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Abstrakt 
 

Syftet med vår studie var att genom fokusgruppsamtal studera hur pedagoger reflekterar kring 

det som sker på förskolegården och genom det synliggöra vilka diskurser som råder. 

I vår studie var avsikten att lyfta fram samt problematisera de diskurser som framkommer i 

fokusgruppsamtal mellan pedagoger gällande det som sker på deras förskolegård. Den här 

studien är av relevans eftersom den kan bidra till att pedagoger på fältet får fler sätt att 

samtala om förskolegårdens betydelse i den pedagogiska verksamheten. Samt vilka 

konsekvenser deras sätt att tala om förskolegården kan ge dels på hur vistelsen på 

förskolegården planeras och organiseras men även på pedagogernas delaktighet i barnens lek. 

Dessa forskningsfrågor utgår vi ifrån:  

- Hur framställer pedagogerna verksamheten på förskolegården? 

- Vilka konsekvenser kan pedagogernas sätt att tala om förskolegården få för verksamheten?  

 

Studien utgick från ett socialkonstruktionistiskt synsätt och vi använde oss av 

diskurspsykologi för att analysera empirin.  

För att söka svar på våra forskningsfrågor använde vi oss av fokusgruppssamtal. Dessa 

genomfördes på tre olika förskolor i Sverige. I studien deltog nio stycken pedagoger.  

I vårt resultat framkommer det olika aspekter och variationer på hur pedagogerna talar om 

förskolegården. Resultatet synliggör dels att pedagogerna inte i så stor utsträckning var 

delaktiga i barnens görande på förskolegården. Pedagogerna uttryckte olika syften med sin 

grad av delaktighet. Vidare synliggjordes i resultatet också att pedagogerna främst planerade 

för den verksamhet som skedde inomhus eller utanför förskolegården. 

Nyckelord; förskolegården, pedagoger, delaktighet, socialkonstruktionism, diskurspsykolgi. 
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Förord 
 

När vi började skriva vårt examensarbete kunde vi aldrig ana vilken process det var. Studien 

vi genomfört har varit otroligt lärorik för oss och vi tar med oss mycket ny kunskap till vårt 

kommande yrkesliv.  

Vi vill framförallt tacka alla de pedagoger som tagit tid från sin verksamhet för att vi skulle 

kunna genomföra studien, utan er hade det inte blivit något examensarbete. Vi vill även rikta 

ett tack till våra handledare Liselott Fritzdorf och Jonnie Eriksson för att ni kommit med 

konstruktiva synpunkter och förberett oss på opponeringen. Vi har tagit lika stor del av 

ansvaret i att skriva vårt examensarbete. Vi har under hela studiens gång suttit tillsammans 

och producerat texten. Vi har båda varit lika delaktiga i alla beslut som rör vårt arbete och 

diskuterat fram vilka lösningar som passat oss bäst. 

Till sist men absolut inte minst så ger vi varandra en stor high five för att vi tillsammans 

klarat av att skapa det här arbetet. Det är med blandade känslor vi skriver dessa sista rader i 

vår sista kurs vid förskollärarutbildningen. Utbildningen är förvisso slut men i varandra har vi 

funnit en vän för livet.  

Högskolan i Halmstad Januari 2016 
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1. Inledning – Problemområde 

Ett uppmärksammat problem i dagens förskola är att antalet barn i barngrupperna inom 

förskolan har ökat markant under de senaste åren utan att det tillkommit mer personal 

(Mårtensson, 2004). Vidare skriver Mårtensson att det här kan leda till svårigheter att gå 

utanför förskolegården med barngruppen. Då är det av vikt hur förskolegården är utformad 

samt hur den pedagogiska verksamheten på förskolegården planeras och organiseras, eftersom 

det kan ha betydelse för barnens lärande (ibid). Engdahl (2006) har i sin studie 

uppmärksammat att pedagoger har en benägenhet att lämna pedagogiken på tröskeln när de 

går ut med barnen. Utifrån ovanstående finner vi det intressant att lyfta hur pedagoger talar 

och reflekterar kring det som sker på förskolegården och på så sätt kan vi få syn på de olika 

diskurser som råder i pedagogernas samtal kring förskolegården. Genom att synliggöra de 

rådande diskurserna kan vi skapa en medvetenhet hos pedagogerna om vilka diskurser som 

råder kring deras förskolegårdar. Winther, Jörgensen & Philips (2000) lyfter att diskurs kan 

förstås som ett tydligt sätt att tolka och förstå världen. Det innebär även att sättet vi talar på 

inte är en opartisk tolkning av vår omvärld, oss själva eller våra relationer. Språket ses som en 

aktiv del i hur vi skapar och omskapar vår omvärld och våra relationer. Skolverket (2010) 

skriver att utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter, både i planerad 

miljö och naturmiljö.  Det vi har sett gällande ovanstående riktlinje är att de planerade 

aktiviteterna sällan sker utomhus eller i naturmiljö. Hjort (1996) har gjort en studie som 

påvisar att pedagogers deltagande i barns lek på förskolegården är av vikt för barns lärande. 

Dock uppmärksammades det i studien att det fanns en brist på pedagogernas engagemang i 

barnens lek, då de ofta lämnades ensamma i sin lek utomhus. Vi har, precis som ovanstående 

författare, liknande erfarenheter där vi uppmärksammat att utevistelsen i stor utsträckning 

organiseras utifrån barns fria lek. Vidare har vi uppmärksammat att den pedagogiskt 

planerade utevistelsen på förskolegården inte prioriteras i samma utsträckning som den 

planerade verksamheten inomhus. Vid utevistelsen är det ofta den så kallade ’’fria leken’’ 

som äger rum. Med ”fri lek” så menar vi barns egenkonstruerade lek, en lek som barnen 

själva konstruerar utan pedagogens inblandning inom de ramar som finns för verksamheten. 

De vuxna fungerar som en slags övervakare, som deltar om konflikt uppstår eller om barnen 

söker kontakt (Mårtensson, 2004). Vi anser, i likhet med Tullgren (2004), att leken bidrar till 

barns lärande och är ett verktyg för dem att förstå sin omvärld. Vi menar dock att förskolans 

verksamhet och barnens lärande kunde dra nytta av att ha en planerad verksamhet, även 
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utomhus. Vi hade funnit det intressant om den fria leken på förskolegården kunde 

problematiseras och diskuteras i lite större utsträckning i verksamheten. I likhet med 

Pramling, Samuelsson & Asplund, Carlsson (2003) så anser vi att det i leken sker ett viktigt 

lärande, nämligen att barn lär tillsammans men även att de lär varandra. Öhman (1996) 

påpekar att det är viktigt att pedagoger är tydliga med sitt förhållningssätt till leken, den 

attityd pedagogen har till leken förmedlar hen vidare till barnen. Om barnen ofta lämnas 

själva i leken utan en vuxen så skriver Öhman att barnen får ytterligare bevis på att leken är 

oviktig.  

1.2 Förtydligande av begrepp 
 

Vår studie fokuserar på vilka språkliga diskurser som framkommer i fokusgruppsamtal mellan 

verksamma pedagoger.  I vår studie utgår vi från Winther, Jörgensen & Philips (2000) 

tolkning av diskurs, vilket innebär att begreppet diskurs ses som ett tydligt sätt att tolka och 

förstå världen, samt att sättet vi talar på inte är en opartisk tolkning av vår omvärld, oss själva 

eller våra relationer. Språket ses som en aktiv del i hur vi skapar och omskapar vår omvärld 

och våra relationer. Vi studerar diskurserna genom diskurspsykologi och vi använder oss av 

begreppen variation, retorik, effekt, hypotes och argument för att analysera vår empiri. 

Begreppet Variation synliggör vilken variation som framträder i samtalstemana i de olika 

fokusgrupperna. Retorik belyser pedagogernas argument i samtalen. Effekt handlar om att 

konstruera hypoteser kring pedagogernas argument för att på så sätt få en djupare förståelse 

för vilka effekter pedagogernas uttalanden kan få i verksamheten. Vi förklarar ovanstående 

begrepp närmare i kapitel 4.5 Analysverktyg.  

Vi anser att det är intressant att studera eftersom vi genom diskurspsykologi kan synliggöra 

vilka diskurser som råder om förskolegården i samtal mellan de pedagoger som deltar i 

studien.  

I den här studien använder vi oss av begreppet pedagoger. För oss innebär begreppet pedagog 

både barnskötare och förskollärare. Anledningen till att vi valt att ha med båda kategorierna är 

att vi anser att både barnskötare och förskollärare har lika stor del i det som sker på 

förskolegården. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att genom fokusgruppsamtal studera hur pedagoger reflekterar kring 

det som sker på deras förskolegård och genom det synliggöra vilka diskurser som råder. 

Vidare är avsikten att lyfta fram samt problematisera de diskurser som framkommer i 

fokusgruppsamtalen mellan pedagogerna. Den här studien är av relevans eftersom den kan 

bidra till att pedagoger på fältet får fler sätt att samtala kring förskolegårdens betydelse i den 

pedagogiska verksamheten. Studien kan även påvisa vilka konsekvenser pedagogernas sätt att 

tala om förskolegården kan ge dels på hur vistelsen på förskolegården planeras och 

organiseras, men även på pedagogernas delaktighet i barnens lek. 

Dessa forskningsfrågor utgår vi ifrån: 

  Hur framställer pedagogerna verksamheten på förskolegården i fokusgruppsamtal? 

 Vilka konsekvenser kan pedagogernas sätt att tala om förskolegården få för 

verksamheten?  

 

2. Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenterar vi de avhandlingar och artiklar som lett oss fram till och ligger 

till grund för vår studie. Vi har valt att utgå från två teman som beskriver vad tidigare 

forskning säger inom området. 

2.1 Hur barn och pedagoger uttrycker sig kring lek 

Hjort (1996), Löfdahl (2002), Mårtensson (2004) & Äremalm-Hagsèr (2006), är forskare som 

har gjort studier med olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter. Dock har samtliga forskare i 

dessa studier påpekat bristen på pedagogers engagemang och stöd i barnens lek. Författarna 

belyser att barnen i stor utsträckning lämnades ensamma i sin lek utomhus. Vi menar att det 

här är en intressant utgångspunkt för vår studie eftersom det är något även vi sett under vår 

utbildning. Vi har dock valt att utgå från fokusgruppsamtal för att synliggöra hur pedagogerna 

uttrycker sig i sina berättelser om förskolegården. Waite, Rogers & Evans (2013) och 

Pramling-Samuelsson & Sheridan (2008) har även de i sin forskning synliggjort pedagogernas 

brist på engagemang och stöd i barnens lek utomhus. Hjort (1996) uppmärksammade att de 

vuxna ägnade sig åt andra saker när barnen lekte. Det var inte leken som stod i centrum utan 
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den pedagogiska uppmärksamheten låg på de vuxenstyrda aktiviteterna. Författaren belyser 

att leken blev en utfyllnad mellan de organiserade aktiviteterna. Vidare framgår det av 

författaren att leken betraktades som mindre viktig än den vuxenstyrda verksamheten och 

krävde inte den vuxnas närvaro, involvering och löpande reflektion. Det var när barnen 

överträdde normer och föreskrifter som leken föranledde kommunikation från de vuxnas sida. 

