
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

Förskollärarutbildning 210hp

 UTOMHUSPEDAGOGIK PÅ
FÖRSKOLEGÅRDEN – DÄR INKLUDERING
ÄR EN SJÄLVKLARHET?

En kvalitativ studie om pedagogers samtal kring
barns möjligheter att inkluderas i
utomhuspedagogiken på förskolegården

Therese Bångdal och Sanna Brodin

Examensarbete för förskollärare 15hp

Halmstad 2016-08-20



 

UTOMHUSPEDAGOGIK PÅ 
FÖRSKOLEGÅRDEN                                                                 

– DÄR INKLUDERING ÄR EN 
SJÄLVKLARHET? 

En kvalitativ studie om pedagogers samtal kring barns möjligheter att 
inkluderas i utomhuspedagogiken på förskolegården 

 
  

DEN 20 AUGUSTI 2016 
HÖGSKOLAN I HALMSTAD 

Therese Bångdal & Sanna Brodin 



  Therese Bångdal 

  Sanna Brodin 

 
1 

Abstract 

Vår kvalitativa studie utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där vi har använt oss 

av diskurspsykologin som metodologi för att analysera våra resultat, samt problematisera 

dessa utifrån tidigare forskning inom området. Studiens syfte är att genom fokusgruppsamtal 

undersöka vilka diskurser som framträder när pedagoger samtalar utifrån sin praktik kring 

ämnet barns inkluderingsmöjligheter i utomhuspedagogiken som sker på förskolegården. 

Forskningsfrågorna vi utgår ifrån är: Vilka samtalsteman utgår pedagogerna från när de 

samtalar om barns möjligheter att inkluderas i utomhuspedagogiken på deras förskolegård?  

Vilka diskurser blir synliga när pedagogerna samtalar kring hur de arbetar med inkludering 

och utomhuspedagogik på deras förskolegård? I studien deltar fyra pedagoger från två 

förskolor i södra delen av Sverige. De resultat som framkom från pedagogernas sätt att tala 

om inkludering och utomhuspedagogik på deras förskolegård, var att de inte kunde se någon 

skillnad med hur de jobbade med inkludering inne och ute samt att inkludering sågs som en 

självklarhet i verksamheten oavsett miljö. Det framgick även att en annan rådande diskurs var 

att förskolegården uttrycktes vara en mer tillåtande miljö där barnen fick möjlighet att bli sitt 

bästa jag och där leken blev mer fri än inomhus. De samtalsteman som pedagogerna berörde 

kring ämnet var materialet och miljön på förskolegården, pedagogernas förhållningssätt, leken 

på förskolegården, samt att kringgå regler på förskolegården.  

 

Nyckelord: utomhuspedagogik, inkludering, förskolegården, socialkonstruktionism, 

diskurspsykologi, barn, pedagog 
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Förord 

Examensarbetets process har varit en givande och lärorik resa, vi hade förväntat oss att arbetet 

skulle bli omtumlande och känslofyllt, vilket den också har varit i perioder. Dock fann vi stort 

stöd i varandra, våra vänner, familjer samt våra handledare Jeanette Sjöberg och Monica 

Frick. Tack för att ni funnits där hjälpt oss att komma framåt i vår skrivprocess när vi 

upplevde att arbetet var tungt. Era uppmuntrande ord och er konstruktiva kritik gav oss de 

rätta förutsättningarna till att slutföra examensarbetet.  

 

Vi skulle också vilja rikta ett stort tack till de deltagande pedagogerna i studien, utan er hade 

arbetet inte varit möjligt. Vi vill med dessa sista rader rikta ett nostalgiskt tack till alla lärare 

som ingått i förskollärarutbildningen på Högskolan i Halmstad under tiden vi studerat. Vi är 

båda eniga om att utbildningen har gett oss ett brett spektra av kunskap som kommer vara 

givande i vår framtida yrkesroll. Utbildningen har varit glädjefylld, lärande, utvecklande och 

innovativ, men utan er lärare och våra härliga klasskamrater skulle den inte ha varit sig lik, 

men nu är det dags att kasta sig ut i arbetslivet och ta förskolläraryrket med storm, hoppas vi 

möts igen och ta väl hand om er! Slutligen vill vi hedra minnet av vår kära vän Sandra som 

tragiskt lämnade oss under utbildningen, du fattas oss och hade blivit en underbar 

förskollärare. 

