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Abstract 

 

“Varför går de inte ut?” Den frågan ställer vi oss när vi läser forskning där förskolepersonal 

uttrycker att lokalerna är små i förhållande till barngruppens storlek och följden blir att 

förskolepersonalen har svårigheter med att följa läroplanens intentioner. Därför är det 

intressant att göra en kvalitativ undersökning och studera följande problem ur en ny 

infallsvinkel där följande forskningsfrågor kommer besvaras Hur beskriver förskollärare 

användandet av utomhusmiljön vid planerade aktiviteter? och Vad uttrycker förskollärare för 

inställning till planerade aktiviteter utomhus? Arbetet utgår från hermeneutiken som har sitt 

huvudsakliga fokus på att få en förståelse genom tolkningar, därav används semistrukturerade 

intervjuer som metod. Studiens resultat och analys presenteras i följande tre tematiseringar 

Begränsningar, Nyttjande av utomhusmiljön, Planerade aktiviteter och Förskollärarnas 

utvecklingsområde. Genom våra analyser har vi kommit fram till att utomhusmiljön i första 

hand används om vädret stämmer överens med förskollärarnas förväntningar eller som en 

avlastningsyta. Vår slutsats indikerar att förskollärare styrs av sin inställning gentemot 

utomhusmiljön, vilket leder till att färre planerade aktiviteter genomförs utomhus. De fyra 

medverkande förskollärarna i föreliggande studie medger dock att utomhusmiljön är ett 

utvecklingsområde.  

 

Nyckelord: Utomhusmiljö, utomhusundervisning, planerade aktiviteter, förskollärare, 

inställning, hermeneutik, hermeneutiska cirkeln.   
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1. Inledning  

I skolan kan utomhusmiljön öppna upp för ett nytt lärande genom sinnesintryck och 

möjligheten att använda sig av hela kroppen (Szczepanski, 2009; Szczepanski, 2013). 

Undervisningen utomhus kan ha en betydande roll för barns lärande eftersom nya platser kan 

öppna upp för nya erfarenheter både för barn och lärare (Norðdahl & Jóhannesson, 2016).  

Varken lärare eller barn behöver känna sig begränsade av ytornas storlek när undervisning 

sker utomhus (Szczepanski, 2009; Szczepanski, 2013).  Just denna omständighet lyfts i 

studier inom förskolans verksamhet där ytorna inomhus upplevs som en begränsning i 

förhållande till barngruppens storlek, vilket resulterar i att förskollärare inte längre kan följa 

läroplanens intentioner (Sheridan, Williams & Pramling Samuelsson, 2014; Pramling 

Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015; Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan & 

Hellman, 2016). Brodin (2011) menar att utomhusmiljön är mer tillåtande och att miljöerna 

för undervisning ska betraktas som ett komplement till varandra. Dock finns det en viss 

osäkerhet hos somliga lärare huruvida de ska använda sig av sin utomhusmiljö i 

undervisningen (Szczepanski, 2013).  

 

I studier med inriktning på förskolan skrivs det om barngruppens storlek och vad den medför 

för konsekvenser, exempelvis att förskolepersonal upplever att barngruppen är för stor i 

förhållande till lokalernas yta. Det som inte har gjorts, som vi saknat i studierna, är en 

motfråga när denna typ begränsning lyfts. Som läsare har vi undrat varför inte planerade 

aktiviteter flyttas ut. I studien verkar endast inomhusmiljön uppfattas som en plats där 

planerade aktiviteter sker. Det är därför intressant att studera det vi saknade i forskningen ur 

en ny infallsvinkel genom att göra en kvalitativ undersökning. Det här är relevant att studera 

då läroplanen för förskolan understryker att verksamheten ska ge utrymme för barns lärande 

såväl inomhus som utomhus (Skolverket, 2016a).  
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med vårt arbete är att genom intervjuer belysa och få en djupare förståelse av 

utomhuspedagogikens användningsområde i förskolans verksamhet.  

 

● Hur beskriver förskollärare användandet av utomhusmiljön vid planerade aktiviteter? 

● Vad uttrycker förskollärare för inställning till planerade aktiviteter utomhus? 

2. Forskningsläge 

Föreliggande forskning beskriver hur lärare och förskollärare använder sig av sin miljö vid 

planerade aktiviteter. Forskningsresultaten har delats in i följande tre teman Barns 

sinnesintryck, Utomhusförskolor och Organisatoriska förutsättningar för att göra det lätt att 

följa med i texten. Utöver forskning i förskolans kontext har vi även använt oss av forskning 

som är gjord i förskoleklass och forskning som sträcker sig utanför Sverige. Vi menar att 

även om forskningen är gjord utanför Sverige eller i förskoleklass så går det att hitta samband 

och olikheter som är relevant för vårt arbete. Vi har specifikt valt att lyfta fram Anders 

Szczepanski och Eva Änggårds studier, då dessa spelar en betydande roll i vårt arbete. 

Szczepanski är universitetsadjunkt på Linköpings Universitet, han skriver och forskar om 

utomhuspedagogik. Änggård är författare och lektor i pedagogiskt arbete och är verksam på 

Stockholms Universitet, hon har bland annat skrivit en artikel om en Ur och Skur förskola.  

2.1 Barns sinnesintryck   

I detta avsnitt beskrivs aktuell forskning gällande undervisning utomhus, vilka fördelar som 

kan finnas med utomhusundervisning såsom sinnesstimulering och förstahandserfarenheter. 

Forskningen som ni kommer att få ta del av är gjord i två nordiska länder, Island och Sverige.  

 

Szczepanski (2009) har genomfört en kvalitativ studie där 26 lärare intervjuades om vilka 

uppfattningar de hade om lärande och undervisning utomhus. Enligt Szczepanskis studie 

ansåg majoriteten av lärarna att naturvetenskap och matematik var fördelaktiga ämnen att 

arbeta med utomhus då undervisningen kunde förmedla förstahandserfarenheter och en 

bredare sinnesstimulering. Vidare skriver Szczepanski att det bör ske en växelverkan gällande 

undervisning inomhus och utomhus då miljöerna erbjuder olika förutsättningar till lärande. 

Däremot finns det begränsningar som avgör var undervisningen ska ske, som exempelvis 



6 

 

material som är anpassat för undervisningen inomhus. Studien visade nämligen att 

majoriteten av de medverkande lärarna föredrar att genomföra sin undervisning inomhus då 

vädret och bekvämlighet är avgörande faktorer.  

 

Norðdahl och Jóhannesson (2016) genomförde en kvalitativ studie där lärare i Island blev 

intervjuade gällande barns lärande och vilken roll den har i utomhusmiljön. Enligt Norðdahl 

och Jóhannesson såg lärarna inget hinder med att ha lärande aktiviteter utomhus utan såg det 

mer som en möjlighet för deras undervisning. Undervisning utomhus skulle kunna förbättra 

barns lärande, främja barns mod, välbefinnande, hälsa och även kunna påverka barns 

kunskaper, åsikter och handlingar om hållbarhet. Det som skiljer Szczepanski (2009) och 

Norðdahl och Jóhannesson (2016) studier åt är att lärarna i Szczepanskis (2009) studie ansåg 

att naturvetenskap och matematik var mest fördelaktig i utomhusmiljön. Lärarna i Norðdahl 

och Jóhannessons (2016) studie använde sin utomhusmiljö varje dag där undervisningen inte 

bara skedde på gården utan även i närområden där de besökte floder, hedar, marknader och 

olika institutioner. Lärarna undervisade även om olika trafikregler och skyltar samt om 

hemstadens historia och kultur (Norðdahl & Jóhannessons, 2016). Likaså skriver Brodin 

(2011) i sin kvalitativa och kvantitativa studie att utomhusaktiviteter oftast är relaterade till 

lärande om sin närmiljö och att platser för undervisning kan vara i skogen, parker och vid 

havet. Enligt Brodin gynnar utomhusmiljön barn, speciellt de barn som vanligtvis har svårt 

att koncentrera sig och sitta stilla inomhus. Undervisningen kan ske antingen genom ett 

informellt lärande, det vill säga inomhus mellan fyra väggar eller genom Hands-on-activities, 

där barn lär sig genom att göra saker med sina händer. Genom att undervisa utomhus skapas 

nya utmaningar och möjligheter både för barn och lärare samt att det blir mer tillåtet för 

barnen att röra sig fritt (Brodin, 2011). För att kunna anta dessa utmaningar menar Brodin 

(2011) att lärare behöver kliva ut från sin bekvämlighetszon och tänka utanför boxen. Brodin 

menar att är det fördelaktigt att använda miljön utomhus i undervisningen, men det betyder 

inte att barn lär sig mer utomhus än inomhus, snarare att lärandet blir mer individanpassat 

efter barns förutsättningar (Brodin, 2011). Undervisning utomhus kan ses som ett 

komplement till undervisningen inomhus (Szczepanski, 2009; Brodin, 2011). 