Speciellt uppmärksammade blev pojkarna och deras aggressiva beteende. Författaren belyser 

att problemet var att de vuxna ingrep utan att ha varit närvarande och ha kännedom om 

motivet bakom handlingarna. Vidare uttrycker Hjort att barn som har svårt att komma in i 

leken behöver stöd från personalens sida för att kunna leka som de andra barnen. Barnen som 

inte fick detta stöd hamnade gång på gång i konflikt. Evans m.fl. (2013) har i sin forskning 

uppmärksammat att pedagogers brist på delaktighet i barnens lek kan leda till mobbning och 

utanförskap för många barn. Meelhus (2012) har gjort en studie med en fenomenografisk 

utgångspunkt. Inom fenomenografin studerar man hur människor upplever olika 

sammanhang. Inom socialkonstruktionismen som vi utgår ifrån kan man aldrig veta vad 

individer upplever, man kan endast studera hur de talar. Vi fann ändå den här studien 

intressant eftersom den lyfter pedagogens och barnens förhållande i leken utomhus. Resultatet 

Meelhus fick fram var att ingen aktivitet fick barnen mer involverad än lek utomhus. Vidare 

visar resultatet att leken värderades av lärare som en av de huvudsakliga aktiviteterna där barn 

kunde utveckla självständighet. I leken får de även möjlighet att utveckla sin kreativitet och 

sociala förmågor. Pedagogerna som befann sig i verksamheten var säkra på att utemiljöer 

stöder sådan lek. Enligt forskning om naturen som lekplats så är det en plats där barns sociala 

färdigheter, kreativitet och självständighet utvecklas bäst. Aasen, Grindheim, Waters (2009) 

lyfter att det finns lite forskning om utomhusmiljön som en plats för barns lärande. I sin studie 

utgår de från sociokulturella teorier om barns lärande. Författarna uttrycker att fri lek utomhus 

är en bra arena för lärande. I sitt resultat kommer författarna fram till att utomhusleken ger 

bättre förutsättningar för valmöjligheter och att skapa och omorganisera leken. Barn som leker 

utomhus har större utrymme och frihet att förhandla och skapa meningsfullhet i sin lek än om 

de leker inomhus. Klaar & Öhman (2013;2014) belyser att pedagoger missade att lyfta 

naturvetenskapliga händelser på förskolegården genom att använda vardagligt tal. Vid en 

aktivitet som handlade om att åka rutschkana framkom det av författarna att lärandet handlade 

om barnets individuella utveckling och att pedagogens roll var att stötta och utmana barnet i 

att våga klättra upp på kullen och åka ner för rutschkanan. Slutsatsen som författarna drar är 
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att samspelet mellan barnen och pedagogerna är avgörande för lärandet och hur lärandet är 

relaterat till den specifika situationen.  

Sammanfattningsvis lyfter ovanstående forskning dels att det finns en brist på pedagogers 

engagemang och stöd i barnens lek, barnen lämnas i stor utsträckning ensamma i sin lek 

utomhus. Vidare framkommer det att pedagoger ser lek utomhus som en arena där barn kan 

utvecklas självständigt. I vår studie utgick vi ifrån att synliggöra vilka diskurser som råder hos 

pedagogerna kring förskolegården. Det var något vi saknade i den forskning vi tagit del av. 

 

2.2 Pedagogiskt planerad utevistelse – en romantiserad bild 

Wilhelmsson (2012) har skrivit en avhandling där hon lyfter att det finns en romantiserad bild 

av utomhusmiljöns betydelse för barns lärande. Hon skriver att intresset för 

utomhusundervisning har ökat och det är sammankopplat med föreställningar om att naturen 

har en potential att stärka barns lärande. Syftet med avhandlingen är att genom 

semistrukturerade intervjuer med nio förskollärare som arbetar i svenska förskolor undersöka 

hur de konstruerar lärandet utomhus samt vilka pedagogiska mål de har med undervisningen 

utomhus. Wilhelmsson använde sig av intentionsanalys när hon analyserade intervjuerna hon 

genomfört, resultatet hon fick fram var att lärarnas intentioner med att förlägga 

undervisningen utomhus var i första hand för att konstruera en alternativ arena för barnens 

lärande. Lärarna muttryckte även att utemiljön var ett viktigt komplement till innemiljön och 

erbjöd nya kontexter. I analysen fick författaren fram fyra olika lärartyper som tillämpade 

olika aktiviteter utomhus, den första fokuserade på aktiviteter som främjade faktakunskapen 

hos barnen, den andra betonade aktiviteter som ledde till formella kunskaper, de två sista 

fokuserade på kognitiva mål och utveckling, dels för att fördjupa förståelsen och dels för att 

förbättra strategier.  

Blanchet-Cohen & Elliott (2011) lyfte i sin studie pedagogers syn på barns lärande i 

förhållande till utevistelsen. Pedagoger som arbetade på fyra förskolor i en medelstor stad 

uttryckte att utevistelsen var värdefull men kände att dem inte hade kunskapen att konstruera 

den pedagogiskt. De efterfrågade undersökningar om hur man skapade naturligare 

utomhusmiljöer alternativ till den vanliga lekplatsmiljön. Metoden de använde sig av var 

deltagande observationer där författarna samtalade med barnen om deras lek under tiden som 

leken var igång. Med pedagogerna genomfördes fokusgruppssamtal. Resultatet visade att 
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utomhusmiljön är ett bra stöd i barns lärande men att det är viktigt med närvarande pedagoger 

som är engagerade och aktiva tillsammans med barnen för att de ska få nya kunskaper.  

Norling & Sandberg (2015) lyfter i sin studie problematiken kring att det finns mycket 

forskning kring miljöns betydelse för barns språkinlärning, dock så handlar den befintliga 

forskningen till största del om inomhusmiljöns betydelse för språkutvecklingen. I studien 

utforskar, analyserar och beskriver de hur förskolepersonal uppfattar språkinlärning i 

utomhusmiljöer. De använde sig av både sociokulturellt och bioekologiskt perspektiv. Genom 

fokusgruppsamtal med 165 pedagoger kom de fram till att personalen uttryckte att utomhus 

lekte barnen i större utsträckning i olika grupper och med andra barn än inomhus, personalen 

påpekade att organiserade lekar i utomhusmiljö främjar barnens språkinlärning men 

författarna hade i sin empiri sett aspekter som tyder på att personalen saknar kunskap eller är 

ovana att inleda lekar. Personalen anser att när olika barn med olika åldrar möts så främjas 

deras språkinlärning. Norling & Sandberg (2015) uttryckte dock att personalen glömde sin 

egna viktiga roll i utomhusmiljön, personalen talade endast om hur barnen kunde stimulera 

varandra i miljöer utomhus som främjar språket. Författarna menar att personalens roll är 

viktig och det krävs att personalen är närvarande och aktiv i barnens lek, dels för att man ska 

kunna stötta och utmana dem men även för att man ska kunna se deras lärprocess och 

utveckling.  

Szczepanski (2008) har gjort en avhandling med en fenomenografisk utgångspunkt, den 

handlar om lärares uppfattningar om utomhuspedagogik. Resultatet visar att många lärare 

saknar den kunskap och den kännedom som behövs för att undervisa utomhus. Vissa lärare 

lyfter en önskan av att låta teori och praktik mötas. Författaren menar att det är av vikt att 

arbetslagen arbetar mot samma mål. I resultatet lyfts att det är betydande för barns lärande att 

de får varierande kännedom av samma tema. Det är först då man kan få en djupare kunskap 

av erfarenheterna barnen fått, vilket leder till att barnen i framtiden kan få verktyg för att 

kunna generalisera.  Eriksson, Bergströms (2013) studie lyfter att utomhusmiljön erbjöd andra 

handlingsutrymmen än inomhusmiljön. Utomhus var rummen inte lika förutbestämda som 

inne samt att miljön var lättare att omforma, det här bidrog till att barnen förhandlade mer 

med varandra samt att miljön gjorde att de fick mer meningserbjudande till sina lekar. I 

intervjuer så framkom det att pedagogerna utgår från barnens intresse när de planerar och 

utformar de fysiska miljöerna men att det skiljer sig åt mellan pedagogerna om man ser den 

fysiska miljön som en möjlighet eller ett hinder. Ovanstående forskning påvisar att 
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pedagogerna gärna erbjuder utevistelse för barnen men att den sällan är förankrad i 

läroplanens strävansmål samt att pedagogerna inte tar tillvara på vad miljön erbjuder för 

lärande. Vidare lyfter ovanstående texter att planerad verksamhet utomhus är något som 

många pedagoger är intresserade av men är osäkra på hur de ska ta sig an det.  

Utifrån den tidigare forskning vi presenterat så påvisar forskningsläget att det dels finns en 

romantiserad bild av utomhusvistelsen i förhållande till barns lärande, men forskningen 

synliggör även en brist på pedagogers engagemang och delaktighet hos barnen på 

förskolegården. Utifrån det sagda forskningsläget menar vi att det är intressant att fortsätta 

studera området för att synliggöra vilka diskurser som råder hos pedagoger kring vad som 

sker på deras förskolegård och på så sätt skapa en ökad förståelse för området. 

3. Teori  

Vår studie utgår från socialkonstruktionistisk teori och vi utgår från den diskurspsykologiska 

metoden för att bearbeta den empiri vi samlat in. I följande kapitel redogör vi närmare för 

detta. 

3.1 Socialkonstruktionism 

Eftersom syftet med vår studie var att genom fokusgruppsamtal studera hur pedagoger 

reflekterar kring det som sker på deras förskolegård och genom det synliggöra vilka diskurser 

som råder, så valde vi att utgå från det socialkonstruktionistiska perspektivet. Inom det här 

perspektivet utgår man i huvudsak ifrån att studera människors verbala kommunikation samt 

att människans värld skapas och omskapas genom språket som är en social handling (Burr, 

1995). När man genomför studier som utgår ifrån socialkonstruktionismen så innebär det att 

studien inte har en opartisk sanning, verkligheten beror på vilken förbindelse deltagarna i 

studien har till omgivningen (ibid). Socialkonstruktionismen innebär att vi människor 

konstruerar vår kunskap i olika sociala sammanhang, kunskapen vi tillägnar oss är beroende 

av den sociala kontext vi befinner oss i och är således skiftande. Vidare handlar 

socialkonstruktionismen om att kunskap och sociala händelser är förenade, hur människor 

konstruerar sin kunskap kan få en innebörd i hur de agerar i sociala sammanhang (Bryman, 

2011; Burr, 1995).  En grundpelare inom socialkonstruktionismen är att det inte finns några 

allmängiltiga sanningar eller riktiga motsvarigheter av verkligenheten. Vår omvärld är 

föränderlig och vi människor konstruerar vår verklighet genom verbal samverkan med 
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varandra (Burr, 2003). Även Lenz Taguchi (1999) skriver att det socialkonstruktionistiska 

perspektivet innebär att man är medveten om att allting i ens omgivning, från miljön till 

förhållningssättet mot varandra, är ombytligt. Samt att alla individer antingen medvetet eller 

omedvetet är en del av förändringen. Inom sagda perspektiv konstruerar varje enskild invid 

sin tolkning av verkligheten, utifrån det här perspektivet är inte syftet med vår studie att ta 

reda vem som säger vad i fokusgrupperna utan vi studerar de olika diskurser som 

pedagogerna uttrycker i samtalen med varandra. Winther, Jörgensen & Philips (2000) 

beskriver begreppet diskurs som är vanligt förekommande inom socialkonstruktionismen. 

Författarna lyfter att diskurser är beroende av den kulturella och historiska kontext vi befinner 

oss i, vidare belyser dem att diskurser är en följd av individers sätt att uppfatta och resonera 

om sin omvärld, det leder till att diskurserna som råder aldrig är konstanta utan de blir 

annorlunda beroende på kontexten. I vår studie är vi intresserade av att studera hur pedagoger 

talar om det som sker på deras förskolegård. Vi är inte ute efter att konstruera en allmän 

sanning om hur det är på förskolegårdar eller lägga värdering på deltagarna i studien. Vi 

intresserar oss för vilka diskurser som råder hos pedagogerna och hur de samtalar om det som 

sker på deras förskolegårdar. 

3.2 Diskurspsykologi 

Vår studie utgår från socialkonstruktionismen och vårt fokus ligger på hur pedagoger talar om 

det som sker på förskolegården samt vilka diskurser som råder i samtalen. Utifrån det har vi 

valt att analysera studiens empiri med hjälp av diskurspsykolgi som härstammar från 

diskursanalysen. Diskurser är förehavande som bildas i en social kontext, dessa förehavande 

analyseras sedan för att kunna tolkas och förstås av omgivningen (Winter Jörgensen & 

Philips, 2000). Bergström & Boréus (2012) belyser att diskursanalys är ett tillvägagångssätt 

där man kan studera en företeelse i samhället där språket är centralt, vidare belyser författarna 

att det generella förmodandet när man använder diskursanalys och då i vårt fall 

diskurspsykolgi, är att språket inte beskriver verkligheten utan är en bidragande faktor till att 

forma den.  Det vi får syn på i vår analys med hjälp av diskurspsykologi är vilka diskurser 

som råder kring förskolegården i pedagogernas samtal. Anledningen till att vi finner det som 

en lämplig metod för vår studie är att vi i likhet med diskurspsykologin inriktar oss på att 

utforska språket och vad som sägs i de kontexter där det framkommer (ibid).   