 

Högskolan i Halmstad, Juni 2016 

 

Therese Bångdal & Sanna Brodin 
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1. Inledning – Problemområde  

Forskning har uppmärksammat att det finns brister inom förskolan när det kommer till att 

inkludera varje enskilt barn i verksamheten (Jonsdottir, 2007). En faktor som är viktig för att 

barn ska utvecklas och lära i förskolan är att pedagogerna skapar en dynamisk och social 

miljö i verksamheten. Barn ska inte behöva kämpa för sina rättigheter att inkluderas (ibid). 

Annan forskning inom området inkludering visar på att utomhusmiljön kan möjliggöra ökade 

inkluderingsmöjligheter för barn, i denna forskning lyfter Torquati och Ernst (2013) att 

naturliga miljöer skapar möjligheter för ostrukturerad lek och sociala interaktioner och 

Sjöstrand Öhrfelt (2015) menar att naturen är tydlig och konkret och skapar utforskande och 

kunskapssökande möjligheter för barn. Likaså ser Szczepanski (2008) utomhuspedagogikens 

fördelar då han menar att kunskapen som bildas i naturen blir mer handlingsburen och gör att 

passiva och stökiga barn blir mer ansvarsfulla.  

 

Dock beskrivs i Klaar och Öhmans (2014) studie att det kan finnas en problematik med 

utomhusmiljön då barnen lämnas till mer självständighet i de aktiviteter och lekar som sker på 

förskolegården. Denna självständighet kan bero på det som Engdahl (2006) lyfter i sin studie, 

vilket är att flertalet pedagoger på fältet medvetet lämnar barnen till deras fria lek ute på 

gården för att de anser att leken bör vara fri. Engdahl (2014) har i en annan studie kommit 

fram till liknande resultat som Klaar och Öhman (2014) och Engdahl (2006) tillhandahåller, 

då hon skriver att det enskilda barnet och barngruppen kan ha en tendens att endera inkludera 

eller exkludera andra barn beroende på ålder, fysisk storlek, lekmaterial eller platsen barnen 

vistas på, eftersom leken på gården är mer självständig och fri. Berkhuizen (2014) lyfter att 

pedagoger sällan problematiserar förskolegården utan tar den ofta för given. Detta kan vi se 

en problematik i då vi tolkar Berkhuizens resultat som att pedagogerna inte är medvetna om 

sitt sätt att tala om förskolegården, vilket kan skapa konsekvenser för barnens inkludering på 

förskolegården i förlängningen. Läroplanen för förskolan skriver tydligt fram att barnen ska 

möta engagerade pedagoger som ser såväl det enskilda barnet som gruppens potential i 

samspelet. Läroplanen lyfter även upp att pedagoger bör lägga vikt på planeringen av 

verksamheten, och att formgivningen av miljön tar avstamp från barns intressevärldar som 

barnen på ett eller annat sätt ger uttryck för. Eftersom förskolan ska stödja barns 

kunskapsbildning lyfts att arbetslaget aktivt ska resonera kring begreppen kunskap och 

lärande (Skolverket, 2010). Annan forskning visar även att det kan uppstå en mängd lång- och 

kortsiktiga problem för den som känner utanförskap, bland annat ilska och rädsla, försämrad 
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självreglering, känslor av avstötning och en inre smärta samt en önskan att sluta uppleva 

dessa känslor (Fanger, Frankel & Hazen, 2012).  

 

Utifrån läroplanens riktlinjer som vi lyfter ovan, samt den forskning som vi redogör för, kan 

vi se att olika diskurser kring barns möjligheter att inkluderas i utomhuspedagogiken 

framträder och visar på både främjande och begränsande möjligheter för barns inkludering i 

utomhusmiljön. Vi kan därför se ett behov av en studie som undersöker hur pedagoger 

samtalar om barns inkluderingsmöjligheter på förskolegården. Med pedagog menar vi all den 

verksamma personalen på förskolan. Vi vill i denna studie, genom fokusgruppssamtal 

undersöka vilka olika diskurser som framträder bland pedagogerna kring barns 

inkluderingsmöjligheter på deras förskolegård. 