2.2 Utomhusförskolor 

I det här avsnittet kommer ni att få ta del av ännu en studie av Szczepanski där han beskriver 

platsens betydelse för barns undervisning. Ni kommer likaså få ta del av en studie av 

Änggård som är utformad på en Ur och Skur förskola samt två studier med fokus på Forest 
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School (som kan liknas vid den svenska Ur och Skur förskolan) som är utförd i 

Storbritannien.   

 

Szczepanski (2013) har gjort en mindre kvalitativ studie där 19 lärare med koppling till både 

förskoleklass och grundskola medverkade. Syftet med studien var att analysera och beskriva 

vilka uppfattningar lärarna hade om lärmiljöer ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Enligt 

Szczepanski fanns det en osäkerhet hos lärarna kring användandet av utomhusmiljön i sin 

undervisning. Å andra sidan uttryckte lärarna att platsen var av betydelse för deras 

undervisning. Lärarna såg nämligen skogen som ett komplement till klassrummets 

lärandemiljö. Enligt Szczepanski är det av betydelse för barns lärande att ha tillgång till olika 

utomhusplatser, skogsmiljöer och naturmaterial. Platsen för undervisningen har en betydande 

roll för lärandet, om undervisningen sker utomhus är det enklare att konkretisera de ämnen 

som undervisas.  

 

Genom att undervisa utomhus blir platsen en förstahandskälla för barnen när de arbetar med 

natur och miljö. Både lärare och elever blir mer begränsade av ytan och i sina sinnesintryck 

när undervisningen sker inomhus. Genom att exempelvis undervisa i matematik utomhus kan 

ytorna utnyttjas till att mäta med hela kroppen. Även Änggård (2012) pekar på fördelar med 

utomhusundervisning, hennes studie utfördes på en Ur och Skur förskola där det 

sammantaget gick 32 barn mellan åldrarna 1,5 till 6 år. Änggårds studie baseras på kvalitativa 

och kvantitativa metoder där syftet var att visa vilken betydelse naturplatser har och hur de 

används i förskolans verksamhet. Barngruppen som deltog i studien var indelad i två grupper, 

varje grupp hade varsin bas-plats i skogen som de besökte minst tre gånger i veckan. Bas-

platsen var en del av förskolan där de tillbringade sin tid åt aktiviteter som exempelvis rytmik 

med instrument, och lekar av olika slag som fri lek, stillasittande lekar, berättande lekar samt 

gissa-och-känna lekar men det var också en plats där de åt sina måltider och hade sina 

vilostunder. För att ge olika platser en symbolisk mening höll personalen i dramatiseringar 

när barnen antingen besökte varandras bas-platser eller gick till andra platser i skogen. De 

olika platserna var inte bara en vanlig plats ute i skogen utan platserna skulle fylla barns 

behov och ge den omsorg och lärande undervisning som en förskola ska ge.  

 

Både O’Brien (2009) och Maynard (2007) beskriver vilka fördelar det finns med Forest 

School. Det som skiljer artiklarna åt är att O’Briens (2009) studie är baserad på observation 

med ett fåtal barn och Maynards (2007) studie baseras på intervjuer med tre personer som  
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arbetar inom Forest School. O´Brien beskriver att utomhuslärande är en betydande del för 

barns utveckling då barn får möjlighet att genom sitt lärande skapa mening och förståelse när 

de utför aktiviteter självständigt eller med andra. Det är av betydelse att barn regelbundet får 

möjlighet att vistas ute och under en längre tid för att hinna bekanta sig med sin 

utomhusmiljö. Barns lärande kan ske i flera olika miljöer, genom Forest School kan barn 

uppmuntras till ett livslångt lärande med anknytning till sin utomhusmiljö (O’Brien, 2009). 

Maynard (2007) beskriver att det gynnar barnen om de går i Forest School under en längre 

period för att få möjlighet att uppleva sin utomhusmiljö under alla fyra årstider. De barn som 

går i Forest School får möjlighet att utveckla självständighet och lära sig att värna om naturen 

och om levande ting. När personalen och barngruppen befinner sig ute i skogen ägnar de sig 

åt kinestetiska aktiviteter som följaktligen gynnar de barn med koncentrationssvårigheter.   

2.3 Organisatoriska förutsättningar 

I det här avsnittet lyfts organisatoriska förutsättningar där medverkande förskollärare i 

föreliggande studier upplever sin barngrupp som för stor för att kunna följa läroplanens 

intentioner.  

 

Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014) undersöker de organisatoriska 

förutsättningarna i förskolan i relation till barngruppens storlek genom semistrukturerade 

intervjuer med 12 medverkande förskollärare. Resultaten presenteras i två teman 

Förskollärares syn på gruppstorlek i förskolan och Uppdelningen av barnen under dagen på 

förskolan. Resultatet visar att bland annat ålder, aktivitet och den fysiska miljön är 

bidragande faktorer till varför barngruppen upplevs vara för stor och därför delar 

förskollärarna upp barngruppen i mindre grupper, oavsett det ursprungliga barnantalet. 

Förskollärarna upplever det som ett mer lätthanterligt sätt att arbeta på men också för att de 

får mer tid till att integrera och samtala med varje enskild individ om barngruppen fördelas. 

Förskollärarna i studien uttrycker att den stora barngruppen begränsar kommunikationen med 

det enskilda barnet och att vissa barn tenderar att bli osynliga, särskilt om det är obalans i 

barngruppen. 

 

År 2015 publicerar Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan en artikel där syftet var att 

studera möjligheterna för barns lärande och utveckling beroende på gruppstorleken i 

förskolan. Resultatet presenteras i följande tre teman Organisation av barngruppen relaterat 

till antal barn i gruppen, Att inte hinna med planerat innehåll och Att välja specifika innehåll  
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ur förskolans läroplan. Resultaten visar att barnantalet är avgörande för hur förskollärarnas 

sätt att arbeta i verksamheten. Indelningen av barngruppen baseras på olika organisatoriska 

faktorer som bland annat ålder, val av aktiviteter samt förskolans utformning av rummen.  

Barnantalet kan begränsa nyttjandet av den fysiska miljön vid särskilda aktiviteter eftersom 

ett visst antal barn kan vistas i en lokal. Å andra sidan kan upplevelsen av en stor barngrupp 

grunda sig i sammansättningen snarare än i antalet barn. Förskollärarna ser större möjligheter 

att följa läroplanens intentioner med färre barn i gruppen. 

 

I en kvantitativ studie gjord av Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan och Hellman 

(2016) studerades förskollärares föreställningar av den ideala barngruppen. Samtliga 

medverkande förskollärare i enkätundersökningen föredrar färre antal barn i gruppen än vad 

de har i dagsläget, dock varierar uppfattningarna av den ideala gruppstorleken. Resultatet 

visar att förskolans miljö och förskollärares kompetens är avgörande för en välfungerande 

barngrupp. Flera förskollärare uttrycker att den ideala gruppstorleken inte existerar och att en 

kompetent förskollärare kan få en barngrupp att fungera oberoende av barnantalet. En del 

förskollärare poängterar att förskolans miljö och lokaler inte är lämpade i förhållande till 

antalet barn i gruppen. När det inte finns tillräckligt med utrymme blir det problematiskt att 

dela in barnen i mindre grupper. Den fysiska miljön blir avgörande för hur förskollärare 

planerar sina aktiviteter. 

3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  

Metodologin i denna forskningsansats är kvalitativ utifrån semistrukturerade intervjuer som 

grundar sig i den hermeneutiska teorin, vilken har sitt huvudsakliga fokus på tolkning. 