Wetherell & Potter (1992) är framstående inom diskurspsykologin och skriver att den här 
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metoden utgår från att noga undersöka hur språket framställs i sociala sammanhang där det 

växer fram. Genom diskurspsykolgi kan vi inte finna en sanning, det vi gör är att tolka de 

olika diskurser som pedagogerna uttrycker i fokusgruppsamtalen och ställer hypoteser kring 

vilka effekter det kan få i förskolans verksamhet. Vi studerar diskurserna som framkommer i 

fokusgruppsamtalen genom diskurspsykologi där vi använder oss av begreppen variation, 

retorik, effekt, hypotes & argument för att analysera vår insamlade empiri. Dessa begrepp 

förklaras mer ingående i analysverktyg 4.5. Vi anser att det är intressant att studera eftersom 

vi genom diskurspsykologi kan synliggöra vilka diskurser som råder kring det som sker på 

förskolegården i samtal mellan de pedagoger som deltar i studien. Potter (1996) uttrycker att 

diskurspsykologin tar ett steg tillbaka från att se språket som att det har en kognitiv betydelse 

istället fokuserar man på hur språket konstrueras i interaktion med andra. Även Winther 

Jörgensen & Philips (2000) belyser att hur man använder språket dels påverkar diskurserna 

men diskurserna som man befinner sig i påverkar även individen. 

4. Metod 

Utifrån studiens syfte och vetenskapsteoretiska utgångspunkt valde vi att göra en kvalitativ 

studie. Enligt Bryman (2011) innebär en kvalitativ studie att den är tolkningsinriktad, det 

innebär att en utvald grupp deltagare konstruerar uppfattningar för hur verkligheten ser ut för 

dem. I avsnitten som följer presenterar samt motiverar vi våra val av metod.  

 

4.1 Urval 

I vår studie deltog nio stycken pedagoger från tre olika förskolor i en kommun i Sverige. Inför 

studien så formulerade vi ett informationsbrev som vi bifogade i ett mail som vi skickade ut 

till de pedagoger vi ville skulle delta. Vi tog även kontakt med förskolechefen på förskolorna 

och informerade om vår studie. Vi använde oss av ett målinriktat urval i vår studie. Bryman 

(2011) benämner det här som ett urval där syftet är att välja ut de personer som är intressanta 

för studien. Vi valde att kontakta personer som vi varit i kontakt med under vår utbildning och 

som vi visste hade ett intresse för studiens område. Vi valde dessa personer eftersom vi anser 

att de kunde bidra till en intressant diskussion med tanke på att de var intresserade för 

studiens område sedan tidigare. Vidare innebär det att urvalet i vår studie är ett icke-

sannolikhetsurval, vilket betyder att deltagarna inte är slumpmässigt valda. Vidare kan man 

kalla det här urvalet för ett bekvämlighetsurval eftersom vi sedan tidigare haft kontakt med 
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urvalsgruppen, eftersom vi varit i kontakt med deltagarna tidigare så anser vi att det 

underlättade för oss som forskare att kontakta dem inför studien och få dem att delta än om vi 

hade behövt knyta kontakter med nya människor. 

4.2 Forskningsdesign 

Vi har i vår studie valt att utgå från en kvalitativ undersökning genom fokusgruppsamtal för 

att söka svar på våra forskningsfrågor. Vi genomförde empiriinsamling på tre olika förskolor 

för att göra vad Bryman (2011) kallar för tvärsnittsdesign, detta innebär att vi samlar in empiri 

från mer än en enhet för att kunna jämföra resultaten och upptäcka variationer. Eftersom vår 

studie utgår från en diskurspsykolgisk teori där ett centralt begrepp är att identifiera 

variationer i samtalen menar vi att tvärsnittsdesign är passande till vår studie. Vidare menar 

Bryman (2011) att fokusgruppsamtal är en metod som är relevant i en studie som har en 

tvärsnittsdesign.  

 

4.3 Fokusgruppsamtal 
 

 I vår studie inhämtar vi vår empiri genom fokusgruppsamtal med anledning av att synliggöra 

hur pedagoger talar om det som sker på förskolegården samt vilka diskurser som råder. 

Dahlin-Ivanoff (2011) belyser att den här metoden är förenlig med socialkonstruktionismen 

då deltagarna i fokusgruppen konstruerar en referensram som ger förståelse för deras 

erfarenheter och i samspel med andra förändras dessa erfarenheter, vilket bidrar till utveckling 

av ny kunskap. Ett fokusgruppsamtal utgår från att människor i samspel med varandra skapar 

en verklighet (ibid). Vidare menar Dahlin-Ivanoff (2011) att fokusgruppsamtal är en metod 

där man samlar människor för att diskutera ett av forskaren givet tema, där olika perspektiv 

framkommer genom hur deltagarna talar om temat. Utifrån det så menar vi att 

fokusgruppsamtal passar vårt perspektiv eftersom man inom socialkonstruktionismen menar 

att människor konstruerar kunskap i olika sociala sammanhang och kunskapen vi tillägnar oss 

är beroende av den sociala kontext vi befinner oss i för tillfället (Bryman, 2011; Burr, 1995).  

Wibeck (2000) och Hylander (2001) talar om att minst tre fokusgruppsamtal bör genomföras 

för att kunna utläsa mönster. Morgan (1997) lyfter vikten av att förbereda sig noga på hur 

diskussionen kan tänkas fortgå för att säkerställa en så ledig diskussion som möjligt samtidigt 
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som forskaren får svar på sina forskningsfrågor. Vi har tagit det i beaktande men samtidigt är 

vi medvetna om att det är viktigt att vi har en öppen approach mot deltagarna i 

fokusgrupperna så att vi inte leder in dem att ge svar som de tror att vi vill ha. Dahlin-Ivanoff 

(2011) uttrycker att man genom fokusgruppsamtal inte samlar in empiri för att främst förstå 

hur varje enskild person återger världen, istället är det genom det gemensamma skapandet av 

yttrande de kollektiva kunskaperna är rimliga. 

Inför samtalen skapade vi fyra olika teman som vi presenterade för deltagarna och som 

användes som utgångspunkt för diskussionerna. Vi hade även förberett följdfrågor att ställa 

om så behövdes i samtalen för att nå en djupare förståelse för området. 

 De teman vi utgick ifrån under våra fokusgruppsamtal var följande;  

En vanlig dag på er förskolegård, Utveckling och lärande på er förskolegård, Er roll som 

pedagog på er förskolegård samt Hinder och möjligheter på er förskolegård. Dessa teman 

formulerades för att vi skulle kunna synliggöra studiens syfte och forskningsfrågor. Vi 

informerade deltagarna om att allt som kom till uttryck i samtalen var intressant för vår studie 

och därav ville vi att pedagogerna skulle lyfta allt som de ansåg rörde våra teman. Vi 

genomförde tre fokusgruppsamtal med tre pedagoger som deltog i varje samtal. Det första 

samtalet varade 25 minuter, det andra samtalet pågick under 24 minuter och det sista samtalet 

varade 25 minuter. 

4.4 Etiska ställningstagande 
 

Inför vår studie tog vi del av Vetenskapsrådets etiska riktlinjer gällande forskning (Bryman 

2011).  

De riktlinjer vi utgått ifrån är; Samtyckeskravet, Informationskravet, Konfidentialitetskravet, 

Nyttjandekravet. 

Med samtyckeskravet menas att respondenternas deltagande skall vara frivilligt och att 

minderåriga skall ha vårdnadshavarens godkännande (Bryman 2011). I och med att 

respondenterna i vår studie var myndiga använde vi oss av muntligt samtycke.  

Inför studien tog vi kontakt med deltagarna och delgav dem ett informationsbrev, där 

informerade vi om hur fokusgruppsamtalen skulle genomföras samt att deltagandet var 

frivilligt och att vår insamlade empiri skulle behandlas konfidentiellt. Vi har valt att fingera 

alla namn i studien för att säkerställa att ingen deltagare kan identifieras. 

 I informationsbrevet stod även att samtalen skulle spelas in för att vi skulle kunna analysera 
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dem och att empirin vi samlat in endast skulle användas i forskningssyfte till vår studie och 

inte spridas vidare. Vi var även tydliga med att alla som deltog skulle avidentifieras och att all 

information som vi samlat in förvarades på ett säkert sätt så att ingen obehörig kunde ta del av 

den. 

4.5Analysverktyg 
Vi analyserade vårt insamlade material med hjälp av diskurspsykologi. Wetherell & Potter 

(1992) är framstående inom diskurspsykologin och skriver att den här metoden utgår från att 

noga undersöka hur språket framställs i det sociala sammanhang där det växer fram. Genom 

diskurspsykolgi kan vi tolka de olika diskurser som pedagogerna uttrycker i 

fokusgruppsamtalen och ställa hypoteser kring vilka effekter det kan få i förskolans 

verksamhet. I vår analys av materialet fokuserade vi på hur deltagarna i samtalen uttryckte sig 

och vi identifierade teman som framkom i samtalen. Vi upptäckte teman genom kodning av 

fokusgruppsamtalen (Winther Jörgensen & Philips 2000).  

När […]  påträffas i texten betyder det att en del av empirin vi samlat in genom 

fokusgruppsamtalen var oväsentlig för studien och har således valts bort. Vi har i så stor 

utsträckning som möjligt försökt att inte ställa frågor i fokusgruppsamtalen, i de flesta fall har 

det inte behövts då deltagarna varit aktiva och själva fört samtalet framåt, men i de fall där vi 

valt att ställa frågor gjorde vi det för att få ett förtydligande kring ämnet eller komma vidare i 

samtalet. Våra frågor har i likhet med de andra deltagarna analyserats och varit en del av 

diskussionen därav kan vi inte anse att dessa frågor är ledande.  

I vårt analysarbete har vi valt att utgå ifrån Potter & Wetherell (1987) samt Holmberg (2010) 

som lyfter diskurspsykologi som analysverktyg. Holmberg (2010) belyser att man kan välja 

att använda de analysverktyg som är relevant för studiens syfte. Vi har i vår studie valt att 

utgå ifrån begreppen Variation, Argument, Retorik, Hypotes och Effekt för att på så sätt söka 

svar på våra forskningsfrågor. 

I vår studie gjorde vi som vi tidigare nämnt fokusgruppsamtal på tre olika förskolor. I våra 

fokusgruppsamtal utgick vi vid varje tillfälle ifrån samma samtalsteman för att upptäcka om 

det fanns skiftande framställningar av pedagogernas samtal. Begreppet variationer gav oss 

möjlighet att synliggöra pedagogernas skiftande konstruktioner av samma samtalstema. Inom 

diskurspsykologin ser man inte variationer i ett samtalsteman som motsägelsefullt utan det 

kan tyda på att personen som talar använder sig av flera diskurser. Diskurspsykolgi handlar 

följaktligen inte om att hitta en sanning eller rätt svar, istället vill man framhäva de olika 



   Examensarbete 

Elin Larsson & Elina Örn 

Förskollärarutbildningen 

Halmstad Högskola 

 

13 
 

diskurser som råder i samtalet (Winther, Jörgensen & Philips. 2000). 

När vi analyserade vår empiri använde vi oss av begreppet Retorik, det innebär att vi inriktat 

oss på att utforska hur informationen konstruerats av pedagogerna i fokusgruppsamtalen. 

Inom det här begreppet lägger man vikt vid hur deltagarna i samtalet konstruerar sin 

verklighet på ett övertygande sätt. I vår analys använder vi oss vidare av begreppet Argument 

för att synliggöra hur pedagogerna talar utifrån våra teman. Argumenten pedagogerna 

använder skapar en retorik i samtalet.  

Holmberg (2010) lyfter ytterligare ett analysverktyg för att få en djupare förståelse för 

empirin man samlat in. Det här verktyget innebär att man konstruerar hypoteser angående 

effekter i anknytning till de argument som pedagogerna formulerat i fokusgrupperna. När man 

utformar hypoteser kring det som kan ske i verksamheten utifrån vad pedagogerna uttrycker 

kan man få en mer grundlig insikt i sammanhanget.  

4.6 Transkribering 

För att kunna analysera den empiri vi samlat in genom ljudupptagning så transkriberade vi 

fokusgruppsamtalen. Eftersom vår studies metod utgår från diskurspsykologi så började vi 

med det som Winther Jörgensen och Phillips (2000) kallar för kodning. Det här innebär att 

man läser det man transkriberat flera gånger för att identifiera teman, dels försöker man 

identifiera teman som utgår från ens teoretiska utgångspunkt men man bör även vara öppen 

för att nya teman kan framkomma. Vi valde även efter transkriberingen att i likhet med 

Möllenborg & Holmberg (2014) samt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) ändra från 

talspråk till skriftspråk dels för att underlätta analysarbetet och göra det mer lättförståeligt för 

läsaren men även för att deltagarna i fokusgruppsamtalen ska skildras på ett sakligt sätt. 