1.1 Förtydligande av begrepp 

1.1.1 Utomhuspedagogik  

Szczepanskis (2008:11) förklaring av begreppet utomhuspedagogik är ”att uppleva fenomen 

och sammanhang i sina naturliga rätta miljöer”. Vidare lyfter Dahlgren, Sjölander, Strid och 

Szczepanski (2007:11) upp en ytterligare förklaring av begreppet som är: 

 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel 

mellan upplevelse och reflexion, grundat på konkreta erfarenheter i autentiska 

situationer. Utomhuspedagogik är dessutom ett tvärvetenskapligt forsknings- 

och utbildningsområde som bl.a. innebär:  

 

• att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap,  

• att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas,  

• att platsens betydelse för lärandet lyfts fram. 

 

 (Centrum för Miljö- och Utomhuspedagogik) 

 

1.1.2 Inkludering  

Andersson och Thorsson (2007) skriver att det finns olika tolkningar kring hur en 

undervisning ska formas för att ett barn ska inkluderas i verksamheten, en del pedagoger 

anser att särlösningar där barnen tas ur kontexten är den bästa lösningen för att utveckling och 

lärande ska ske. Medan andra pedagoger menar att heterogena barngrupper ger bäst 

förutsättningar för barnen, och att miljön och arbetssättet bör anpassas för det enskilda barnets 

behov (ibid). Jonsdottir (2007) lyfter att inkludering är att skapa miljöer i förskolan där alla 
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barn kan få komma till sin rätt samt att pedagogerna ska lyfta varje enskilt barn som en resurs 

i barngruppen, så att barnet får en känsla av samhörighet och solidaritet. Vi förhåller oss till 

begreppet inkludering utifrån ovanstående beskrivning samt uppfattningen om att alla barn 

ska få samma förutsättningar för delaktighet, utveckling och lärande i det som sker på 

förskolegården. 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att genom fokusgruppsamtal undersöka vilka diskurser som framträder när 

pedagoger samtalar utifrån sin praktik, där ämnet är barns inkluderingsmöjligheter i 

utomhuspedagogiken som sker på förskolegården. Vi vill även identifiera vilka samtalsteman 

som pedagogernas diskussioner utgår ifrån. De diskurser och samtalsteman som identifieras 

kommer att problematiseras utifrån vår metodologi, diskurspsykologi samt tidigare forskning 

inom området. Förhoppningsvis kan föreliggande studie bidra till att pedagogerna i 

verksamheten kan få en djupare förståelse för hur deras sätt att tala om ämnet inkludering och 

utomhuspedagogik på förskolegården kan skapa möjligheter eller begränsningar för hur barn 

inkluderas i verksamheten.  

1.2.1 Frågeställning 

1. Vilka samtalsteman utgår pedagogerna från när de samtalar om barns möjligheter att 

inkluderas i utomhuspedagogiken på deras förskolegård?  

 

2. Vilka diskurser blir synliga när pedagogerna samtalar kring hur de arbetar med inkludering 

och utomhuspedagogik på deras förskolegård? 

2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som vi finner intressant och relevant att lyfta i relation till vår studie är 

tematiserade under rubrikerna: 2.1 Pedagogiskt förhållningssätt till barn och miljö och 2.2 

Barns förutsättningar för lek.  

2.1 Pedagogiskt förhållningssätt till barn och miljö 

Berkhuizen (2014), Waters & Maynard (2010) och Engdahl (2014) är forskare som studerat 

utomhuspedagogiken ur olika vetenskapsteoretiska perspektiv. De har alla lyft upp samma 

tema, det vill säga vikten av hur ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt kan verka 

underlättande för barns långvariga utvecklingsresultat i utomhusmiljön. De förutsättningar 
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som ligger till grund för samspelet på förskolegården är enligt Berkhuizen (2014) den fysiska 

miljön, materiella ting samt de barn och pedagoger som befinner sig där. Forskning har visat 

på att den fysiska fasta miljön, platsen, är en viktig faktor i möjliggörandet av att skapa 

främjande platser för aktivitet och samspel mellan barn - barn och mellan barn - pedagog 