Eftersom att vi valt att använda oss av intervjuer som metod anser vi att hermeneutiken är en 

lämplig teori då förskollärarna kommer tala utifrån sina upplevelser och erfarenheter, 

hermeneutiken handlar nämligen om att få en förståelse genom tolkning.  

3.1 Hermeneutik 

Hermeneutik betyder tolkningslära och är en filosofisk teori som handlar om att just tolka och 

förstå. Utifrån hermeneutiken kan vi inte ställa oss utanför verkligheten när vi befinner oss i 

den eftersom vi är historiska varelser och präglas av det vi tolkar och förstår. Förståelsen är 

sammankopplad med vår existens som är grunden för vårt sätt att tolka (Ödman, 2007).  
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Våra tolkningar förändras ständigt beroende på vilket studieobjekt vi tolkar (Allwood & 

Eriksson, 2010). Begreppet horisont syftar till att min livsvärld är begränsad av min 

förståelsehorisont, det vill säga de erfarenheter jag bär med mig begränsar hur jag uppfattar 

och förstår saker och ting. Det krävs alltså en tolkning av det jag inte förstår. När vi 

människor får en gemensam förståelse förenas våra förståelsehorisonter, detta kallas för 

horisontsammansmältning (Warnke, 1995; Ödman, 2007). Detta kan förklaras genom den 

hermeneutiska cirkeln som beskriver förståelsen och tolknings processens påbyggnad, att ens 

erfarenheter vidgas när människan får en ny förståelse som leder vidare till ens förförståelse 

som i sin tur samtidigt som ens tolkningar växer och ens erfarenheter utvidgas (Segolsson, 

2011; Allwood & Eriksson, 2010). Ens förståelse går hand i hand med ens förförståelse, 

förståelse är begränsad utifrån vilken förförståelse och fördomar vi har då ny förståelse 

frambringas inom ramen av vår förförståelse. Det är genom vår förförståelse och fördomar 

som vi tar oss an ny kunskap och bildar oss nya erfarenheter. För att kunna förstå den 

hermeneutiska cirkeln är det av betydelse att förstå ömsesidigheten mellan förståelse och 

förförståelse och inte sätta dem i någon turordning då de skapar varandra (Allwood & 

Eriksson, 2010). Den hermeneutiska cirkeln består av en inre och yttre cirkel, den innersta 

cirkeln består av del, helhet, förståelse och förförståelse medan den yttre cirkeln består av 

text, dialog, deltolkningar och tolkningsmönster (Alvesson & Sköldberg, 2017). Inom 

hermeneutiken ses text som kan vara en nedskriven (transkriberad) intervju som en vävnad 

där delar hänger ihop med att förstå helheten (Alvesson & Sköldberg, 2017). I vårt arbete har 

vårt empiriska material, det vill säga citaten, i analysen varit delen för att vi ska kunna förstå 

helheten i vår analys. I avsnitt 4.6 Analysverktyg kommer vi beskriva hur vi har tillämpat den 

hermeneutiska cirkeln som analysverktyg. 

 

 

 Grundversion av den hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 2017:153)  

  
 

Helhet 

Del 

Förståelse Förförståels

e

Deltolkning Tolkningsmönster 

Tex

t 

Dialog 
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4. Metod  

I följande metodavsnitt presenteras vilka metodval vi har gjort samt vilket analysverktyg vi 

har använt oss utav. 

4.1 Metodval 

I föreliggande metodavsnitt kommer metodval att redogöras under rubrikerna Intervju, 

Tillvägagångssätt, Urval, Pilotstudie, Analysverktyg, Tillförlitlighet och Etiska 

ställningstaganden. 

4.2 Intervju 

Eftersom vårt syfte är att genom intervjuer belysa och få en djupare förståelse av 

utomhusmiljön som användningsområde i förskolans verksamhet anser vi att intervju är en 

lämplig metod att använda sig av, vilket också Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter 

som en styrka med intervju som metod. 

 

Vi har valt intervjuformen semistrukturerad intervju, det vill säga att vi redan innan 

intervjutillfällena har förberett frågor (se bilaga 1) som kan liknas vid ett frågeschema eller en 

intervjuguide. Bryman (2011) menar att den här intervjuformen möjliggör att vi som 

intervjuare kan vara flexibla genom att variera ordningsföljden på intervjufrågorna samt ställa 

uppföljningsfrågor vid behov, exempelvis förtydligande av ett svar. Westlund (2015) belyser 

att intervjupersonerna ska få utrymme till att berätta fritt om sina upplevelser och ge uttryck 

för sina erfarenheter utan att intervjuaren styr alltför mycket. 

 

Till en början fick intervjupersonerna göra en kort presentation av sig själva, som stöd hade 

vi skrivit ner frågor som de kunde utgå ifrån (exempelvis namn, arbetsplats, valet av att 

utbilda sig till förskollärare, examensår osv). Bjørndal (2005) och Bryman (2011) menar att 

intervjuer med fördel kan börja med några bakgrundsfrågor som ska vara enkla att besvara, 

dels för att kunna få en klarare bild av intervjupersonerna och dels för att intervjupersonerna 

förhoppningsvis känner sig lugnare inför intervjun. Efter varje avslutad intervju reflekterade 

vi över saker som sagts och drog eventuella kopplingar till vad de andra intervjupersonerna 

uttryckt. Ahrne och Svensson (2015) framhåller att transkriberingen bör göras snarast möjligt 

efter en genomförd intervju, vilket vi också gjorde då våra intryck var alldeles nya.  
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Samtliga nedskrivna intervjuer lästes igenom ett flertal gånger för att sedan identifiera 

eventuella svarsmönster som utgjorde grunden för våra teman i resultatdelen. 

4.3 Tillvägagångssätt 

I detta avsnitt kommer vi att benämna oss som student 1 och student 2 och förskollärarna som 

A, B, C och D av etiska skäl, mer om detta finner ni under rubrik 4.8 Etiska 

ställningstaganden. Samtliga intervjuer genomfördes under hösten och vintern där både 

student 1 och student 2 medverkade.  

 

Till en början kontaktades fyra förskollärare varav en var tänkt att ingå i pilotstudien som vi 

kommer att beskriva under rubrik 4.5 Pilotstudie. Alvehus (2013) menar att det är svårt att 

veta hur många intervjuer som måste genomföras för att uppnå en så kallad mättnad. Med det 

sagt var vi inte fast beslutna gällande antal förskollärare men vi började med att kontakta fyra 

förskollärare och var medvetna om att vi eventuellt skulle behöva kontakta fler. 

Förskollärarna kontaktades med en inbjudan (se bilaga 1) där vi informerade om att intervjun 

kommer ha sitt huvudsakliga fokus på planerade aktiviteter. Vi tog beslutet att inte avslöja att 

intervjun handlade om planerade aktiviteter utomhus, då det kan ha en inverkan på hur 

förskollärarna svarar på frågorna, dessutom finns det inga rätt eller fel svar eftersom 

förskollärarna refererar till sina erfarenheter och upplevelser (Back & Bertö, 2015; Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015).  

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att val av plats är av betydelse då det faller 

mer naturligt att bli intervjuad på sin arbetsplats. Dock valdes detta alternativ bort av oss, då 

det skulle kunna bli onaturligt för resterande förskollärare att vistas på någon annans 

arbetsplats. Bjørndal (2005) liksom Bryman (2011) lyfter fördelar med att genomföra 

intervjuer i en avskärmad miljö för att undvika att bli störd och avbruten under intervjun. 

Anledningen till att vi valde högskolans bibliotek som intervjuplats grundar sig i att vi till en 

början bjöd in till en gruppintervju, vilket inbegriper en intervju med fler än en intervjuperson 

(Bryman, 2011). Ansvaret ligger hos oss studenter att arrangera intervjun, allt gällande 

bokning av grupprum, dag och tid. Vi anser att detta inte ska överlämnas till 

intervjupersonerna. Av praktiska skäl kunde dessvärre inte förskollärare A medverka under 

samma dag som förskollärare B och C, därför arrangerades en enskild intervju med 

förskollärare A i ett grupprum på högskolans bibliotek. Intervjun varade i 30:05 minuter.  