 

4.7 Analysprocess 
Det första steget efter att ha transkriberat våra fokusgruppsamtal var att noga läsa igenom våra 

utskrifter av samtalen och studera det i förhållande till vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vi 

undersökte om forskningsfrågorna fortfarande var aktuella eller om de behövde 

omformuleras. I likhet med vad Winther, Jörgensen & Philips (2000) beskriver som en 

analysprocess började vi att koda vårt material för att på så sätt finna teman i 

fokusgruppsamtalen. Under kodningen så kategoriserade vi transkriberingarna för att på så vis 

synliggöra för oss vilka samtal som berörde samma områden och vilka som skiljde sig åt. När 
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vi hade gjort kategoriseringen gick vi vidare med att urskilja vad de olika samtalen handlade 

om samt vilka rubriker som bäst beskrev dem. En svårighet vi fann med att kategorisera 

samtalen var att många samtal berörde liknande områden, för att komma vidare med 

kategoriseringen valde vi att ta med de samtal som bäst representerade en helhetsbild av vårt 

insamlade material. Deltagarna kunde tala om vilka hinder de hade på sin förskolegård och i 

samma samtal även lyfta vilka syften de hade med utevistelsen på förskolegården. När vi var 

färdiga med kategoriseringen hade vi identifierat tre teman som bäst representerade en helhet 

av vårt insamlade material. Vi fortsatte analysprocessen med att använda oss av 

analysverktygen som vi valt från diskurspsykologin. Fokus låg på att undersöka retoriken i 

samtalen och vilka argument som pedagogerna använde sig av för att konstruera övertygande 

samtal. Vidare formulerade vi hypoteser kring vilken effekt pedagogernas uttalande kunde få i 

verksamheten. Genom den här analysprocessen kunde vi identifiera olika diskurser som råder, 

det presenteras närmre i sammanfattningen av resultatet. 

 

4.8 Studiens tillförlitlighet 
När man genomför en studie talas det ofta om vilken tillförlitlighet den har. Inom den 

kvalitativa forskningen så diskuteras det vilka begrepp man kan använda. Vi har valt att utgå 

från begreppen trovärdighet, pålitlighet samt överförbarhet som Bryman (2011) lyfter.  

Trovärdigheten i vår studie handlar om att vi säkerställt att forskningen genomförts utifrån de 

regler som finns samt att de personer som är en del av vår studie har rätt att få resultaten 

rapporterade till sig. Trovärdigheten innefattar även hur sannolikt vårt resultat är i förhållande 

till det vi undersöker samt att vi valt en vetenskapsteoretisk utgångspunkt som passar vårt 

syfte. Pålitlighet innefattar att genomförandet av vår studie är noggrant beskriven vilket bidrar 

till att studien går att replikera samt att det går att granska resultatet på ett enkelt sätt, det 

innebär även att vi som genomfört studien är eniga om hur vi ska tolka den data som samlats 

in. Överförbarhet kan liknas vid begreppet generaliserbarhet som Kvale (1997) belyser 

handlar om i vilken utsträckning studien kan förmodas ge snarlika resultat vid en 

undersökning av en liknande målgrupp. Vår studie går dock inte att generalisera eftersom det 

enligt Svensson & Ahrne (2011) överlag är svårt att generalisera kvalitativ forskning eftersom 

det oftast är en liten population som deltar samt att det inte finns några statistiska verktyg att 

använda sig av. Bryman (2011) uttrycker att om man ska generalisera kvalitativ forskning bör 

det endast göras till teori och inte till population. Vidare menar Bryman att det inte går att 
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generalisera vår typ av studie eftersom urvalet är ett målinriktat bekvämlighetsurval, vilket 

gör att populationen inte går att garantera. Morgan (1997) anser att diskussionerna i en 

fokusgrupp styrs av forskaren, på grund av det här kan man inte veta hur naturligt samspelet 

är. Vidare menar han att forskarens effekt på den insamlade empirin är ett problem i all 

kvalitativ forskning. Trots det här genomförde vi fokusgrupper eftersom det stämmer bäst 

överens med vår vetenskapsteoretiska utgångspunkt och våra forskningsfrågor.   

5. Resultat & Analys 

I vår analys ligger fokus på att synliggöra hur pedagogerna talar i fokusgruppsamtalen. 

Forskningsfrågorna som studien utgick ifrån är följande; 

- Hur framställer pedagogerna verksamheten på förskolegården i fokusgruppsamtal? 

- Vilka konsekvenser kan pedagogernas sätt att tala om förskolegården få för verksamheten?  

Resultatet i vår studie är uppdelat på 3 teman; 5.1 Pedagogerna på förskolegården,  

5.2 Möjligheter för lärande på förskolegården, 5.3 Hinder & möjligheter på förskolegården. 

Varje tema har 2 – 3 transkriptioner med analys som hör till varje transkription. Vi avslutar 

vart och ett tema med en kollektiv analys. Vi började vårt analysarbete med att tematisera 

våra transkriberingar från alla tre fokusgruppsamtal. Vi fann då de tre teman som vi 

presenterar nedan. Vi valde att presentera de utdrag som skapat en röd tråd i våra olika teman 

i fokusgrupperna och som bäst representerade en helhet för den empiri vi samlat in. De utdrag 

som presenteras i kommande avsnitt är de mest förekommande utsagorna av empirin vi samlat 

in och som påvisar det problemområde vi formulerat.  
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5.1 Pedagogerna på förskolegården 

Det här temat lyfter hur pedagoger talar om sig själva och sitt förhållningssätt på 

förskolegården i fokusgruppssamtalen. Vi upptäckte det här temat genom kodning av vårt 

fokusgruppstema Er roll som pedagog på förskolegården. Den röda tråd som synliggjordes i 

alla tre samtalen utifrån ovanstående fokusgruppstema var att pedagogerna talade om vilka 

olika syften de såg med att vara ute på förskolegården. Det framkom även i alla tre 

fokusgrupperna att pedagogerna talade om vilka förhållningssätt de hade mot barnen på 

förskolegården. I följande avsnitt så redogör vi för valda delar av fokusgruppsamtalen mellan 

pedagogerna för att lyfta fram det mest väsentliga som de talade om. 

 

5.1.1 Pedagogernas engagemang i barns görande på förskolegården 
 

I samtalet som följer nedan så diskuterar tre pedagoger kring deras förhållningsätt på deras 

förskolegård. Pedagogerna lyfter att de är medvetna om att deras förhållningsätt kunde vara 

annorlunda. Pedagogerna tar dels upp vilka svårigheter de ser med utevistelsen men även 

vilket lärande som barnen erbjuds. 

Catherine; Det är sällan du ser en vuxen, särskilt på stora, som sitter och gräver 

tillsammans med dem eller att man diskuterar, Vi är som vakter vi går runt. Så det finns 

lärande i det men vi behöver bli bättre på att vara med och erbjuda lite mer. 

Tanja; Mycket står på oss att man ska engagera barnen  

Ellinor; Men vi har inget att engagera dom i 

Catherine; Nej det är sant. Man ska kunna göra saker själv. De stora barnen ska själva 

kunna ta initiativ och ha fantasi att själva göra saker, man ska inte få allt placerat på 

fat. 

 

Argumentet Catherine uttrycker är att det finns ett lärande i att barnen leker ensamma, 

samtidigt uttrycker hon att de faktiskt behöver bli bättre på att erbjuda lite mer. Med ”lite 

mer” så tolkar vi det som att Catherine menar lite mer av pedagogerna organiserade 

aktiviteter.  Tanjas argument lyfter att mycket av ansvaret att engagera barnen ligger på 

pedagogerna. Ellinor svarar då med argumentet att de inte har något att engagera barnen i.  

Vi kan tolka begreppet ”inte har något att engagera dem i” som att pedagogerna menar att det 

inte finns tillräckligt med utmaningar för barnen på förskolegården. Catherine uttrycker att 
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hon tycker att barnen själva ska kunna göra saker, vidare säger hon att de stora barnen själva 

ska kunna ta initiativ och ha fantasi att göra saker. Hon avslutar med att säga att man inte ska 

servera allt på fat. När Catherine uttrycker att barnen inte kan få allt serverat på fat så kan vi 

förstå det som att hon vill att barnen ska få möjlighet att använda sig av och utveckla sin 

fantasi och initiativförmåga på förskolegården utan att pedagogerna ska blanda sig i för 

mycket i barnens görande och att hon i det ser ett lärande hos barnen. Den retorik som lyfts i 

samtalet är att pedagogerna uttrycker att de har ett ansvar att engagera och erbjuda barnen 

aktiviteter på förskolegården samt att de kan bli bättre på detta. Samtidigt så tolkar vi det som 

att en del av ansvaret läggs på barnen själva. I retoriken lyfts även att pedagogerna uttrycker 

att de inte har något att engagera barnen i. Effekten av att pedagogerna skjuter över ansvaret 

på barnen kan leda till att barnen märker av pedagogernas minskade engagemang för deras lek 

och göranden på förskolegården, detta kan i sin tur göra att pedagogerna visar för barnen att 

deras lek inte är viktig.   

5.1.2 Syftet med utevistelsen på förskolegården 
 

I följande utdrag talar några av pedagogerna om att de behöver bli bättre på att synliggöra 

syftet med utevistelsen på förskolegården. De lyfter att de synliggör syftet med aktiviteterna 

som sker inomhus men att det i vissa fall uteblir när det gäller utevistelsen. Vidare talar en av 

pedagogerna om att de inte dokumenterar barns fria lek på gården eftersom de ser den som 

spontan. 

 

Pernilla: Vi behöver bli bättre på att synliggöra syftet med att vi är ute, ja men idag går 

vi ut för att vi ska leta efter trianglar. 

Veronika: så att man synliggör syftet med att vara ute på samma sätt som inne. 

Mona: En spontantanke är när vi ser ute hur dom leker, istället för att svara så får man 

själv tänka till att ”amen hur gjorde du där, kan du visa eller vad är det för något”. 

Man får ju igång ett annat pratsätt med dem, det behöver inte vara så styrt planerat. 

Men det är nog något sådant som inte används, vi skriver inte upp och dokumenterar 

leken ute så mycket för den ser man ju mer som spontan sådär, så kan man flika in med 

grejer när dom är ute. 
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Pernilla lyfter argumentet att de behöver bli bättre på att synliggöra syftet med utevistelsen på 

förskolegården, hon ger ett exempel på en pedagogiskt planerad aktivitet de skulle kunna 

genomföra på gården. Veronika lyfter då argumentet att de behöver synliggöra syftet med att 

vara ute på samma sätt som de gör inomhus. Argumentet ” behöver synliggöra syftet med att 

vara ute på sätt som inomhus” kan vi tolka som att pedagogerna har en planerad verksamhet 

med ett syfte och mål som sker inomhus på förskolan men som inte sker i samma utsträckning 

på förskolegården. Mona talar om hur hon samtalar med barnen kring det lärande som kan ske 

på förskolegården. Hon ger exempel på olika sätt att samtala och ställa didaktiska frågor till 

barnen för att utmana deras resonemang. Vidare talar hon om att hon ser ett lärande hos 

barnen i den fria leken genom att hon ställer didaktiska frågor till dem, men samtidigt lyfter 

hennes argument att barnens fria lek på förskolegården inte dokumenteras utan den ses mer 

som spontan. Retoriken som lyfts ovan tar upp att pedagogerna vill bli bättre på att synliggöra 

syftet med utevistelsen på förskolegården på samma sätt som inomhus, vidare lyfts att 

pedagogerna använder sig av didaktiska frågor för att utmana barnens resonemang men att det 

här inte dokumenteras eftersom det ses som en spontan aktivitet. Effekten av att pedagogerna 

inte dokumenterar de spontana händelserna på förskolegården kan leda till att de planerade 

aktiviteterna med ett uttalat syfte och mål är de enda aktiviteterna som dokumenteras och 

utvärderas. Effekten av att Pernilla uttrycker att de behöver bli bättre på att synliggöra syftet 

med att vara utomhus på samma sätt som inomhus kan å ena sidan bidra till att stora delar av 

verksamheten kan bli dokumenterad och utvärderad, både den planerade och spontan 

verksamheten. Vilket i sin tur dels kan leda till att pedagogerna visar barnen att deras lek 

utomhus är viktig men även att pedagogerna får en ökad insyn och förståelse kring det barnen 

talar om och gör på förskolegården. Å andra sidan kan effekten av argumentet bli att det 

stannar i pedagogens önskan om att bli bättre på att synliggöra syftet med att vara ute på 

förskolegården, det här kan leda till att den del av verksamheten som dokumenteras och 

utvärderas endast är de planerade aktiviteter som sker inomhus, det kan leda till att en stor del 

av barnens förändrade kunnande missas.  
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5.1.3 Samordning och förhållningssätt på förskolegården 
 

I följande utdrag talar två pedagoger om hur utevistelsen på förskolegården ser ut på 

eftermiddagarna. De samtalar om sitt förhållningssätt på förskolegården som beror på hur 

personaltätheten ser ut.  