(Berkhuizen, 2014; MacQuarrie, Nugent & Warden, 2015). När pedagogerna deltar som 

medupptäckare i utomhusmiljön menar Sjöstrand Öhrfelt (2015) att barnen kan uppleva dessa 

aktiviteter som mer viktiga och meningsfulla. Beroende på vilken årstid det är så menar 

Engdahl (2014) att det kan uppstå hinder i förskolegårdens fysiska miljö, vilket i sin tur också 

kan påverka relationen mellan barn och vuxna. Å andra sidan så visar andras studieresultat på 

tillfällen där naturliga fenomen som regn, vattenpölar, is och snö kan verka för en positiv 

utveckling för barnen då det inbjuder till lek och samspel mellan barn - barn samt barn - 

pedagog (Berkhuizen, 2014; Engdahl, 2014; Klaar & Öhman, 2014). Engdahl (2006) lyfter i 

sin studie att flertalet pedagoger på fältet medvetet lämnar barnen till deras fria lek ute på 

gården för att de anser att leken bör vara fri. Engdahl (2014) har i en senare studie kommit 

fram till både liknande och motsägande resultat som Engdahl (2006) när det gäller pedagogers 

förhållningssätt och delaktighet gentemot barnen på förskolegården. En av de tre förskolor 

som hon undersökt bestod av en avdelning med barn i åldrarna 1-5. Där visade resultatet på 

att pedagogerna intog ett avvaktande förhållningssätt gentemot de äldre barnen på gården, 

medan de hade en mer närvarande roll till de yngre. Pedagogerna uttryckte att de genom sitt 

förhållningssätt gav de äldre barnen ett ökat inflytande och självständighet över sin 

vardagsmiljö. I likhet med detta visar Klaar och Öhmans (2014) forskning på att de svenska 

förskoleverksamheterna innehåller lokala seder och vanor och att dessa har en stark 

demokratisk inriktning mot självständighet när det kommer till utomhusaktiviteter. Barns 

lärande om naturen innefattar främst metoder som personlig utforskning och undersökning av 

miljön, vilket är intresse grundat. De får då använda alla sina sinnen för att skapa sig en 

personlig relation med naturen. Vidare menar forskarna att naturen kan komma att bli osynlig 

för barnen om den inte verbaliseras eller uppmärksammas på andra sätt av pedagogerna. 

Genom att lyfta fram de meningsskapande processer i naturen som uppkommer i spontana 

aktiviteter i förskolan, så visar studien på att pedagogerna kan bli mer medvetna om 

möjligheterna för lärandet vid dessa tillfällen (ibid). Szczepanski (2008) har utifrån sina 

intervjusvar sett att vissa pedagoger anser att när undervisningen sker utomhus, blir 

kunskapen mer handlingsburen, genom det så blir passiva och stökiga elever mer ansvarsfulla.  
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Eriksson Bergströms (2013) forskning berör hur pedagoger förhåller sig till den fysiska 

miljön inomhus och hon tar upp att många förskolor lägger vikt vid att forma den fysiska 

miljön så att den ska skapa ordning och struktur för såväl barnen som miljön. Hon kommer 

fram till att det är tydligt att pedagogerna vid ett flertal tillfällen i hennes studie planerar den 

pedagogiska miljön, strukturerar och organiserar rutiner och aktiviteter som fostrar ett 

kollektivt förskolebarn. När ordning och struktur var av vikt på de tre förskolorna hon 

studerade blev även per automatik regleringar synliga och behovet av regler ökade (ibid). 

Szczepanski (2008) har sett att pedagoger inte upplever någon kvalitativ skillnad i hur 

lärandet sker inom- och utomhus, lärandet ses inte i relation till platsen, sättet att lära, objektet 

för lärandet eller om lärandet som sker kroppsligt, utan utomhuspedagogiken kopplas endast 

ihop med det ”nyttiga” friluftsaktiviteter som naturen har att erbjuda för barnen. 