Gruppintervjun med förskollärare B och C ägde också rum i ett grupprum på högskolans 

bibliotek, men vid ett annat tillfälle. Gruppintervjun pågick i 48:42 minuter.  
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När vi genomfört våra intervjuer med ovanstående förskollärare (A, B och C) kunde vi se 

likheter i vad förskollärarna gav uttryck för i vårt transkriberade material men vi kände att vi 

inte hade tillräckligt med empiriskt material för att kunna besvara våra forskningsfrågor. För 

att vara på den säkra sidan kontaktades ytterligare en förskollärare (D) för att uppnå en så 

kallad mättnad, det vill säga när vi kan se att samma svarsmönster återkommer och inte tillför 

mer information till vår undersökning (Alvehus, 2013; Eriksson-Zetterquist, 2015). Det var 

problematiskt att hitta en passande tid för förskollärare D att ta sig till högskolans bibliotek 

därav genomfördes intervjun på hennes arbetsplats för att säkerställa om att intervjun skulle 

bli av. Intervjun med förskollärare D ägde rum i förskolans personalrum med stängd dörr för 

att kunna sitta avskilt från barn och personal, intervjun pågick i 43:27 minuter. Den totala 

tiden för samtliga intervjuer blev 121,74 minuter långt. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) delger att en intervju normalt sett brukar ta ungefär 45- 60 minuter. 

 

Som vi nämnt ovan var det inte vår avsikt att ha enskilda intervjuer, det är något som vi har 

fått problematisera då vi ser både för- och nackdelar med att ha både enskilda intervjuer och 

gruppintervjuer. Om vi enbart hade använt oss av gruppintervjuer och inte uppnått en mättnad 

hade vi troligtvis fått genomföra minst en enskild intervju, för att sedan avgöra om vi fått in 

tillräckligt material för att kunna besvara forskningsfrågan. Vi är medvetna om att båda 

intervjuformerna kan ha olika inflytande på intervjupersonerna. Bryman (2011) menar att 

intervjupersonerna i en gruppintervju kan ifrågasätta och argumentera varandras 

ställningstaganden. Vi är även medvetna om att det kan bli en maktfördelning i enskilda 

intervjuer när vi är två studenter som intervjuar en förskollärare (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015). Därför var det väsentligt att informera intervjupersonerna om att vi inte söker 

några rätt eller fel svar då det är förskollärarnas uttryck av erfarenheter vi vill få fatt i (Back 

& Berterö, 2015).  

 

Som intervjuare kom vi överens om att endast ställa frågor för att inte värdera det 

intervjupersonerna gav uttryck för. Back och Berterö (2015) lyfter betydelsen av att berätta 

för intervjupersonen att den som intervjuar inte kommer prata så mycket under intervjun, 

därav är ett aktivt lyssnande betydelsefullt, att visa ett genuint intresse genom ögonkontakt  

och nickningar som på så vis kan skapa ett behagligt intervju- och samtalsklimat (Bjørndal, 

2005). 
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Efter varje genomförd intervju sorterades det insamlade materialet genom transkribering, 

alltså att vi skrev ner ord för ord vad som sades i intervjun, vilket har inneburit att vi behövt 

lyssna på de inspelade intervjuerna flera gånger. Vi har på så vis har upptäckt likheter och 

skillnader i intervjupersonernas svar som i sin tur är uppkomsten av våra teman, ni finner 

dessa i resultatavsnittet. Materialet har också reducerats, det vill säga att vi sållat det 

insamlade materialet och lyfter fram det som är relevant för vår forskningsfråga. 

Avslutningsvis har vi argumenterat för vårt empiriska material, det vill säga att vi har 

diskuterat det utvalda materialet i relation till den befintliga forskningen (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). 

4.4 Urval 

Vi har utgått från bekvämlighetsurvalet vilket betyder att vi har tagit i kontakt med personer 

som funnits tillgängliga för oss (Bryman, 2011), detta för att komma igång med våra 

intervjuer så snabbt som möjligt.  

 

Vi har valt att enbart intervjua förskollärare då det i huvudsak är förskollärarens ansvar att 

läroplanens intentioner fullföljs (Skolverket, 2016a). För att få med allt som sades i detalj 

användes två mobiltelefoner (om tekniken mot förmodan skulle krångla) som 

dokumentationsverktyg. Både Bryman (2011) och Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

påtalar vikten av att få med allt som sägs under intervjun, annars finns det en risk att vi går 

miste om ett svar som kan komma att spela en avgörande roll i vårt arbete. Av den 

anledningen valde vi att inte stänga av ljudinspelningen förrän intervjupersonerna lämnat 

rummet. För att säkerställa att våra frågor skulle bli besvarade användes anteckningar med 

uppföljningsfrågor om vi skulle behöva ett förtydligande gällande ett specifikt svar, vilket 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar är fördelaktigt. 

4.5 Pilotstudie 

Innan genomförandet av våra egentliga intervjuer gjordes en så kallad pilotstudie med en 

verksam förskollärare som inte tillhör vårt urval. Pilotstudien fyller sitt syfte genom att vi 

som intervjuare blir säkrare i situationen samt att vi får möjlighet att pröva om våra 

förberedda intervjufrågor fungerar som vi tänkt oss (Bryman, 2011). Innan pilotstudien hade  

 

vi utformat 20 intervjufrågor med eventuella uppföljningsfrågor. Frågorna var indelade i två 

teman ‘Läroplanen’ och ‘Miljö/ Planerade aktiviteter’. Bjørndal (2005) och Bryman (2011) 

belyser att det är fördelaktigt att kategorisera frågorna i teman för att skapa struktur och bättre 



15 

 

kvalitet. Efter att ha genomfört pilotstudien omformulerade vi frågor som varit svåra att förstå 

och frågor som liknade varandra för mycket, vi landade på 7 intervjufrågor och behöll temat 

‘Miljö/ Planerade aktiviteter’. 

4.6 Analysverktyg  

Som vi nämnt tidigare består den hermeneutiska cirkeln av en inre och yttre cirkel, den 

innersta cirkeln består av del, helhet, förståelse och förförståelse medan den yttre cirkeln 

består av text, dialog, deltolkningar och tolkningsmönster (Alvesson & Sköldberg, 2017).  

För att ni som läsare ska förstå ska vi nu redogöra hur del och helhet förhåller sig till varandra 

och då kopplat till vårt arbete för att konkretisera det. 

 

I resultatdelen kommer ni får ta del av citat från vår transkribering. Transkriberingen ses här, 

utifrån den hermeneutiska cirkeln, som en helhet och citaten som en del som ska representera 

helheten för att kunna besvara vår forskningsfråga. Detta kan brytas ner ytterligare, citaten 

kan även ses som en helhet då orden blir en del av helheten. Orden betyder olika beroende på 

i vilken kontexter de används i. Orden i texten (det vill säga vårt empiriska material vi 

använder oss av i resultatavsnittet) har vi kunnat bryta ner till delar för att kunna tolka en 

annan helhet i förskollärarnas uttalanden. I analysavsnittet används citaten både som del och 

helheten, beroende på vad som kommer analyseras. I den inre cirkeln krävs en förståelse av 

delarnas helhet, i vårt fall citaten (Alvesson & Sköldberg, 2017). Dialog går ihop med del och 

helhet, där vi ställer oss frågor (det vill säga reflekterar) om textens delar alltså citaten. 

Frågorna grundar sig ursprungligen i vår förförståelse, vilket gör att våra frågor ständigt 

förändras under processens gång då vi får en ny förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2017).  I 

vår analysprocess har vi använt oss av deltolkingar för att kunna förstå helheten i analysen, 

med hjälp av våra deltolkningar har vi kunnat finna tolkningsmönster som har lett till teman i 

vårt empiriska material. Alvesson och Sköldberg (2017) belyser att tolkningsmönster 

utformas utifrån att vi har en dialog med vår text vilket gör att vi kan få en djupare förståelse.  

4.7 Tillförlitlighet 

I följande avsnitt kommer vi att redovisa huruvida vårt arbete är tillförlitligt, detta förklaras 

utifrån Brymans (2011) kriterier ‘möjlighet att styrka och konfirmera’, ‘trovärdighet’,  

‘pålitlighet’ följt av andra aspekter som  ‘generaliserbarhet’ och ‘transparens’. 