 

Tanja; Vår utgång på eftermiddagen det är ju som att vi pedagoger inte är så hemskt 

delaktiga och engagerade i det som händer. Det är nästan som att vi är en rastvakt, för 

det är någon som går hem och någon som ska gå på rast vi är bara precis folk så att vi 

klarar av det som sker där.  

[…] 

Ellinor; Men vi har ju haft diskussioner om hur vi ska vara på förskolegården och vi 

ser ju ett stort lärande i att barnen får klara sig själva för våra femåringar ska gå till 

förskoleklass om ett halvår, där är det ingen som är ute och leker och därför måste dem 

lära sig att hitta en vuxen och att kunna lösa konflikter själva. 

Tanja belyser att pedagogerna är som rastvakter på förskolegården efter lunch.  Hon säger att 

de inte är så engagerade och delaktiga i det som händer på förskolegården men det beror 

enligt hennes argument på att det inte finns tillräckligt med personal ute eftersom någon ska 

ha rast och någon ska gå hem. Vidare lyfter Tanja att det bara finns personal på 

förskolegården att klara av det som sker där. När Tanja säger ”det som sker där” så kan vi 

tolka det som att hon menar att pedagogerna måste inta en övervakande roll för att garantera 

säkerheten för barnen på förskolegården. Ellinor svarar då med argumentet att personalen haft 

diskussioner kring sitt förhållningssätt på förskolegården. Vidare talar hon om att de ser ett 

stort lärande i att femåringarna får klara sig själva eftersom de snart ska börja i förskoleklass 

och att det där inte finns lika mycket personal ute. När Ellinor säger ”femåringarna får klara 

sig själva” så tolkar vi det som att pedagogerna ger barnen utrymme att själva lösa sina 

konflikter och skapa sina lekar, samt att barnen själva ska ta kontakt med pedagogerna om 

behovet uppstår. Retoriken i samtalet belyser att personalen dels inte har så stort engagemang 

och delaktighet i barnens görande på förskolegården på grund av hur personalsituationen ser 

ut efter lunch. Vi kan tolka det här som att pedagogerna uttrycker en viss frustration över att 

situationen ser ut såhär. Vidare lyfter retoriken i samtalet att pedagogerna har diskuterat sitt 
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syfte och ser ett lärande med att låta de äldre barnen klara sig mer själva.  

Effekten av att pedagogerna talar om sig själva som rastvakter kan bli att de tar ett steg 

tillbaka i deras uppdrag att stötta och utmana barnen i det som sker på förskolegården på 

grund av de intar en övervakande roll för att kunna garantera säkerheten för barnen.  

5.1.4 Gemensam analys pedagogerna på förskolegården 
I ovanstående analyser lyfts i samtalen variationer på hur pedagogerna talar om deras 

engagemang och vilket syfte de talar om med att vara ute på förskolegården. 

Variationerna som lyfts är att i samtal 5.1.1 talar pedagogerna om att mycket utav ansvaret att 

engagera ligger på pedagogerna men samtidigt lyfts att de inte har något att engagera barnen i. 

Samtalet i 5.1.2 lyfter att pedagogerna vill bli bättre på att synliggöra syftet med att gå ut på 

förskolegården samt att de talar om vikten av att samtala med barnen kring det lärande som 

kan se på förskolegården. Pedagogen i samtal 5.1.2 ger exempel på hur hon ställer didaktiska 

frågor till barnen för att utmana deras resonemang. I samtal 5.1.3 lyfts att i likhet med samtal 

5.1.2 att pedagogerna haft diskussioner om hur de ska vara på förskolegården. En variation 

synliggörs dock genom att pedagogerna i samtal 5.1.3 talar om att de ser ett syfte med att låta 

de äldre barnen klara sig själva på förskolegården eftersom de ska börja i förskoleklass inom 

ett halvår. 

 

 

5.2  Möjligheter för lärande på förskolegården 
 

 I det här temat framkom det i alla tre fokusgrupperna att pedagogerna talade om olika 

möjligheter för lärande på förskolegården. Genom att koda fokusgruppsamtalen så upptäcktes 

det här temat.  I följande avsnitt utgick vi från vårt fokusgrupptema som heter Utveckling & 

lärande på förskolegården. 

5.2.1 Pedagogens möjliggörande för lärande på förskolegården. 
 

I följande samtal resonerar tre pedagoger kring hur de på olika sätt möjliggör lärande för 

barnen på förskolegården. I samtalet lyfter en av pedagogerna att de måste vara inspiratörer 
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för barnen även när de går ut på förskolegården. En annan pedagog uttalar sig om att hon i 

vissa fall är mer som en observatör än aktiv deltagare i barnens görande. 

 

Pernilla: sen tror jag att det har stor betydelse när vi går ut om vi tycker att det är 

roligt att vara ute. Ja men nu ska vi gå ut och hitta på roliga saker(pratar med positiv 

röst). Nämen nu regnar det, nu ska vi inte gå ut(pratar med negativ röst). Då blir ju 

barnen också på samma humör så man måste ju hela tiden vara inspiratören även när 

man går ut liksom. 

Mona: jag tänker att när man sitter i sandlådan, det är ju säkert utvecklande för dom 

små, men jag känner själv att nu bygger vi sandkaka (monas röstläge går ner) och så 

försöker man få dem att, kan du vända själv.. nej… för det är ju det man vill,  att dom 

gärna ska fylla själv och försöka vända spannen eller så. Men dom får säkert in mer 

träning än man själv tror, det här med att ösa och ta tag. Men annars så känns det 

liksom … 

Veronika; det är tyngdkänslor också med den lilla spaden, det är en trygghet också. 

 Mona: ja att veta vad som händer.  

Veronika; där är man mer som en observatör. Lite småtips att så här kan du göra, ta 

tag där, mmm ja. 

Pernilla lyfter ett argument där hon belyser att det har stor betydelse för hur pedagogen talar 

om utevistelsen med barnen samt ger hon uttryck för att pedagogens roll som inspiratör för 

barnen bör vara central även när man går ut. Retoriken i Pernillas argument lyfter att det är av 

vikt för henne att hon som pedagog förmedlar positiva känslor om utevistelsen på 

förskolegården för att barnen ska bli inspirerade och på samma humör som Pernilla. 

Begreppet ”samma humör” kan vi tolka som att Pernilla vill att hennes positiva 

sinnesstämning om gården ska ”smitta av” sig på barnen.  

Effekten av Pernillas uttalande kan, om hon har en positiv inställning till utevistelsen, å ena 

sidan leda till att hon blir en inspiratör för barnen som kan stötta och utmana dem på 

förskolegården. Å andra sidan kan en negativ inställning hos Pernilla om utevistelsen på 

förskolegården leda till att barnen inte blir inspirerade av hennes förhållningssätt och därav 

inte få de bästa förutsättningarna för en lärorik stund på förskolegården. 

Mona förändrar sitt röstläge när hon talar om att sitta med de små barnen i sandlådan. 
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Argumentet lyfter att hon ser det som utvecklande för de små barnen att vara i sandlådan, hon 

vill att barnen själva ska fylla spannen med sand och vända den. Vidare talar Mona om att 

barnen säkert får in mer träning än vad hon själv tror genom att barnen öser med spaden och 

tar tag. Vi tolkar Monas argument som att hon ser barnens grävande i sandlådan som 

utvecklande för barnen. Vi kan även tolka hennes uttryck som att hon å ena sidan stöttar 

barnen genom att med ord försöka att få dem att fylla spannen och vända sandkakan själva. Å 

andra sidan uttrycker hon inte att hon fysiskt stöttar barnen genom att hjälpa dem att fylla 

spannen och vända den. Hon avslutar sitt argument med ”men annars så känns det liksom…” 

Det här kan vi tolka som att Mona själv inte känner att aktiviteten till fullo är meningsfull för 

henne. Pernilla talade om att det var viktigt för henne att vara en inspiratör för barnen även på 

gården, vi kan tolka Monas uttalande som att hon just i den här aktiviteten inte uttryckte att 

hon var en inspiratör för barnen. En av effekterna av Monas uttalande kan bli att barnen i 

sandlådsaktiviteten går miste om den fysiska stöttningen som kan krävas för att barnen ska 

komma vidare i aktiviteten. Ytterligare en effekt av uttalande kan vara att Mona möjliggör för 

samspel och samarbete mellan barnen, där barnen stöttar varandra för att komma vidare i 

aktiviteten.  

Veronikas argument stödjer Monas uttryck om att aktiviteten i sandlådan kan erbjuda barnen 

ett tillfälle att känna på tyngdkänslor med den lilla spaden. Vidare talar hon om att det är en 

trygghet också. Ordet ”trygghet” kan vi tolka som att Veronika anser att sandlek med hink 

och spade är en vanligt förekommande aktivitet hos barnen och därav kan det vara en trygghet 

för dem. Veronika lyfter även att man är som en observatör samt att hon ger barnen lite 

småtips på hur de kan göra i sandlådan. Vi kan tolka hennes uttalande om att vara en 

observatör som att hon deltar verbalt genom att tipsa barnen på hur de kan göra samt bekräfta 

deras handlingar. Retoriken i samtalet belyser att Mona och Veronika bekräftar varandras 

förhållningssätt i sandlådeaktiviteten. Effekten av Mona och Veronikas förhållningssätt kan 

leda till att deras medforskande tillsammans med barnen inte sker i så stor utsträckning i den 

här aktiviteten. Med medforskare menar vi att pedagogen är nära barnen och får dem att 

närmare studera deras upptäckter, som medforskare har man stort engagemang i barns 

görande och är aktiv för att på så sätt väcka ett intresse hos barnen.  

5.2.2 Vad planeras på förskolegården 
I samtalet som följer presenterar vi forskare ett tema för pedagogerna som de sedan talar om. 

Temat handlar om utveckling och lärande på förskolegården och pedagogerna uttrycker bland 
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annat att årstiderna spelar in i utevistelsen på förskolegården. Pedagogerna uttryckte även att 

de aktiviteter som det planeras för till största del sker inomhus. Det här var något som 

pedagogerna lyfte i alla våra fokusgruppsamtal. 

Forskare: Följande tema handlar om utveckling och lärande på er förskolegård.  

Stina: Det är som sagt, vi är nog bättre på det sommartid än vintertid. Det är lättare att 

man tar ut verksamheten  

Patricia: Ibland är vi ute hela förmiddagen när det är vår och sommar ju, då kan man 

ju ha sin aktivitet ute istället. För det funkar ju oftast rätt så bra  

Forskare: Planerar ni för aktiviteter som sker både inne och ute?  

Julia: Vi planerar mest för inneaktiviteter, men en dag i veckan försöker varje grupp gå 

iväg från gården, då blir det till stranden, skogen eller havet i närområdet. Så det blir 

ofta det man planerar till. Man planerar inte mycket för just gården.  

Forskare: hur kommer det sig att det är så?  

12 sek tystnad  

Julia: gamla vanor som sitter i tror jag man måste få in mer nytänkande få mer tips och 

idéer på hur man kan. Fast vi kan mycket vi ska bara använda det och få alla med på 

tåget, att man har samma tanke bakom, det kan vara svårt att få ett arbetslag att tänka 

att man får in alla i samma led.  

Stina: jag tycker att det handlar lite om tiden vi är ute och tiden vi planerar för. 

Patricia: Det är mycket som ska landa i samma, planering måste man ju ha för att få en 

bra verksamhet.  

Stinas argument lyfter att de är bättre på att ta ut verksamheten på sommaren än på vintern 

eftersom det är lättare då. När Stina säger att det är ”lättare” så kan vi tolka det som att hennes 

tycker det är lättare att organisera verksamheten utomhus på grund av att det är varmare ute 

vilket gör att barnen behöver färre kläder på sig och det här leder till att det kan bli enklare att 

gå ut. Patricia svarar med ett medhållande argument som lyfter att de på våren och sommaren 

ibland är ute hela förmiddagen samt att man kan ha sin aktivitet ute istället. Utifrån argument 

”att man kan ha sin aktivitet ute istället” så valde vi som forskare att ställa en följdfråga för 

att förtydliga om pedagogerna planerar för aktiviteter som sker både utomhus och inomhus. 