 

Specialpedagogerna i Renblad och Brodin (2014) studie tar upp att inkludering är motsats till 

segregering och särlösningar och de betonar att förskolan är en plats för alla barn. Miljön och 

personalens förhållningssätt är enligt samtliga specialpedagoger i deras studie det som måste 

förändras och inte det enskilda barnet. Naile Demirkaya och Bakkalogo (2015) har gjort en 

studie som undersöker relationer mellan barn och pedagoger där barnen som ingår i studien 

både har särskilda behov och inte har särskilda behov. Forskarna fann att social kompetens är 

en förutsättning för att barn ska kunna skapa en nära relation med pedagoger på förskolan och 

även att konflikter i barn- pedagog relationer förutspås av problembeteenden hos barnet, de 

menar även att pedagogers erfarenhet är av betydelse för hur konflikter utspelar sig och löses i 

sociala relationer. De lyfter också att rummens storlek på förskolan är av betydelse för varför 

en konflikt uppstår (ibid). Likaså Howes, Sidle Fuligni, Soliday Hong, Huang & Lara-

Cinisomo (2013) undersöker barn - pedagog relationer men i relation till hur den fysiska 

miljön utformas av pedagogerna och de kommer i likhet med Naile Demirkaya och 

Bakkalogo (2015) fram till att aspekter i den fysiska miljöns utformning är av vikt i barn -

pedagog relationer. De menar att barn är mer benägna att skapa trygga, positiva relationer 

med pedagoger som är mer skickliga på att inrätta lämpliga fysiska miljöer och ge barnen 

återkoppling av hög kvalitet för att vidga barnens nya kunskaper och färdigheter. Även 

Renblad och Brodin (2014) styrker att barn och pedagogrelationer främjas då pedagogen kan 

inrätta fysiska miljöer. I en amerikansk studie redogörs för resultat där det framkommer att 

pedagoger inte var benägna att studera sig till kunskap om att inrätta lämpliga fysiska miljöer, 

utan kunskap om ämnet berodde på erfarenhet av förskolläraryrket. Dock visade studien 

också på att det inte var utbildning eller erfarenhet som låg till grund för kvalitén i emotionell 
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stöttning och kvalitén på instruktionerna som pedagogerna gav barnen, vilket motsäger 

resultatet i Naile Demirkaya och Bakkalogo (2015) studie (Craft-Reiss, 2012).  

 

Sammanfattningsvis lyfter en del av den tidigare forskning som beskrivits, att pedagoger bör 

ha ett medvetet förhållningssätt mot såväl barnen, materialet och miljön i både inom- och 

utomhuspedagogiken. Pedagogernas deltagande och engagemang påverkar barnens lärande, 

forskning som redogörs för ovan visar på att pedagoger har olika uppfattningar om sitt eget 

deltagande, vilket gör att barns lärande om naturen blir personligt och intresse-grundat 

utforskande då pedagogerna lämnar dem till självständighet. Utomhuspedagogiken lyfts i 

ovanstående forskning som mestadels positiv för barnens lärande då den blir mer 

handlingsburen för barn som kan ses som passiva eller stökiga i andra sammanhang. Vidare 

lyfts att den fysiska miljön inomhus innefattar regleringar som skapar ett kollektivt 

förskolebarn. Medan annan forskning visar på att det är miljön och pedagogernas 

förhållningssätt till barnen som bör förändras för att skapa inkludering. Något som ses som 

betydelsefullt för barns relationsskapande med pedagoger i förskolan är social kompetens. 

2.2 Barns förutsättningar för lek 

Ett tema som visat sig ha betydelse för barns inkludering i utomhuspedagogiken är hur barn 

bemöter varandra och förhandlar i samspel, samt vilka strategier de intar i leken. Det har 

också visat sig att materialet har en betydelse för barnens lek i utomhusmiljön. Många 

forskare lyfter att utomhuspedagogiken skapar gynnsamma konstruktioner och att den stärker 

barns sociala interaktioner i möten med andra individer som deltar i den (Berkhuizen, 2014; 

MacQuarrie, Nugent & Warden, 2015; Waters & Maynard, 2010; Szczepanski, 2008; Shim, 