 

När det talas om möjligheten att styrka och konfirmera menar Bryman (2011) att vi inte kan 

vara objektiva och låtas påverkas av våra värderingar. Vi är medvetna om att vi inte kan vara 
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objektiva fullt ut, men att vi ofrivilligt ändå värderade förskollärarnas uttalanden genom 

exempelvis ansiktsuttryck och gester. Alvehus (2013) menar att vi intar en aktiv roll i 

tolkningsprocessen när vi väljer att belysa utvalda citat ur datamaterialet. Vi menar därför på, 

precis som Bryman (2011) nämner, att det inte går att vara objektiv fullt ut.  

 

Återkoppling till fältet är ett annat sätt att förhålla sig till för att öka trovärdigheten i studien 

(Svensson & Ahrne, 2015) vi har trots detta valt bort återkoppling då tiden inte räcker till. 

Intervjupersonerna kommer emellertid att få ta del av hela arbetet när det är färdigt. 

Generaliserbarhet är ytterligare en aspekt att förhålla sig till (Bryman, 2011; Svensson och 

Ahrne, 2015) dock kan vi inte generalisera studiens resultat då vi enbart har genomfört 

undersökningen i en kommun i södra Sverige. Dessutom menar Alvehus (2013) att det blir 

problematiskt att generalisera intervjupersonens uttalanden då personen i fråga kan svara 

olika från gång till gång, trots att samma intervjufrågor används. Enligt Svensson och Ahrne 

(2015) beskriver de att författarna, alltså vi som studenter, bör tydligt redogöra svagheter och 

tvivel i arbetet, vilket kallas transparens också inverkar på arbetets trovärdighet (Svensson & 

Ahrne, 2015). Bryman (2011) beskriver i likhet med Svensson och Ahrne att en pålitlighet 

finns när en tydlig beskrivning av arbetsprocessen gällande våra metod- och urval. På så vis 

blir vårt arbete trovärdigt. 

4.8 Etiska ställningstaganden 

Inför intervjuerna har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav som berör etiska 

ställningstaganden. De fyra kraven innefattar 1) informationskravet, 2) samtyckeskravet, 3) 

konfidentialitetskravet samt 4) nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet innebär att vi har informerat de potentiella deltagarna om studiens syfte, 

det är frivilligt att delta och att de kan avbryta sin medverkan när de vill. Sedan fick 

intervjupersoner muntligt godkänna sin medverkan samt om vi fick spela in deras intervjuer, 

här förhöll vi oss till samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet menas med att vi informerade 

intervjupersonerna om att materialet inte sprids vidare till obehöriga. I arbetet har vi valt att 

använda oss av fingerade namn utan att benämna både oss och de medverkande 

förskollärarna för förskollärare A, B, C och D samt student 1 och 2. De som har medverkat i 

intervjun har fått berättat för sig att vi gör studien i samband med examensarbetet och att 

materialet vi samlar in enbart kommer användas av det syfte vilket innebär att vi har förhållit 

oss till nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Utifrån Vetenskapsrådets fyra huvudkrav har vi funderat och tagit ställning till olika etiska 

dilemman som uppkommit under arbetets gång. Vi valde att inte transkribera eller analysera 

intervjupersonernas presentation, vilket vi även informerade dem åt. Valet av att inte 

transkribera deras presentationer var för att inte röja deras identitet eller arbetsplats. Av etiska 

skäl valde vi att transkribera i avskildhet för att försäkra om att obehöriga inte skulle kunna ta 

del av det inspelade materialet. 

5. Resultat följt av analys 

I vårt resultat och analysavsnitt kommer ni att få ta del av citat som är indelade i teman för att 

det ska bli en tydlig struktur. Det har funnits tillfällen då intervjupersonerna svävat ut i sina 

svar, därför har det gjorts en kortare strykning i citatet som visas med följande tecken [...]. En 

viss redigering av våra citat har gjorts för att underlätta läsningen av utskriften. Redigeringen 

har innefattat att stryka verbala tics som exempelvis “eh” och “liksom” utan att parafrasera 

det intervjupersonerna sagt (Bryman, 2011; Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  

5.1 Tema 1: Begränsningar 

Tema 1 berör begränsningar och benämns som Väder och tillgång till material samt 

Konsekvenser av val av miljö.  

5.1.2 Väder och tillgång till material  

Student 1 

“Vad är det som avgör om en planerad aktivitet ska ske inomhus eller utomhus?” 

 

Förskollärare A 

“Jag tror alla planerade aktiviteter på ett sätt kan göras både inomhus och utomhus. Jag tror 

att tillgång till material avgör för oss då till exempel, vi har svårare att fånga upp våra 

utomhus liksom vi tror det blir väldigt inbjudande miljö, saker runt omkring som dom har 

erfarenhet att göra till exempel gå och springa iväg [...].” 

 

Förskollärare B   

“Själva planeringen tror jag att man tänker, ja men det här kan vi göra ute, och det kan 

vi..göra inne. Men sen.. när man kommer på morgonen och vädret inte stämmer så kan man 

ju omfördela det.” 
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Analys 

Förskollärare A tror att planerade aktiviteter kan genomföras både inomhus och utomhus, 

hon tror också att det är en väldigt inbjudande miljö och därför tror hon att det är svårare för 

dem att fånga upp barnen. I förskollärares A uttalande har vi uppmärksammat ordet tror, 

vilket i sammanhanget kan ses som en förmodan att alla planerade aktiviteter kan ske 

inomhus såväl som utomhus. Att sätta delen tror i relation till helheten tolkar vi det som att 

förskollärare A inte pratar från egna erfarenheter, det vill säga hur hon använder sig av de 

olika miljöerna. Förskollärare A inställning till utomhusmiljön verkar tillsynes vara omvänd 

för det hon ger uttryck för. Vidare uttrycker förskollärare A att tillgång till material och den 

inbjudande utomhusmiljön är avgörande vid val av miljö. Dessa två aspekter blir i sin tur en 

begränsning eftersom de har svårare att fånga upp barnen utomhus. I dialog med texten 

tolkar vi det som att utomhusmiljön inte nyttjas till planerade aktiviteter på grund av 

ovannämnda begränsningar.  

 

Gemensamt för förskollärare A och förskollärare B är att de båda uttrycker en inställning om 

vad de tror och tänker gällande planerade aktiviteter utomhus. Förskollärare B uttrycker vad 

för planerade aktiviteter de kan göra ute och vad de kan göra inne. Vidare beskriver hon att 

när vädret inte stämmer så kan man ju omfördela det, vilket kan förstås som att vädret i sig är 

en begränsning och styr var den planerade aktiviteten ska ske. Uttalandet kan tolkas som att 

vädret inte stämmer överens med förskollärare B förväntningar. 

5.1.3 Konsekvenser av val av miljö 

Student 2 

“Vad får den planerade aktiviteten för konsekvenser beroende på ert val av miljö?” 

*Här har förskollärare B och C en dialog med varandra, därför är C placerad före B* 

 

Förskollärare C 

“Vi har ju ganska små lokaler, och på det viset känner jag att det gäller att man liksom 

utnyttjar det här att.. man kan gå ut med några, och inte alla. För då vinner ju alla på det.” 

 

Förskollärare B 

“Och just att det är skönt att ha den här lite mindre gruppen, eller med färre barn inne, att 

man hinner liksom lyssna på alla och att alla får komma till tals och så vidare. Den.. det 

tappar man lite mer ute.” 
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Analys 

Förskollärare C text bröts ner i delar för att kunna tolka och få en förståelse av hennes 

uttalande som en helhet. I citatet fann vi tre delar som vi ansåg var av betydelse att analysera.  

Förskollärare C talar om inomhusmiljöns begränsning till ytan vilket förskollärare B sedan 

exemplifierar med konkreta exempel. Förskollärare C uttrycker att de har små lokaler och att 

de därför bör utnyttja att gå ut med några, och inte alla barn för då vinner ju alla på det. 