Julia svarar då med ett argument som uttrycker att de planerar mest för aktiviteter som sker 

inomhus. Hon lyfter även att de en dag i veckan planerar för utomhusaktiviteter men att dessa 

i huvudsak sker utanför förskolegården, Julia uttrycker att de inte planerar mycket just för 
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gården. För att få en djupare förståelse valde vi som forskare att ställa en följdfråga som löd; 

Hur kommer det sig att det är så?  

12 sekunders tystnad uppstod efter den här frågan, tystanden kan vi tolka som att pedagogerna 

behövde tid att reflektera över frågan vi ställt.  

Julias argument uttrycker att det beror på gamla vanor som sitter i. Å ena sidan säger hon att 

de behöver få in mer nytänkande samt tips och idéer på hur man kan göra, å andra sidan 

uttrycker hon att de kan mycket men att de ska använda det i verksamheten. Julia lyfter 

ytterligare ett argument som belyser att man måste få med alla på tåget och ha samma tanke 

bakom det man gör, hon lyfter även att det är svårt att få ett arbetslag att tänka samt att få in 

alla i samma led. Julias uttalande om ”gamla vanor som sitter i” kan vi tolka som om 

pedagogerna gör som de alltid har gjort samt att de inte fullt ut problematiserar sitt 

förhållningssätt till planeringen av det som sker på förskolegården. Stina svarar med 

argumentet att ”det handlar lite om tiden vi är ute och tiden vi planerar för”. Vi kan tolka 

hennes argument som att verksamheten till största delen är förlagd inomhus och av den 

anledningen får inomhusaktiviteterna störst plats i planeringen. Patricias argument stödjer 

Stinas uttalande genom att hon säger att det är mycket som ska landa i samma samt att man 

måste ha planering för att få en bra verksamhet. Retoriken som genomsyrar samtalet belyser 

dels att pedagogerna talar om förskolegården som en plats där det främst sker aktiviteter som 

inte är en del av pedagogernas planerande av verksamheten. De aktiviteter som pedagogerna 

planerar för sker främst inomhus eller utanför förskolegården. Retoriken i samtalet lyfter även 

att pedagogernas sätt att planera verksamheten kan bygga på gamla vanor samt att det kan 

finnas svårigheter att få arbetslaget att arbeta mot samma mål.  

Effekten av att pedagogerna inte använder sig av förskolegården i sin planering av 

verksamheten kan bli att den ses som lekplats snarare än en plats för pedagogisk planerad 

verksamhet. Vilket kan leda till att barnen går miste om ett pedagogiskt innehåll som kan leda 

till utveckling och lärande hos barnen på förskolegården. En del barn kan behöva varierande 

erfarenheter för att tillägna sig nya kunskaper. Om pedagoger då inte planerar 

sammanhängande aktiviteter med liknande innehåll både inomhus och utomhus kan barnen gå 

miste om en chans att i större utsträckning få en ökad variation i sitt lärande.  
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5.2.3 Gemensam analys möjligheter för lärande på förskolegården 
 

I ovanstående analyser framkommer det variationer i samtalen när pedagogerna talar om vilka 

möjligheter för lärande det finns på förskolegården.  

En av variationerna som framkommer i utdragen är att i samtal 5.2.1 lyfter en av pedagogerna 

vikten av att vara en inspiratör för barnen när de går ut, oavsett vad som ska ske på 

förskolegården eller vilket väder det är. I samtal 5.2.2 talar pedagogerna om att de i större 

utsträckning är utomhus mer på sommaren än på vintern, argumentet pedagogerna har för det 

här är att det är lättare då.  I samtal 5.2.1 framkom det en variation mellan pedagogerna där 

det å ena sidan synliggjordes att det kan vara av vikt att pedagogen är inspiratör för barnen, å 

andra sidan lyftes även syftet med att det kan vara utvecklande för barnen att själva 

genomföra aktiviteten utan att pedagogen deltar handgripligen utan endast verbalt. Ytterligare 

en variation som framkom mellan samtalen var att i samtal 5.2.1 talade pedagoger inte om 

planering av verksamheten, varken på förskolegården eller inomhus. I samtal 5.2.2 lyfte 

pedagogerna planeringsaspekten, dock framkom det att pedagogerna främst planerade för 

verksamheten inomhus. Att pedagogerna lyfte planeringen i samtal 5.2.2 kan ha att göra med 

att vi i det samtalet valde att ställa frågan; planerar ni för aktiviteter som sker både inne och 

ute. Vi som forskare valde att ställa frågan för att komma vidare i samtalet.  

 

5.3 Hinder och möjligheter på förskolegården 

Det här temat lyfter hur pedagogerna i fokusgrupperna talade om hinder och möjligheter på 

förskolegården. Genom att utgå från vårt fokusgrupptema Hinder och möjligheter på er 

förskolegård och koda samtalen synliggjordes en röd tråd i samtalen. Den röda tråden 

handlade om att pedagogerna främst talade om olika slags hinder på deras förskolegårdar. 

Trots att pedagogerna talade om hinder så uttrycktes en vilja om hur de ville ta sig an de olika 

hinder de identifierat. I kommande avsnitt lyfter vi de delar av fokusgruppsamtalen som 

tydligast representerar temat.  

5.3.1 Förskolegården som en möjlighet 
I utdraget som följer samtalar pedagogerna kring en fråga som ingår i ett av våra teman. 

Pedagogerna lyfter att de inte ser några egentliga hinder på förskolegården, vidare resonerar 

de kring syftet med att barnen får leka ensamma utan att pedagogen hela tiden är närvarande. 
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Forskare: vilka hinder och möjligheter har ni på er förskolegård?  

10 sekunders tystnad uppstår  

Pernilla: vi har ju inga hinder kan man säga egentligen, det är klart att man kan säga 

att vi saknar det där och det där men jag menar dom får ju alla delar som motorik, fin 

motorik, rörelse. 

Mona: kunna gå ifrån och ha lite hemliga gångar i buskarna, jag tror att det är 

jätteviktigt att barn ska kunna få vara lite hemliga så vi har ju inte sådär superkoll 

alltid, utan man har ett öga att dom leker där men man vet inte exakt vad som händer. 

Jag tror det är viktigt. 

Veronika: och att dom får den ansvarskänslan, det är helt okej att vi är härborta. 

Mona: och fröken kommer inte och kollar oss var 5:e minut 

När vi ställde frågan uppstod 10 sekunders tystnad hos deltagarna i fokusgruppen. Vi kan 

tolka det som att pedagogerna reflekterade över frågan och att det kan bero på att det här inte 

var något de talar om regelbundet. Pernilla svarar sedan med argumentet att hon inte ser några 

hinder förutom att de kan sakna ”det där och det där” det här uttrycket kan vi tolka som att 

Pernilla saknar vissa saker på förskolegården, det framkommer dock inte under samtalet vilka 

de här sakerna är. Hon uttrycker även genom sitt argument att barnen får ”alla delar, som 

motorik, finmotorik och rörelse”. Vi kan tolka Pernillas argument som att de möjligheter hon 

ser med förskolegården är att främst främja barnens motorik, finmotorik och rörelse. Monas 

argument belyser de möjligheter hon ser med förskolegården, hon uttrycker att det är av vikt 

för barnen att de ska kunna gömma sig i buskar och kunna vara hemliga. Vidare uttrycker hon 

att pedagogerna inte har superkoll på barnen alltid men att de har ett öga på dem. Samtidigt 

säger Mona att de inte vet exakt vad som händer. Vi kan tolka Monas argument som att hon å 

ena sidan ser ett syfte med att barnen får leka ensamma eftersom hon säger att ”det är 

jätteviktigt att barnen ska kunna få vara lite hemliga”. Å andra sidan uttrycker Mona även att 

de inte alltid har så bra koll på barnen samt att pedagogerna inte vet exakt vad som händer.  

Veronika tar vid Monas argument och lyfter att barnen får en känsla av ansvar när de får vara 

lite hemliga. Mona lyfter ytterligare ett argument där hon uttrycker att ”fröken inte kommer 

och kollar oss var 5;e minut”. Det här uttalandet kan vi tolka som Mona uttrycker att 

pedagogerna ger barnen utrymme, vilket kan innebära att pedagogerna inte vill störa barnen i 

deras görande på förskolegården. Den retorik som lyfts i samtalet är att pedagogerna inte ser 

några egentliga hinder med deras förskolegård samt att pedagogerna ser det som viktigt att 

barnen får möjlighet att vara ifred från pedagogernas inblandning i deras görande.  

Å ena sidan kan effekten av att pedagogerna ger utrymme och hemliga rum till barnen bli att 
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barnens lek utvecklas, eftersom pedagogerna inte kommer och kollar dem vara 5:e minut blir 

de inte heller avbrutna i sin lek. Å andra sidan kan effekten av att pedagogerna ger barnen det 

här utrymmet leda till att om det uppstår konflikter mellan barnen kan det bli så att pedagoger 

ingriper utan att ha varit närvarande. Vilket i sin tur kan leda till att pedagogerna inte har 

kännedom om barnens motiv bakom handlingarna vilket kan göra konflikten svårlöst.  

 

5.3.2 Vi är inte där nu men tankarna finns där 
 

I följande samtal talar pedagogerna om att de har gått en naturvetenskaplig utbildning och att 

de genom utbildningen fick inspiration att utveckla förskolegården. Det lyfts även i samtalet 

att det finns en osäkerhet hos pedagogerna kring vissa begrepp som kan göra att man inte 

använder dem.  

 

Stina: sen vill vi utveckla, men vi har gått på en utbildning om natur och teknik, det 

finns mycket man skulle kunna utveckla på gården genom att pedagogerna hjälps åt att 

skriva lite om hur det här med tyngdpunkt och jämnvikt, friktion, volym. Men jag tror 

att vi pedagoger känner oss osäkra på det här områdena 

Julia: mmm 

Stina: men när vi har lite stöd så kanske vi mer kan ta upp det lättare med barnen i 

vardagen. När man ser att barnen gör någonting kan man ställa någon fråga eller se 

hur dom tänker kring det. Men vi är inte där nu men tankarna finns där 

[…] 

Julia: man ska ju blicka framåt det är ju olika sätt att arbeta. Man försöker att ställa 

om men nu prövar vi detta ett tag. Och så får man utvärdera. Har det gått bra eller har 

det inte gått bra.  

Stina: vad kan vi förändra och vad kan vi utveckla.  

Patricia: vi brukar vara flexibla och kunna ändra på saker om vi tänker efter. Det här 

funkar inte så bra, nu gör vi på ett annat sätt. Jag tror vi faktiskt är rätt flexibla här. 

Stinas argument uttrycker att hon ser utvecklingsmöjligheter på förskolegården, hon talar om 

att pedagogerna kan hjälpas åt att ”skriva lite om det här med tyngdpunkt, jämnvikt, friktion 

och volym”. Vi kan tolka Stinas uttalande som att hon vill att pedagogerna tillsammans ska 
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skriva ned vad de här begreppen innebär för dem, samt hur de kan använda dem i 

verksamheten. Hon uttrycker även att det finns en osäkerhet bland pedagogerna kring det här 

områdena. Vi kan tolka det som att Stina menar inom det naturvetenskapliga området 

eftersom begreppen hon nämnde rör det här. Julia bekräftar Stinas argument med ett ”mmm” 

och Stina fortsätter då med att uttrycka ett behov av ett stöd kring de här begreppen i 

vardagen. Vidare belyser hennes uttalande att om pedagogerna hade känt sig säkrare på 

området hade de kunnat ställa frågor till barnen i vardagen. Stina avslutar med att säga att ”vi 

är inte där nu, men tankarna finns där”. Vi kan tolka Stinas uttalande som att de inte fullt ut 

arbetar på det sätt som de vill men att pedagogerna har en idé med vart de vill komma.  Julia 

lyfter ett argument som handlar om att man ska blicka framåt samt prova olika sätt arbeta, 

vidare uttrycker Julias argument att man får pröva arbetssättet under en tid och sedan 

utvärdera hur det har gått. Stinas argument tar vid Julias uttalande när hon talar om att 

förändra och utveckla arbetssättet. Patricias argument lyfter att pedagogerna brukar vara 

flexibla och öppna för att ändra på saker om de tänker efter. Vi kan tolka Patricias uttalande 

”tänker efter” som att det handlar om reflektion över arbetssättet de har. Vidare uttrycker 

Patricia i likhet med Julias argument att de är öppna för nya arbetssätt om något inte fungerar 

som de vill, återigen lyfter hon att de är flexibla gällande att byta arbetssätt. Retoriken som 

lyfts i samtalet visar dels på att pedagogerna ser utvecklingsmöjligheter på förskolegården 

kring bland annat NO och teknik. Det lyfts även i samtalet att pedagogerna kan känna en 

osäkerhet kring en del begrepp som rör ovanstående område och därav används begreppen 

inte. Vi kan tolka retoriken som att det bland pedagogerna finns en vilja att tillsammans i 

arbetslaget skriva ner hur de ska förhålla sig till de här begreppen, vidare framkommer det att 

om pedagogerna hade känt sig säkra på området hade de kunnat samtala med barnen om 

begreppen i vardagen. I retoriken framkommer det även att pedagogerna ser sig själva som 

flexibla att ändra på sitt arbetssätt om det inte fungerar. Effekten av att pedagogerna är 

medvetna om vilka utvecklingsbehov som finns på förskolegården samt att de är medvetna 

om hur de vill ta sig an det kan bidra till att verksamheten och pedagogernas sätt att arbeta 

utvecklas. Även att pedagogerna är flexibla och öppna för att ändra på sitt arbetssätt om det 

krävs kan utveckla verksamheten. Pedagogerna talar om att de inte arbetar fullt ut på det sätt 

som de vill, men att tankarna på vilket arbetssätt de vill ha finns hos dem. Effekten av det här 

uttalandet kan å ena sidan leda till att de granskar sin verksamhet och hittar det stöd som 

pedagogerna uttrycker att de behöver för att arbeta inom det naturvetenskapliga området. Å 
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andra sidan kan effekten bli att de inte hittar stödet i att arbeta med området vilket då kan leda 

till att barnen inte får de utmaningar av pedagogerna som de kan behöva för att nå nya 

erfarenheter kring området. 