Herwig & Shilley, 2001: Engdahl, 2014; Torquati & Ernst, 2013). Naturliga miljöer erbjuder 

möjligheter för ostrukturerad lek och möjligheter till social interaktion mellan enskilda 

individer, samt små och stora barngrupper (Torquati & Ernst, 2013). Naturen är tydlig och 

konkret och ger barnen utforskande och kunskapssökande möjligheter och den inbjuder även 

till ökad samverkan hos barnen som deltar i den (Fägerstam, 2012). Berkhuizen (2014) och 

Engdahl (2014) har båda kunnat se att sandlådan ses som en central plats där många möten 

sker, främst för de yngsta barnen. Materialet och utformningen av förskolegården skapar 

viktiga möjligheter för samspel barn emellan (ibid). I andra studier framkommer det att 

utomhusmiljön erbjuder en upplevelsebaserad och verklig lärmiljö för barnen (Sjöstrand 

Öhrfelt, 2015), och när de vistas utomhus så kan tiden disponeras friare och tidsstrukturen 

luckras upp i naturen, vilket upplevs minska stressnivån för de individer som vistas där 
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(Szczepanski, 2013). Berkhuizen (2014) har även sett att barnen leker på ett annat sätt om 

pedagogerna avlägsnar material från gården som kan vara i centrum för barnens lek, vilket 

inbjuder till att det uppstår andra samspelsmöjligheter. Engdahl (2014) menar att 

tyngdpunkten för barns utveckling och lärande ligger på samspelet mellan barnen i utemiljön 

och även ifall pedagogens roll är viktig så betonas barnens interaktion. I en studie som 

undersöker specialpedagogers syn på inkludering, framkommer att barn i svårighet ofta har 

problem vad det gäller att upprätthålla och delta i lek, att samspela med andra barn samt att 

lyssna på sina kamrater (Renblad & Brodin, 2014). Forskning lyfter även att social kompetens 

är en förutsättning för att interagera med kamrater utan att bli exkluderad (Fanger, Frankel & 

Hazen, 2012; Renblad & Brodin, 2014; Berkhuizen, 2014). Jonsdottir (2007) studie talar för 

att pedagoger har förutfattade meningar om vilka barn i förskolan som ses som mer socialt 

kompetenta än andra beroende på hur populära det är bland sina kamrater. Engdahl (2006) 

resultat visade på att barn som hade svårigheter med social kompetens kunde reagera med 

aggressivitet när det gällde att komma in i andra barns lekgemenskap. Många pedagoger lyfter 

enligt henne att det är den vuxnas ansvar att förebygga detta. 

 

Engdahl (2014) uttrycker i sin studie att förskolegården är en komplex miljö och för att barn 

ska få möjlighet till att delta i lek och samspelssammanhang så krävs förhandlingar barnen 

emellan. I dessa förhandlingar så kan det enskilda barnet och barngrupper endera välja att 

inkludera eller exkludera andra barn och faktorer som ålder, fysisk storlek, material eller 

platsen som barnen leker på, vilket kan ha en betydande roll i dessa förhandlingar. Det 

framkom även i Engdahls resultat att det upprepade gånger förekom exkludering av ett och 

samma barn ute på förskolegården, och att detta barn inte gavs möjlighet till att få delta i lek 

med de övriga barnen. Denna exkludering skedde i det tysta och de strategier som tillämpades 

var att osynliggöra det barn som inte gavs möjligheten till att delta. Engdahl menar att denna 

strategi som barnen tillämpade verkade löna sig för de barn som exkluderade då den 

vanligtvis inte upptäcktes av pedagogerna (ibid). Jonsdottir (2007) har gjort en studie om 

kamratrelationer i förskolan. Den omfattande 353 barn på 18 avdelningar fördelade på nio 

förskolor. Hennes resultat visade på att majoriteten av barnen ingick i en social gemenskap 

och uppfattade såväl tillhörighet som samhörighet, dock kunde hon se att det fanns omkring 

50 barn som inte kände tillhörighet eller samhörighet, vilket kan knytas till Engdahls (2014) 

studie där hon också kunde se liknande fall av exkludering på förskolans gård. Jonsdottir 