Utifrån våra tolkningar förstår vi det som att uttalandet syftar till att deras lokaler är små i 

förhållande till barngruppens storlek och därför tas endast några barn ut. När förskollärare C 

uttrycker att de kan gå ut med några finns det en inställning till att utnyttja de olika miljöerna 

förskolan har att erbjuda, men hur utomhusmiljön nyttjas framgår inte tydligt i texten. Vad 

förskollärare C har för avseende med uttrycket för då vinner ju alla på det framgår inte, men 

eftersom förskollärare C och B samtalar kan vi tolka de två citaten som delar av en helhet när 

de sätts i relation till varandra. Förskollärare B uttrycker i sitt citat att det är skönt med lite 

mindre grupper med färre barn inne för då hinner hon lyssna på alla. Förskollärare B svar 

kan tolkas som en ifyllnad på förskollärare C uttryck för då vinner ju alla på det. Texten har 

även här brutits ner till dess beståndsdelar där ordet hinner i första anblick kan kopplas 

samman med tid. I förhållande till helheten, det vill säga dialogen mellan förskollärare B och 

C, tolkar vi att det snarare handlar om att räcka till för varje enskild individ i barngruppen än 

en tidsaspekt.  

5.2 Tema 2: Nyttjande av utomhusmiljön 

I tema 2 kommer ni att få ta del av förskollärare A, C och D uttalande om hur de använder sig 

av sin utomhusmiljö. 

 

Student 2 

“Hur använder ni er av utemiljön? 

 

Förskollärare A 

“[...], jag har nog inte undervisning i utemiljön [...]. Vi har nu något som heter 

upplevelsedagar med barnen och det är sånt här att vi samarbetat med de andra 

avdelningarna och då har vi olika stationer till exempel, nu har vi använt det ute för det är 

ganska gott om plats [...] där vi liksom har en rörelsebana på ena sidan gården [..] dom har 

fått måla till exempel utomhus, vi har stafflier på en station, det är typ så vi har använt det”.  
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Förskollärare C 

“Ja, ibland så blir utemiljön faktiskt en.. eh det alternativet vi har när vi är lite personal ‘Vi 

går ut!’ liksom det här.. ‘Nu springer dom! Vi går ut’ så ibland blir det ju bara liksom en 

lösning på ett problem. Men man vill ju helst att det ska vara att man också har en 

pedagogisk tanke med det.” 

 

Förskollärare D 

“Till större lekar, framför allt. Till grovmotoriska lekar. [...] vi ser nog utemiljön som att 

man måste vara ute en gång om dagen för att få luft, för att andas [...] Jag kan inte säga att 

vår utemiljö är en tillgång ute, mer än att man får röra sig friare än man får göra inne. Vi 

har ingen uteverksamhet på det viset, nu! Man har, vi har haft det mer på våren, då har man 

tänkt det kan jobba ute, vi går ut, vi kan flytta ut projektet men vid denna årstiden har vi 

nästan ingenting. [...] Det är nog vi som inte vill gå ut. Det är kallt, [..] nu pratar jag ärligt, 

jag tror att det är så, faktiskt.” 

 

Analys 

Förskollärare A uttrycker att hon inte har undervisning i utomhusmiljön men att de nu 

använder sig av den under upplevelsedagarna som består av flera planerade aktiviteter i form  

av olika stationer. Utifrån hennes uttalande kan det tolkas som att det finns en inställning till 

att nyttja utomhusmiljön när de samarbetar med de andra avdelningarna, förutsatt att det finns 

gott om plats. Genom att bryta ner förskollärare A citat ytterligare kan vi tolka hennes 

uttalande på två sätt, att utomhusmiljön nyttjas tillfälligt då hon använder ordet nu som berör 

en tidsaspekt. Ett annat sätt att tolka är att upplevelsedagarna kan genomföras inomhus vid 

andra tillfällen. Förskollärare A sammanfattar det är typ så vi har använt det, vilket kan 

tolkas som att utomhusmiljön antingen nyttjas till upplevelsedagarna eller till fri lek. För att 

förstå helheten av vad förskollärare A ger uttryck för har vi valt att ta hänsyn till vad hon sagt 

i föregående avsnitt (se rubrik 5.1.2 väder och tillgång till material) där hon berättar att 

barnen har erfarenhet av att springa iväg. Barnens agerande kan förstås som att de begränsas 

av hur de uppfattar miljön på grund av sina erfarenheter. 

 

Förskollärare C uttrycker att de helst vill ha en pedagogisk tanke när de går ut, men i 

dagsläget används utomhusmiljön som avlastning för att lösa problemen som uppkommer 

inomhus såsom personalbrist. Om vi bryter ner citatet i delar kan ordet vill tolkas som enbart 

en önskan om att genomföra aktiviteter med en pedagogisk tanke, vilket vi genom dialog med 
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texten har ställt oss frågan om det i själva verket sker. Förskollärare D liksom förskollärare C 

använder sin utomhusmiljö till aktiviteter som kräver mer utrymme som exempelvis 

grovmotoriska lekar. Förskollärare D delger att deras utomhusmiljö nyttjas till att gå ut en 

gång dagligen för att få luft. Vidare uttrycker förskollärare D att hon inte ser utomhusmiljön 

som en tillgång ute. Vi tolkar hennes uttalande som att utomhusmiljön inte blir en tillgång för 

de barn och förskolepersonal som befinner sig utomhus utan snarare en tillgång för de barn 

som befinner sig inomhus. Gemensamt för förskollärare D och C är att de använder sin 

utomhusmiljö till större lekar eller när barnen springer inomhus vilket resulterar i att 

förskolepersonalen väljer att går ut med barngruppen. Förskollärarnas agerande kan förstås 

som ett sätt att avlasta för dem som befinner sig inomhus, som en lösning på ett problem, 

men utan en pedagogisk tanke. Vidare uttrycker förskollärare D att de för tillfället inte har 

någon utomhusverksamhet nu, men att de haft det mer på våren och nästan ingenting på 

vintern. Hennes uttalande indikerar att utomhusmiljön inte används till planerade aktiviteter 

lika flitigt som inomhusmiljön då valet av miljö styrs snarare av viljan och vädret än av själva 

planeringen eller aktiviteten.  

5.3 Tema 3: Planerade aktiviteter 

I detta analysavsnitt kommer ni att få ta del av vart förskollärare A och D föredrar att hålla 

sina planerade aktiviteter och varför. 

 

Student 2 

“Var föredrar du att hålla dina planerade aktiviteter?” 

 

Förskollärare A  

“Inomhus först och främst, tror jag, har varit där vi lägger mycket fokus, där vi behöver bli 

bättre på att göra ute mer men, det har varit lättare för oss inne, då dom är så små, [...].  Så 

inomhus, och sen oftast har jag på, i vårt samlingsrum [...].” 

 

Förskollärare D 

“Beroende på vad man ska göra, tänker jag. Är det någonting som ska vara någonting 

kreativt så är vi gärna i verkstaden… om man ska jobba.” 
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Analys 

Vi valde att bryta ner förskollärare A citat i delar för att kunna få en förståelse av hennes 

uttalande. Förskollärare A uttrycker att dem lägger mycket fokus inomhus och att det också är 

där hon först och främst föredrar att hålla sina planerade aktiviteter. Vidare beskriver 

förskollärare A att det har varit lättare inne då dom är så små, vilket syftar till barnens ålder.  

Utifrån våra tolkningar verkar åldern därmed vara en bidragande faktor till varför 

förskollärare A först och främst väljer att genomföra planerade aktiviteter inomhus. När 

förskollärare A uttrycker att det har varit lättare för oss inne kan vi inte med säkerhet veta 

vem hon syftar till, det kan antingen syftas på förskolepersonalen, barnen eller både barn och 

förskolepersonal. Vidare uttrycker hon att de behöver bli bättre på att göra ute mer, 

uttalandet kan tolkas som ett erkänt utvecklingsområde.  

 

När frågan var föredrar du att hålla dina planerade aktiviteter ställdes syftade ordet var till 

miljön. På denna fråga svarade förskollärare D att det är beroende på vad man ska göra, vi 

tolkar det som att miljön avgör valet av aktivitet och inte tvärtom. Hon exemplifierar om de 

ska göra någonting kreativt vistas de gärna i verkstan. Uttalandet kan förstås som att det 

finns särskilda rum för särskilda aktiviteter. 

5.4 Tema 4: Förskollärarnas utvecklingsområden 

Under intervjutillfällena har förskollärarna, utifrån våra tolkningar, gett uttryck för sina 

utvecklingsområden. Vi skulle vilja poängtera att vi inte ställt några frågor om just 

utvecklingsområden utan det är något som kommit på tal i samband med intervjufrågorna. 