5.3.3 Frustration kring lagar och pedagogik 

 
I samtalet som följer talar pedagogerna om olika hinder som finns kring deras förskolegård. 

Dels lyfter dem att olika lagar och förordningar begränsar dem. De talar också om att de inte 

kan stå för deras utomhusmiljö samt leva upp till de förväntningar som en Reggio Emilia 

inspirerad förskola kan ha på sig.  

Inom Reggio Emilia ser man på miljön som en tredje pedagog, den ska vara en inspiration för 

barnen. Inom Reggio Emilia skapar man öppna miljöer för att pedagoger och barn ska kunna 

mötas (Wallin, 1996). 

 

 

Tanja; Hinder är ju helt klart det här med lagar och förordningar som finns, men 

framförallt inom den kommunala verksamheten inom den privata är det ju inte alls på 

samma sätt. 

Catherine; Vi jobbar ju lite grann i motvind det tycker jag absolut. Men vi har ju ett 

driv. Vi har ju haft en utemiljögrupp i två år där föräldrarna har varit engagerade och 

det har varit jättetrevligt och nu måste vi liksom engagera föräldrarna i att ta bort 

grejerna igen. Det är ju fruktansvärt det är ju jävligt tragiskt. 

Ellinor: på något sätt kan man känna att den här förskolan byggdes som ett litet 

skrytbygge som skulle vara lite granna fint. Fina lekredskap och lättskött, det går stick i 

stäv med den pedagogik som vi ska genomföra här och genomsyra vårt arbete vilket är 

Reggio Emilia. 

Tanja: Det är så motsägelsefullt så det är inte sant. 

Catherine: Vi kan inte stå för att det är Reggio Emilia inspirerat, vi kan inte stå för 

någonting egentligen, speciellt inte utemiljön. Man skulle backa egentligen och kolla 

vad är det vi står för egentligen? Ska vi stå för de hundra språken? ska vi stå för 

utemiljön. Vad vill vi göra? Hur ska vi satsa? Men den tredje pedagogen är definitivt 

inte utemiljön hos oss.  
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Tanjas argument lyfter att ett av de hinder hon ser med förskolegården är de olika lagar och 

förordningar som finns, framförallt inom den kommunala verksamheten. Catherines argument 

belyser att hon uttalar att de arbetar i motvind men att de har ett driv. När Catherine talar om 

”motvind” kan vi tolka det som att hon känner sig motarbetad av de lagar och förordningar 

som finns. Vidare talar hon om att de under två års tid har haft en utemiljögrupp med 

engagerade föräldrar vilket enligt Catherine har varit ”jättetrevligt”, men att de nu måste 

engagera föräldrarna i att plocka bort sakerna igen. Hon avslutar argumentet med ”att det är 

ju fruktansvärt, det är ju jävligt tragiskt” Vi kan tolka uttalandet som att det finns en stor 

frustration hos Catherine kring att de nu måste be föräldrarna ta bort sakerna de gjort i 

utemiljögruppen på grund av de lagar och förordningar som finns. Ellinors argument lyfter att 

hon ser förskolan som ett skrytbygge som skulle vara fint, med fina lekredskap som är 

lättskötta. Vidare talar hon om att det går emot den Reggio Emilia pedagogik som förskolan 

ska genomsyras av. Vi tolkar uttalandet om ”fina lekredskap som är lättskötta” att det är det 

här som Ellinor anser går stick i stäv med Reggio Emilias pedagogik. Inom nämnda 

pedagogik uttrycks det att fasta lekredskap kan förmedla ett bestämt användningsområde som 

ger barnen lite utrymme att själva använda sin fantasi (Trageton, 1996). 

Tanjas uttalande om att ”det är så motsägelsefullt så det är inte sant” kan vi tolka som att 

hon stödjer Ellinor i hennes uttryck om att de inte kan stå för förskolans Reggio Emilia 

inspirerade profil. Catherines argument lyfter att de inte kan stå för någonting, framförallt inte 

Reggio Emilia pedagogiken och deras utemiljö på förskolan. Å ena sidan kan vi tolka hennes 

uttalande som att det kan vara Reggio Emilia pedagogiken som Catherine inte kan stå för i 

verksamheten. Å andra sidan kan vi tolka uttalandet som att hon inte kan stå för någonting i 

verksamheten och speciellt då utemiljön. Vidare talar Catherines argument om att de behöver 

ta ett steg tillbaka och se över vad det är de står för egentligen och vad pedagogerna ska satsa 

på att arbeta vidare med. Hon säger även att den tredje pedagogen är definitivt inte 

utomhusmiljön hos dem. I retoriken kan vi utläsa en viss frustration hos pedagogerna, dels 

kring de lagar och förordningar som de måste förhålla sig till i utformningen av 

förskolegården. En del av frustrationen kan även handla om den Reggio Emilia profil som 

pedagogerna uttrycker att förskolan har men som de säger sig inte kan leva upp till.  

Frustrationen som pedagogerna uttrycker kring lagarna som begränsar dem samt Reggio 

Emilia pedagogiken som de säger sig inte kan stå för kan ge effekten av en uppgivenhet hos 
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dem som kan leda till att pedagogerna inte i så stor utsträckning tar hänsyn till deras eget 

förhållningsätt i att skapa en pedagogisk förskolegård utifrån de förutsättningar som finns. 

5.3.4 Gemensam analys hinder och möjligheter på förskolegården 
 

I ovanstående samtal lyfts variationer av temat Hinder och möjligheter på förskolegården. 

I samtal 5.3.1 och 5.3.2 framkommer det på skilda sätt att pedagogerna inte ser några större 

hinder på sin förskolegård. I samtal 5.3.1 uttrycks det att inga egentliga hinder finns förutom 

att pedagogerna kan sakna vissa saker. En möjlighet som pedagogerna lyfter om sin 

förskolegård är de buskar som finns, där uttrycker pedagogerna att barnen kan få leka hemliga 

lekar ifred. I samtal 5.3.2 framkommer det att pedagogerna har identifierat vilka 

utvecklingsbehov som samt att retoriken belyser en osäkerhet kring vissa naturvetenskapliga 

begrepp. En variation som framkommer är att man i samtal 5.3.3 ser lagar och förordningar 

som ett hinder för verksamheten på förskolegården samt att pedagogerna uttrycker att det är 

svårt att stå för den Reggio Emilia inspirerade pedagogik som förskolan säger sig ha. I samtal 

5.3.1 uttrycks inga hinder kring lagar och förordningar för att organisera verksamheten på 

förskolegården.  

Vi är dock medvetna om att det endast är en av förskolorna som deltog i vår studie som har en 

Reggio Emilia inspirerad pedagogik, det här kan bidra till att det var den enda förskolan som 

uttryckte pedagogiken som ett hinder.  

5.4 Resultatsammanfattning 

I vårt resultat och analys framkommer det genom våra tre teman olika diskurser som påvisar 

variationer av hur pedagoger reflekterar över förskolegården samt vilka effekter deras 

argument kan få i verksamheten.  

Det första temat tar avstamp i hur pedagogerna reflekterar och talar om sin roll på 

förskolegården. I analysen kom vi fram till att pedagogerna reflekterade över hur de i olika 

grad var delaktiga i barns görande på förskolegården. Det framkom i samtalen att 

pedagogerna hade varierande syfte med sin grad av delaktighet i barnens lek. Dels framkom 

det att syftet med att låta de äldre barnen klara sig mer själva på förskolegården var att de 

snart skulle börja förskoleklass och att där inte finns lika många vuxna ute på skolgården. Det 

framkom även att pedagogerna ville bli bättre på att synliggöra syftet med utevistelsen på 

förskolegården. De konsekvenser som pedagogernas reflektioner kan få i verksamheten 
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utifrån det här menar vi kan bli att pedagogerna skjuter över ansvaret på barnen vilket kan 

leda till att barnen märker av pedagogernas minskade engagemang för deras lek på 

förskolegården, detta kan i sin tur göra att pedagogerna visar för barnen att deras lek inte är 

viktig.  I andra temat synliggjordes hur pedagogerna talade om möjligheter för lärande på 

förskolegården. Det framkom att pedagogerna å ena sidan talade om vikten av att vara en 

inspiratör för barnen på förskolegården oavsett hur vädret är eller vad som ska ske när de går 

ut. Å andra sidan framkom det att årstiderna i vissa fall spelar in för hur mycket man är 

utomhus, det uttrycktes i ett samtal att man var ute i större utsträckning på sommaren än på 

vintern. Det framkom även en osäkerhet kring hur man kunde tala om en del 

naturvetenskapliga begrepp på förskolegården. De konsekvenser som pedagogerna reflekterar 

över kan bli att de inte använder sig av förskolegården i sin planering av verksamheten. Det 

kan medföra att den ses som lekplats snarare än en plats för pedagogisk planerad verksamhet. 

Vidare kan det resultera i att barnen går miste om ett pedagogiskt innehåll som kan leda till 

utveckling och lärande hos dem på förskolegården. I det sista temat som handlade om vilka 

hinder och möjligheter pedagogerna talade om på förskolegården synliggjordes det att 

pedagogerna främst talade om olika slags hinder på deras förskolegårdar. Trots att 

pedagogerna talade om hinder så uttrycktes en vilja om hur de kunde ta sig an de olika hinder 

de identifierat. Det som vi fann mest intressant i vårt resultat och som vi kan koppla till vårt 

problemområde är att det framkom att pedagogerna främst planerade för verksamheten som 

skedde inomhus samt att om man planerade för utomhusmiljön så var det till största del 

utanför förskolegården.  

6. Diskussion 

I följande avsnitt diskuterar vi resultatet vi fått fram i förhållande till den forskning som vi 

presenterat tidigare i studien. Vi utgår från de teman vi formulerat i kapitel 5.  

