utveckla motorik och rörelse, då det är utomhus som barn får möjligheten att springa 

och röra på sig på ett sådant sätt som ofta inte är tillåtet inomhus. Motoriken kopplas av 

förskollärare till lärande där det talas om att lära med kroppen och sina sinnen skapar 

starkast lärande. Därför bör motoriken utvecklas först för att resten ska komma sen. 

      Förskolegården ses av förskollärare som en plats där olika läranden sker, det talas 

dock om att barnen inte alltid är medvetna om det själva och att det är där 

förskollärarens ansvar är att uppmärksamma dem om det. Det upplevs som uppskattat 

av förskollärare att spendera tid utomhus för att få chansen att andas ut, samtidigt som 
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retoriken säger att de vuxna ofta gillar att gruppera sig och bete sig som flockdjur under 

utevistelsen. Detta låter likt det Kantz (2004) talar om, att utevistelsen ofta kan ses på 

som extra rasttid av de vuxna. Det talas av förskollärare om de vuxnas ansvar utomhus 

för lärande samt vikten av socialt samspel mellan barn och vuxen på förskolegården. 

Trots detta verkar det inte alltid förekomma socialt samspel, då de vuxna verkar klustra 

ihop sig hellre. Det framgår vara en logisk anledning till att det förekommer mindre 

pedagogisk verksamhet utomhus än det gör inomhus, då det är när tid på förskolegården 

spenderas som förskollärare passar på att ta ut raster och även ha möten så de olika 

avdelningarna får ha ansvaret för varandras barn. Det kan därför ibland upplevas av 

förskollärare att utomhus blir det mer barnpassning än något annat då de är färre 

personal, vilket kan kopplas till att det blir mindre pedagogisk verksamhet och socialt 

samspel utomhus på grund av denna personalbrist som kan förekomma. Det ses på som 

att barn klarar sig bättre själva utomhus än inomhus, vilket kanske är anledningen till 

varför de vuxna passar på att ta raster, ha möten och även gruppera sig utomhus då de 

anser att de inte behöver vara lika närvarande utomhus som inomhus. Slutsatsen som då 

kan dras är att de intervjuade förskollärarna är medvetna om deras ansvar samt roll i 

barns lärandeprocesser, men trots detta verkar det inte förekomma så mycket social 

interaktion som de själva sätter ord på behövs. 

 

     5.8.   Vidare forskning 
Under bearbetningen av den tidigare forskningen samt mitt egna insamlade material 

synliggjordes det att det saknas underlag där det undersöks hur förskollärare arbetar 

med förskolegården som en del i den pedagogiska verksamheten. Det skapades även 

intresse kring barnens perspektiv, där det skulle vara intressant att undersöka denna 

aspekt ur deras perspektiv för att ta reda på hur barnen upplever förskolegården och vad 

som förekommer där. 
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7. Bilagor 
 

    7.1.   Bilaga 1 

 

Informationsbrev till personal på [förskolans namn] 

 
Hej! 

Jag heter Anna Stigenberg och studerar till förskollärare vid Högskolan i 

Gävle. Den här avslutande terminen arbetar jag med mitt examensarbete 

som handlar om förskolegårdens betydelse för den pedagogiska 

verksamheten. Jag har valt att utgå från förskollärarens perspektiv och 

behöver därför utföra intervjuer med förskollärare. Intervjuerna kommer att 

ske enskilt, och med samtycke från er kommer jag att dokumentera med 

hjälp av ljudupptagning.  

I denna forskning följer jag vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Medverkande förskollärare har rätten att när som helst avbryta sin 

medverkan. De uppgifter jag samlar in kommer att hanteras på ett sådant 

sätt så att ingen obehörig kan ta del av dessa uppgifter. Det kommer inte att 

vara möjligt att identifiera deltagarna av utomstående, deltagarna 

garanteras anonymitet då varken namn eller förskolans namn kommer att 

nämnas. Det inspelade materialet kommer att skickas till Högskolan i 

Gävle.  

När examensarbetet är klart kommer det att publiceras i högskolans databas 

Diva.  

 

 

Vid frågor, kontakta mig på: 

Telefon: 070-XXXXXXX 

Mail: XXXXXXXX@student.hig.se 

 

 

Handledare för arbetet är: Fil.dr Annika Elm Fristorp 

Mail: XXXXXXXXX@hig.se 

 

Tack för din medverkan! 

Hälsningar, Anna Stigenberg 
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7.2. Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 
 

 

 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

 

 

1. På vilket sätt används förskolegården i den pedagogiska 

verksamheten? 

2. Hur ser du på förskolegårdens möjligheter att nyttjas för 

barns lärande inom olika innehållsområden? 

3. Vad krävs för att förskolegården ska kunna bidra till lek och 

lärande? 

4. Vilken betydelse anser du att förskolläraren har för barns lek 

och lärande på förskolegården? 

5. Berätta om något exempel där förskolegården används för 

att bidra till barns lärande inom något innehållsområde.  
 