 

Förskollärare B 

“(Harklar sig) Men sen.. jag.. jag tänker också att utemiljön som rum är ju ett 

utvecklingsområde också [...] man hela tiden behöver påminnas om, för det är ganska lätt 

och tänka planeringen inne. [...] Och sen... får man ju faktiskt erkänna för sig själv att det är 

lättare på vår- och sommarhalvåret att flytta ut aktiviteterna.” 

 

Förskollärare D 

“[...] Så egentligen är det inte så mycket begränsat, det är ju vårt val av det. Det är ju vi som 

begränsar det, känner jag, som pedagoger, inte barnen. Så tänker jag. Så man skulle kunna 

göra mycket mycket mer ute än vad vi egentligen gör.” 
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Analys 

Förskollärare B ger uttryck för sina tankar om att utomhusmiljön är ett utvecklingsområde 

som vi tolkar lätt glöms bort. Utifrån våra tolkningar förstår vi det som att förskollärare B 

behövs påminnas om genomförandet av aktiviteter utomhus resterande dagar av året, det vill 

säga under höst- och vinterhalvåret. Vår tolkning baseras på förskollärare B uttalande där hon 

erkänner att det är lättare på vår- och sommarhalvåret att flytta ut aktiviteterna, varför det 

skulle vara lättare under vår- och sommarhalvåret och för vem framkommer inte. 

Förskollärare B beskriver att det är ganska lätt att tänka planering inne, hennes uttalande 

tolkar vi som en del av helheten, det vill säga utvecklingsområdet att se utemiljön som rum. 

 

Förskollärare D betonar att det är de som pedagoger som begränsar och att de skulle kunna 

göra mycket mycket mer ute än vad de egentligen gör. Här framgår det tydligt att 

förskollärare D ser pedagogerna som begränsning. För att vi ska kunna få en förståelse av det 

förskollärare D ger uttryck för måste vi ta hänsyn till delarna, det vill säga tidigare citat (se 

rubrik 5.1.2 och 5.1.3) för att kunna uttolka hur pedagoger begränsar. Utifrån de tre delarna 

ser vi att förskollärare D benämner begränsningar i de olika miljöerna, exempelvis att det är 

kallt som syftar till utomhusmiljön och väldigt små ytor som syftar till inomhusmiljön. 

6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera våra analysresultat i relation till aktuell forskning. Vi 

har valt att dela in diskussionen efter våra två forskningsfrågor för att på ett konkret sätt 

kunna besvara dem. Intervjuerna kan ses som en helhet där våra citat är utvalda delar från 

transkriptionen. I analysavsnittet gjordes deltolkningar som i sin tur har skapat 

tolkningsmönster, det vill säga att vi har kunnat se likheter och skillnader i förskollärarnas 

uttalanden. Genom delarna har vi kunnat utvidga våra förståelsehorisonter hur förskollärarna 

använder sig av utomhusmiljön och därmed kunnat tolka en inställning de ger uttryck för. Det 

har från vår sida uppstått en horisontsammansmältning med de intervjuade förskollärarna, 

vilket har gjort att vi har kunnat diskutera vårt analysresultat i relation till aktuell forskning.  

6.2 Hur beskriver förskollärare användandet av utomhusmiljön vid 

planerade aktiviteter? 

I dialogen mellan förskollärare B och C beskriver förskollärare C att de bör utnyttja 

utomhusmiljön till att gå ut med några barn då det är begränsat både med personal och till 

ytan. Vad som är anmärkningsvärt är att förskollärare B, trots färre barn i gruppen, påstår att 
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hon går miste om möjligheten att kommunicera med varje enskild individ vid planerade 

aktiviteter utomhus. Enligt Sheridan, Williams Pramling Samuelsson (2014) kan det vara 

problematiskt att hinna interagera och kommunicera med alla barn i en barngrupp med högt 

barnantal. Som vi ser det borde det inte vara ett problem att genomföra planerade aktiviteter 

utomhus då det huvudsakliga skälet berör det begränsade ytorna inomhus i förhållande till 

barngruppens storlek. Likaså beskriver även förskollärare D att den planerade aktiviteten 

begränsas av den fysiska miljön. Detta kan ses i likhet med Pramling Samuelsson, Williams, 

Sheridan och Hellmans (2016) studie som beskriver att den fysiska miljön blir avgörande för 

hur förskollärare planerar sina aktiviteter. Lösningen vi ser gällande förskollärare D problem 

är att flytta ut aktiviteterna. Hade förskolläraren flyttat ut sina planerade aktiviteter och 

lämnat sin bekvämlighetszon hade lärandet kunnat öppna upp för nya möjligheter i 

undervisningen (Brodin, 2011).  

 

Förskollärare A använder sig av utomhusmiljön vid upplevelsedagar där avdelningarna 

samarbetar med varandra och barnen får möjlighet att uttrycka sig kreativt genom att 

exempelvis måla. Vi kopplar förskollärare A uttryck till Brodin (2011) som belyser det 

informella lärandet, alltså att bryta mönstret och flytta ut undervisningen som vanligtvis sker 

inomhus. Det informella lärandet kan bidra till nya utmaningar och möjligheter för lärarnas 

undervisning. För att lärarna ska kunna bryta detta mönster beskriver Brodin att lärare 

behöver kliva ur sin bekvämlighetszon och öppna upp för nytänkande (Brodin, 2011). Såväl 

Szczepanski (2009) som Brodin (2011) delger att utomhusundervisning kan ses som ett 

komplement till undervisningen inomhus. Förskollärare A är en av fyra förskollärare som 

uttrycker att de använder sig av sin utomhusmiljö för att det är gott om plats. Detta kan ses i 

likhet med Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan och Hellman (2016) som beskriver att 

den fysiska miljön avgör för var den planerade aktiviteten ska ske. Förskollärare A föredrar 

dock att utföra sina planerade aktiviteter inomhus eftersom barnens ålder anses vara en 

begränsning samt att utomhusmiljön ses som väldigt inbjudande för barnen. När förskollärare 

A benämner sin utomhusmiljö som väldigt inbjudande kan det i första hand tolkas som något 

gynnsamt, men i relation till helheten verkar det snarare vara en begränsning för 

förskolläraren. Inställningen tycks riktas mot utomhusmiljöns begränsningar än dess 

möjligheter, det vill säga bemöta och ta tillvara på barnens lust. Förskollärare A uttrycker 

även tillgång till materialet som en avgörande faktor till varför hon föredrar att hålla i sina 

planerade aktiviteter inomhus, vilket kan återkopplas till Szczepanski (2009) som lyfter 

följande orsaker varför utomhusundervisning väljs bort.  
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6.3 Vad uttrycker förskollärare för inställning till planerade aktiviteter 

utomhus? 

Begränsningarna berör de delar vi tidigare analyserat, det vill säga den inbjudande miljön, 

tillgången till material, väderförhållanden samt att inte hinna integrera med varje individ. Vi 

har ställt oss frågan om det snarare handlar om förskollärarnas inställning till utomhusmiljön 

än de uttryckta begränsningarna i sig. Som följd kan barnen gå miste om miljöernas olika 

förutsättningar, därför är det fördelaktigt om det sker en växelverkan i deras 

undervisningsmiljöer annars kan både lärare och barns sinnesintryck blir begränsade 

(Szczepanski, 2009; Szczepanski, 2013). Enligt Szczepanski (2009) kan vädret ha en 

betydande roll om undervisningen ska ske utomhus, likaså visar vårt resultat på att 

förskollärarnas inställning till vädret styr, då förskollärare D uttrycker att förskolepersonalen 

inte vill gå ut när det är kyligt ute. Även förskollärare B delger att om vädret inte är som hon 

tänkt sig när hon kommer till förskolan planeras aktiviteten om genom att flytta in den. 