(2007) uttrycker att det tyder på att förskolan brister i att skapa en förskola för alla barn. Å 

andra sidan menar specialpedagogerna som blev intervjuade i Renblad och Brodins (2014) 
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studie att förskolans arbetssätt är inkluderande. Vilket säger emot Jonsdottirs (2007) och 

resultat där hon kommer fram till att det finns både inkluderande och exkluderande 

avdelningar på förskolorna som hon studerat och att barn är sårbara vad det gäller på vilken 

avdelning de placeras på, jämnåriga kompisar kan skiljas åt mellan avdelningar vilket gör att 

barnens ges olika möjligheter till socialt samspel och social gemenskap med jämngamla 

kamrater. Engdahl (2014) har i sin studie uppmärksammat liknande resultat som Jonsdottir, 

där även hon har kunnat se hur barn skiljs åt på samma förskola, hennes resultat visade på att 

gårdarna hölls isär genom stängda grindar samt att tillgången till material inte var likvärdigt 

på de olika gårdarna.  

 

Sammanfattningsvis finns det alltså forskning som visar på barns varierande sätt att förhandla 

och inta olika strategier i leken i utomhuspedagogiken som kan ge följder för hur barn 

inkluderar eller exkluderar varandra i leken. Samtidigt visar andra forskningsresultat som 

ovan beskrivits på naturen som en viktig plats för barns sociala interaktioner. Även här var 

den sociala kompetensen hos barnen en viktig faktor för att få ingå i lekgemenskap och även 

hur pedagoger väljer att placera barn mellan avdelningar kan skapa möjligheter eller hinder 

för barns inkludering. Materialet visade sig också ha en betydande roll för barnens lek och 

samspel. 

3. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Examensarbetet tar avstamp i det socialkonstruktionistiska perspektivet med 

diskurspsykologin som metodologisk utgångspunkt, vilka beskrivs nedan. 

3.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv  

Eftersom vi vill undersöka hur pedagoger samtalar om barns inkluderingsmöjligheter i 

förskolans utomhuspedagogiska verksamhet på förskolegården valde vi att utgå ifrån 

socialkonstruktionismen, då vi ansåg att den grundläggande tanken inom detta perspektiv 

passar vår studie, vi kommer att förhålla oss till den framskrivning som görs av Burr (2003). 

Burr (2003) lyfter fram att denna grundläggande tanke är att kunskap är något som skapas och 

omförhandlas via språket och mellan människor i sociala interaktioner. 

Socialkonstruktionismen utgår från att människan tar en kritisk hållning gentemot sina 

förgivettagna föreställningar om att förstå världen, inklusive att förstå sig själva. Det 

socialkonstruktionistiska synsättet uppmanar oss att förhålla oss kritiska till våra 

observationer om världen och att vi ska tänka att den konventionella kunskap som finns är 
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subjektiva och partiska observationer av vår omvärld. De sätt som människan vanligtvis 

förstår världen på samt de kategorier och begrepp som används där är historiskt och kulturellt 

bundna och de begrepp vi använder är beroende på var i världen vi bor och när vi bor där. Det 

är viktigt att ha i åtanke att den förståelse som skapas mellan individer just där och då i ett 

sammanhang, inte kan förstås som en bättre och mer sanningsenlig förståelse än andra 

individers sätt att se på världen. Sociala interaktioner av alla slag är av stort intresse, men 

särskilt språket mellan människor är ett viktigt resultat av den kunskap om världen som 

bildats och bildas (ibid). 

3.2 Metodologi 

3.2.1 Diskursanalys 

Winther Jörgensen och Phillips (2000) lyfter upp att det finns tre huvudsakliga sätt att arbeta 

med diskursanalys, vilka är: diskursteori, kritiska diskursanalys och diskurspsykologi. Alla tre 

angreppssätten tar avstamp i att sociala relationer samt människans identitet och omvärld 

formas, förändras och skapas i vårt sätt att tala på, och är inte objektiva sanningar av 

verkligheten, men det som skiljer dessa tre angreppssätt åt är sättet att definiera och sättet att 

analysera diskursen på (ibid). De två förstnämnda (diskursteori och kritisk diskursanalys) 

intresserar sig för att på en makronivå undersöka de stora samhällsdiskurserna, och en viktig 

aspekt inom de stora samhällsdiskurserna är att diskurser enbart inte existerar på en mindre 

plats utan sträcker sig till många olika platser, och kan även ha en betydande utsträckning i 

tid. Medans den sistnämnde (diskuspsykologi) intresserar sig för diskurser på en mikronivå, 

det som ligger i fokus för de mindre diskurserna är de diskurser som sker i vardaglig social 

interaktion mellan människor i olika samhällsinstitutioner, alltså i mindre sammanhang där 

aktörerna själva skapar en bild av världen genom interaktion och yttranden med varandra 

(Börjesson & Palmblad, 2007). 