6.1 Pedagogerna på förskolegården 
Ett av de teman som framkom i vårt resultat handlade om pedagogerna på förskolegården och 

deras engagemang i barnens görande. I samtal 1.5.2 framkom det att personalen dels vill bli 

bättre på att synliggöra syftet med utevistelsen på förskolegården på samma sätt som de gör 

inomhus samt att pedagogerna vill erbjuda mer organiserade aktiviteter för barnen. Norling & 

Sandberg (2015) uttrycker i sin studie att personalens roll är viktig och det krävs ett aktivt 
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engagemang i barnens lek, dels för att man ska kunna utmana och stötta barnen men också för 

att man ska kunna synliggöra deras lärprocess och utveckling. Å andra sidan uttryckte 

pedagogerna i samtal 5.1.1 att de inte hade något att engagera barnen i. Detta kan förstås i 

förhållande till vad Norling & Sandberg (2015) synliggjort i sin studie då de uttrycker att 

pedagogerna glömde sin egna viktiga roll i utomhusmiljön, de talade bara om hur barnen 

kunde stimulera varandra i miljöer utomhus. I likhet med ovanstående författare så menar vi 

att implikationerna av pedagogernas uttalande om att de inte har något att engagera barnen i 

gör att ansvaret på de aktiviteter som sker på förskolegården kan läggas över på barnen i viss 

utsträckning. Skolverket (2005) skriver i sin text Kvalitet i förskolan att den fria leken i vissa 

fall kan tolkas som en lek som sker utan att en vuxen är närvarande och engagerad. Vidare 

skriver dem att barnen i deras fria lek behöver stöd och stimulans av en närvarande vuxen i 

lika stor utsträckning som i andra former av aktiviteter för att utveckling ska kunna ske. Vi är 

medvetna om att Skolverkets texter är politiska och bör användas måttligt. Syftet med 

Skolverkets allmänna råd är att förtydliga verksamheten utifrån skollag och läroplanen och för 

att stödja förskolans kvalitetsarbete. Utifrån det här anser vi att ovanstående text är intressant 

att lyfta i vår diskussion. I analysen 5.1.3 talar pedagogerna om sig själva som rastvakter på 

förskolegården efter lunchen, de lyfter att det beror på organiseringen av personal, någon ska 

ha rast och någon ska gå hem. Pedagogerna talar om att det bara finns tillräckligt med 

personal för att garantera säkerheten för barnen på förskolegården, de engagerar sig inte i 

barnens lek utan intar en övervakande roll. Hjort (1996), Löfdahl (2002), Mårtensson (2004) 

Äremalm-Hagsér (2006) och Pramling-Samuelsson & Sheridan (2008) har i sina respektive 

studier uppmärksammat bristen på pedagogers engagemang och stöd i barnens lek, de här 

forskarnas resultat pekar mot att barnen i stor utsträckning lämnades ensamma i sin lek 

utomhus. Å ena sidan uttalar Pramling, Samuelsson & Asplund, Carlsson (2003) att det i 

leken sker ett viktigt lärande nämligen att barn lär tillsammans men de lär även varandra. Å 

andra sidan påpekar Öhman (1996) att det är av vikt att pedagoger är tydliga med sitt 

förhållningssätt till leken, den attityd som pedagogen har till leken förmedlar hen vidare till 

barnen.  

6.2 Möjligheter för lärande på förskolegården 
 

I samtal 5.2.1 lyfte pedagogerna vikten av att vara en inspiratör för barnen vid utevistelse på 

förskolegården oavsett aktivitet och väder. Detta uttalande kan ställas i likhet med Engdals 
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(2006) resultat som belyser vikten av att lekfulla vuxna kan inspirera och uppmuntra barns lek 

vilket medför att den blir mer varierad och utvecklad. I samtal 5.2.2 synliggjordes att 

pedagogerna erbjöd barnen mer utevistelse på våren och sommaren än på vintern eftersom det 

enligt dem var lättare att ta ut verksamheten då. Mårtensson (2004) lyfter en variation mot vad 

pedagogerna i samtal 5.2.2 uttryckte. Författaren belyser att naturen med sina skiftande 

årstider och väderlekar bidrar till varierande lekar hos barnen, vidare uttrycker hon att de här 

väderleksförändringarna väcker barnens intresse på olika sätt. Blanchet-Cohen & Elliott 

(2011) lyfter att pedagogerna som deltog i deras studie uttryckte att utevistelsen var värdefull 

men kände att dem inte hade kunskapen att konstruera den pedagogiskt. Det här resultatet kan 

vi förstå i likhet med de argument som framkom i samtal 5.2.2 där pedagogerna lyfte att de 

främst planerade för verksamheten som skedde inomhus samt att om man planerade för 

utomhusmiljön så var det till största del förlagd utanför förskolegården. Å ena sidan kan vi 

relatera Wilhelmssons (2012) studie till de resultat som framkom i tema 5.2. Författaren lyfter 

fram att det finns en romantiserad bild av utomhusmiljöns betydelse för barns lärande. 

Resultatet belyser att intresset för utomhusundervisning har ökat och det är sammankopplat 

med föreställningar om att naturen har en potential att stärka barns lärande. Å andra sidan 

belyser Aasen, Grindheim, Waters (2009) att utomhusleken faktiskt ger bättre förutsättningar 

för valmöjligheter och att skapa och omorganisera leken, barn som leker utomhus har större 

utrymme och frihet att förhandla samt skapa meningsfullhet i sin lek än inomhus. Vi kan även 

förstå Aasen, Grindheim, Waters (2009) resultat i likhet med pedagogerna i samtal 5.2.2 som 

lyfte att de främst planerade för verksamheten som skedde inomhus samt att om man 

planerade för utomhusmiljön så var det till största del utanför förskolegården. Vi kan tolka det 

som att pedagogerna ser samma syfte med att vara ute på förskolegården och erbjuda barnen 

fri lek som resultatet i studien ovan påvisar. Även Meelhus (2012) belyser att lek av lärare 

värderades som en av de huvudsakliga aktiviteterna där barn kunde utveckla självständighet, i 

leken får de även möjlighet att utveckla sin kreativitet och sociala förmågor. 

Resultatet i tema 5.2 påvisar att pedagogerna talar om vikten av att arbetslaget ska arbeta mot 

samma mål för att kunna planera verksamheten på förskolegården. Vidare synliggör 

pedagogerna genom samtalet att det kan vara svårt att få arbetslaget att arbeta mot samma 

mål. Vi kan förstå vårt resultat i likhet med Eriksson, Bergström (2013) som lyfter att 

pedagogerna utgår från barnens intresse när de planerar och utformar de fysiska miljöerna 
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men att det skiljer sig åt mellan pedagogerna om man ser den fysiska miljön som en möjlighet 

eller ett hinder.  

6.3 Hinder och möjligheter på förskolegården 
 

Resultatet i det här temat påvisar variationer av vilka hinder och möjligheter pedagogerna 

talar om i fokusgrupperna. Å ena sidan lyftes det i samtal 5.3.1 att de hinder pedagogerna såg 

på sin förskolegård var att de kunde sakna en del saker men samtidigt framkom det inte att det 

var något som hindrade verksamheten. Å andra sidan synliggjordes i samtal 5.3.3 att 

pedagogerna uttryckte att det fanns hinder på deras förskolegård. De talade om lagar och 

förordningar som begränsade dem. Retoriken i samtalet belyste en frustration över att de inte 

kunde stå för den Reggio Emilia inspirerade profil som förskolan sade sig ha.  

I samtalet mellan pedagogerna i 5.3.2 synliggjorde retoriken att det fanns en osäkerhet kring 

vissa naturvetenskapliga begrepp, vidare framkom det att pedagogerna hade en idé om hur de 

kunde arbeta med begreppen men att de inte var där ännu. Vi kan förstå resultatet vi fick fram 

i likhet med Klaar & Öhman (2013;2014) som belyser att pedagoger missade att lyfta 

naturvetenskapliga händelser på förskolegården genom att använda vardagligt tal. Slutsatsen 

som författarna drar är att samspelet mellan barnen och pedagogerna är avgörande för lärandet 

och hur lärandet är relaterat till den specifika situationen.  

I samtal 5.3.1 påvisar resultatet att pedagogerna ser buskarna på sin förskolegård som en 

tillgång. Argumentet pedagogerna lyfter är att det är av vikt att barnen ska få möjlighet att 

vara hemliga ifred från pedagogerna samt att det kan inge en ansvarskänsla hos barnen att inte 

bli kollade av pedagogerna hela tiden. Vårt resultat påvisar likheter med det som Mårtensson 

(2004) lyfter i sin studie. Författaren belyser att det är av vikt att barn har tillgång till platser, 

såsom buskar, som möjliggör att de får vara ifred från pedagogerna. Å andra sidan lyfter 

Evans m.fl. (2013) att pedagogers brist på delaktighet i barnens lek kan leda till mobbning och 

utanförskap för många barn eftersom de här situationerna kan förbigås av pedagogerna.  

7. Metoddiskussion 
Vår studie utgår ifrån socialkonstruktionismen samt diskurspsykologi som analysmetod.  

Vi anser att de förutsättningar som ovanstående teori och metod bygger på var relevanta för 

syftet som vår studie tar avstamp i. Syftet med vår studie var att genom fokusgruppsamtal 

studera hur pedagoger reflekterar kring den egna förskolegården och genom det synliggöra 
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vilka effekter det kan få i verksamheten. Genom att vi använde oss av socialkonstruktionism 

samt diskurspsykologi fick vi tillgång till verktyg för att kunna analysera det som framkom i 

fokusgruppsamtalen. Vi är dock medvetna om de begränsningar som diskurspsykologin kan 

ha. Ett förhållande som kan påverka resultatet är att vi som forskare är en del av den diskurs 

som vi studerar. Det här kan leda till att vi missar grundläggande upptäckter eftersom vi kan 

dela erfarenheter kring det vi undersöker med personerna som deltar i fokusgrupperna.  

Winther, Jörgensen & Philips (2000) belyser att man kan minska risken för det här om man 

tar ett steg tillbaka från sitt material för att få en så tydlig och objektiv bild som möjligt.  

För att säkerställa att vår metod var av god kvalitet hade vi i likhet med Boréus (2011) kunnat 

genomföra en pilotstudie. Det innebär att man prövar den datainsamlingsmetod man tänker 

använda sig av för att synliggöra om man behöver ändra eller förtydliga något. Vi beslöt oss 

dock för att inte göra det i den här studien eftersom vi ansåg att tidsramen var för snäv.  

 

7.1 Didaktiska implikationer 
 

 Vår studie riktar sig främst till verksamma pedagoger inom förskolan, vår förhoppning är att 

studien ska kunna vara ett diskussionsunderlag för pedagoger i förskolan. Vi har genom vår 

studie påvisat att pedagogerna som deltog främst planerade för verksamheten som skedde 

inomhus samt att om man planerade för utomhusmiljön så var det till största del utanför 

förskolegården. Vi anser att vår studie kan påvisa för verksamma pedagoger att det är av vikt 

att regelbundet reflektera kring och problematisera det som sker på förskolegården för att på 

så vis ständigt utveckla verksamheten, sig själva, barnen och förskolegården.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 

Under studiens gång när vi samlat in och bearbetat vår empiri upptäckte vi intressant material 

som inte var relevant för den här studiens syfte och forskningsfrågor. Om tidsaspekten varit 

längre hade vi kunnat fördjupa oss i ett bredare material. Något vi upptäckte var att det inte 

finns så mycket forskning kring hur barn ser på sin förskolegård. Utifrån det här menar vi att 

fortsatt forskning skulle kunna inbegripa studier på barns perspektiv på deras förskolegård. 
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Bilaga Informationsbrev 
 

Hej! 

Vi är nu framme vid den sista kursen i vår förskollärarutbildning.  

Det innebär att vi, Elin Larsson och Elina Örn, ska skriva ett examensarbete där vi kommer 

göra en mindre studie. Vi vill undersöka hur pedagoger talar om förskolegården och vilken 

roll de anser sig ha vid utevistelsen på förskolegården. Vi kommer genomföra 

fokusgruppsamtal, detta samtal är till för att vi ska få ta del av vad ni har att säga om 

förskolegården. 

Ett fokusgruppsamtal innebär att vi möts i en grupp och diskuterar området utifrån några 

teman som vi formulerat. 

Vi är endast intresserade av det som uttrycks i samtal mellan oss, studien är inte till för att 

utvärdera eller analysera verksamheten, er som pedagoger eller enskilda personer.  

Att delta i studien är helt frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta även om vi redan 

påbörjat samtalen. Samtalen kommer att spelas in med ljudupptagning och det är ett verktyg 

för oss att i efterhand kunna analysera vad som sagts.  

Hela vår studie följer strikt vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Att vi följer dem innebär att alla 

individer som deltar är skyddade utifrån fyra kriterier och man kommer inte kunna utröna 

vilka som deltar eller vart studien ägt rum. 

De fyra riktlinjer vi följer är; 

Informationskravet - Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Detta innebär att ni som deltar blivit väl informerade om studiens 

syfte.  

Samtyckeskravet - Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Det här innebär att ni som deltar gör det frivilligt och när som helst kan avbryta er 

medverkan.  

Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Detta innebär att ni som deltar blir avidentifierade och de 

ljudinspelningar som görs förvaras på en säker plats så att ingen obehörig kan ta del av det. 

Nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forsknings- ändamål. Detta innebär att den information som vi samlar in endast kommer 

användas av oss för vår studies ändamål. När vi avslutat vår studie kommer ljudfilerna att 

raderas. 

Är det något ni undrar eller om något känns oklart så kontakta gärna oss. 

Elin Larsson. 

ellars12@student.hh.se 

0768473389 
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