Szczepanski (2009) belyser att det kan finns en bekvämlighet med att undervisa inomhus. Att 

undervisningen utomhus väljs bort kan enligt Szczepanski (2013) bero på att lärare möjligtvis 

saknar kunskap om hur utomhusmiljön kan användas. Maynard (2007) beskriver att det 

gynnar barn att gå i så kallad Forest School under en längre period för att få uppleva årets alla 

årstider. Vi tolkar att Maynard talar utifrån barnens förutsättningar, medans förskollärare B 

och D talar utifrån sina egna förutsättningar, att det är lättare att planera aktiviteter utomhus 

under vår- och sommarhalvåret. Vi tolkar det som att varken förskollärare D eller B har en 

tillmötesgående inställning till att genomföra sina planerade aktiviteter utomhus när vädret 

inte stämmer, som förskollärare B uttryckte det. Trots att vädret inte stämmer överens med 

förskollärare B förväntningar förstår vi det som att de planerade aktiviteterna ändå kan 

genomföras men att de förflyttas till inomhusmiljön, på grund av förskollärare B inställning. 

 

Gemensamt för samtliga förskollärare är att användandet av utomhusmiljön ses som ett 

utvecklingsområde. Men trots detta kan vi se att förskollärarnas egna intressen prioriteras om 

en planerad aktivitet ska ske utomhus eller inomhus. Samtliga förskollärare uttrycker att de 

tror att planerade aktiviteter kan utföras både utom- och inomhus, men trots detta ser de 

hinder att genomföra planerade aktiviteter utomhus. För att förskollärarna ska kunna utveckla 

de områden som de själva anser är bristande föreslår vi att hämta inspiration från Ur och Skur 

förskolor. Änggård (2012) lyfter i sin studie fördelar med utomhusundervisning som en Ur 

och Skur förskola använder sig av, exempelvis vad för aktiviteter lärare kan använda sig av 

under utomhusvistelsen. Genom att ha undervisning utomhus kan miljön på så vis få en 

symbolisk mening.  
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Som nämnt tidigare benämner Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att intervjutillfället kan 

liknas vid en reflektion av att få tänka högt, vilket kan kopplas samman med samtliga 

förskollärare. Vi menar att genom intervjun har de själva synliggjort sin inställning till 

användandet av planerade aktiviteter utomhus.  

6.4 Metodreflektion 

Som vi nämnt i metodavsnittet var tanken att genomföra en gruppintervju, men på grund av 

praktiska skäl gick det inte att genomföra. Under transkriberingen upptäckte vi hur 

utmanande det var att transkribera intervjun med förskollärare B och C. Vi har insett att 

gruppintervjun medför konsekvenser som när intervjupersonerna talar i mun på varandra, det 

finns då en risk att gå miste om betydelsefull information. Vi har också reflekterat över hur 

gruppintervjun kan inverka på intervjupersonerna, exempelvis hur de besvarar frågorna, att 

de håller med varandra eller inte vågar svara ärligt inför varandra.  

 

Både Bryman (2011) och Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) nämner att syftet ska 

presenteras innan för att förbereda intervjupersonerna vad intervjun kommer handla om.  

Trots detta tog vi beslutet att inte presentera syftet innan intervjun då det hade avslöjat för 

mycket om vårt problemområde och vi tror att förskollärarna eventuellt hade gett oss de svar 

de tror vi förväntar oss.  

 

I efterhand har vi diskuterat varför vi inte intagit olika roller under intervjuerna, där en av oss 

hade kunnat vara mer aktiv under intervjuerna och den andra mer passiv för att kunna 

anteckna och fokusera mer på intervjupersonernas svar för att kunna ställa uppföljningsfrågor 

(Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2015). Vi har även diskuterat alternativet att låta samtliga 

förskollärare läsa sin egen transkription. Tanken med det här är att bland annat ge 

förskollärarna möjlighet att omformulera eller förtydliga sina uttalanden och reflektera kring 

inställningen till användandet av sin utomhusmiljö.  

 

Det var först när vi började analysera vårt empiriska material som vi la märket till att vår 

intervjufråga vad är det som avgör om en planerad aktivitet ska ske inomhus eller utomhus 

var mer en generell fråga. Vi insåg att förskollärarna svarade mer generellt och inte utifrån 

sig själva. Precis som Bjørndal (2005) beskriver borde vi ha ställt vår fråga efter den 

information vi var ute efter. Vi skulle ha vinklat frågan mer till individen genom att ställa den 
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på följande sätt vad är avgörande för dig om en planerad aktivitet ska ske inomhus eller 

utomhus?  

 

I analysavsnittet valde vi att inte ta med vår avslutande fråga, för att kontinuerligt utvecklas 

hur tar ni er an ny kunskap då vi under transkriberingen insåg att förskollärarnas svar inte 

gick att analysera eller var relevant för vårt problemområde. Nu i efterhand kom vi på att vi 

istället skulle ha ställt en fråga som var mer riktat till vad kompetens är för dem. 

7. Slutsats följt av didaktiska implikationer    

I föreliggande studie kan vi se att förskollärarna lyfter samma typ av begränsningar som 

anges i den aktuella forskningen. Vår studie visar följaktligen att samtliga förskollärare i 

första hand styrs av sin inställning. Förskollärarnas inställning har kopplats samman med 

följande angivna begränsningar väder, årstider, personalbrist, tillgång till material samt den 

fysiska miljön. Genom våra analyser kan vi se att utomhusmiljön används till den fria leken, 

för att få frisk luft och som en avlastningsyta för de som befinner sig inomhus. Medverkande 

förskollärare har genom intervjun fått möjlighet att reflektera kring hur de använder sig av 

utomhusmiljön och därmed kommit till insikt att det är ett utvecklingsområde.  

 

Vårt arbete bidrar med att belysa den problematik förskollärare själva försätter sig i när de 

aktivt väljer bort utomhusmiljön på grund av oönskade väderförhållanden. Vädret är i själva 

verket inte en begränsning i sig, men blir det ändå för förskollärarna när de värderar vad som 

är ett bra respektive dåligt väder att vistas i. Det är därför av stor vikt att förskollärare ser 

utomhusmiljön som ett rum för möjliggörande av ett lustfyllt lärande samt att nyttja ytan till 

planerade aktiviteter. Vi menar att när du som förskollärare väljer bort utomhusmiljön på 

grund av regn väljer du också bort en del av barnets upplevelser och möjlighet till ett lärande. 

Med vårt arbete vill vi uppmana dig som förskollärare att reflektera över hur du använder- 

eller skulle kunna använda dig av din utomhusmiljö. 

8. Vidare forskning  

Som vidare forskning hade det varit intressant att genomföra föreliggande studie i större 

utsträckning genom intervju med fler antal förskollärare från olika kommuner, detta för att 

kunna få en bredare förståelse av förskollärares inställning till planerade aktiviteter utomhus. 

Studien skulle även kunna utgå från ett annat vetenskapligt perspektiv med ett annat fokus 

som exempelvis utifrån ett sociokulturellt perspektiv där mediering är centralt. Utifrån ett 
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sociokulturellt perspektiv hade vi kunnat intervjua förskollärare angående vad de tror att 

deras miljö medierar barnen, vad tanken är att deras utomhusmiljö ska mediera och vilka 

aktiviteter som är tänkta att utföras på platsen. Här hade vi kunnat få möjlighet att utvidga vår 

förståelsehorisont ytterligare men också jämföra med de resultat vi fått från denna studie.  
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9. Bilagor  

9.1 Bilaga 1-Intervjufrågor 

 

Miljö & planerade aktiviteter 

● Var föredrar du att hålla dina planerade aktiviteter? (Rum/Plats) 

● Vad får den planerade aktiviteten för konsekvenser beroende på ert val av miljö? 

● Vad är det som avgör om en planerad aktivitet ska ske inom- eller utomhus? 

● I vilken miljö sker det flest planerade aktiviteter? 

● Vad är det som begränsar er när ni inte kan genomföra era planerade aktiviteter? 

● Hur använder ni er av utemiljön? 

 

 Avslutande fråga 

● För att kontinuerligt utvecklas, hur tar ni er an ny kunskap? 
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9.2 Bilaga 2-Inbjudan 

 

Hej!  

Hoppas att allt är bra med dig. 

Äntligen är jag i slutspurten av min utbildning och har börjat komma igång med 

examensskrivandet. 

Jag och min skrivpartner hade mer än gärna gjort en gruppintervju tillsammans med Dig och 

3 andra förskollärare. Intervjun kommer äga rum på Högskolan och ha sitt huvudsakliga 

fokus på planerade aktiviteter. 

Kan detta vara intressant? Hur ser det ut för dig v. 48 alternativt början av v. 49? 
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