 

Det finns ett mångfacetterat sätt att förklara begreppet diskurs på, varpå Potter och Wetherell 

(1987) pointerar att det är av viktigt att klargöra vilket angreppssätt som ens studie ska utgå 

från. Winther Jörgensen och Phillips (2000:7) definierar diskurs utifrån ett mer generellt plan 

som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. Börjessons 

och Palmblads (2007:12) definition är ”Diskurser är då inte bara vad som sägs i olika 

sammanhang, utan också vad som gör det möjligt att säga det”. Potter (1996:105) förklarar 

diskurs som ”I am taking a focus on discourse to mean that the concern is with talk and texts 

as parts of social practices”. Potter och Wetherell (1987:7) definierar hur de använder 
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begreppet diskurs ”We will use ´discourse´ in its most open sense, /…/ to cover all forms of 

spoken interaction, formal and informal, and written texts of all kinds”. Vi kommer i vår 

studie att utgå från den förklaring som Potter (1996) och Potter och Wetherell (1987) valt att 

skriva fram begreppet på.  

3.2.2 Diskurspsykologi 

Den metod som vi har valt att använda oss av inom diskursanalysen är diskurspsykologin. 

Diskurspsykologins angelägenhet är att rikta uppmärksamheten på text och talspråk och hur 

människor använder diskurser på mikronivå, alltså i vardagliga samtal på ett aktivt och 

kreativt sätt, därmed är det hur språkbruket används i sitt specifika sammanhang och inte vad 

som sägs som är av intresse att undersöka (Burr, 2003; Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Syftet är inte att undersöka människors egentliga åsikter utan att identifiera de kollektiva 

förståelser som bildas i samtalen. Text och talspråk ses som konstruktioner av världen, där 

språket också kan ses som sociala handlingar. Dessa handlingar inriktar sig inte på materiella 

ting som finns i människornas omgivning, vilket kan förstås som att det inte finns en 

betydande fysisk verklighet utanför diskursen utan ”fenomen får bara mening genom diskurs” 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000; 104). Det vill säga att människans syn på vad som är 

verkligt skapas genom hur vi talar om olika fenomen i vardagliga samtal, vi skapar språkliga 

representationer av vår omvärld som inte är en neutral avbild av en redan existerande 

verklighet. Verkligheten existerar men är beroende av diskurs för att få mening (ibid).  

 

Vi har därför valt att utgå ifrån diskurspsykologin, då vi anser att det är en lämplig metod för 

vår studie då vi i likhet med metoden vill utforska språket som sker i den vardagliga 

interaktionen mellan pedagogerna och vad som sägs i de kontexter där det uttrycks. För att 

kunna undersöka hur de talar kring ämnet har vi valt att utgå ifrån fokusgruppssamtal då 

Dahlin-Ivanoff (2015) menar att metoden är gynnsam för att få syn på hur människor talar om 

ett visst ämne, vilket går i linje med diskurspsykologin. 

3.2.3 Analysverktyg 

Vi kommer utgå från Potter (1996) när vi skriver fram de analysverktyg som ska användas i 

vår studie, vilka är variation och konstruktion, funktion och effekt och retorik. Begreppet 

konstruktion kan beskrivas på det sätt att det ligger i diskurspsykologins intresse att undersöka 

hur människor konstruerar versioner av världen och den riktning deras interaktion tar mot det 

som sker i praktiken och hur dessa versioner etableras som pålitliga, riktiga och oberoende av 
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den talande. De variationer av argument som blir synliga i text och tal ses inte som ett 

problem i sig utan som ett resultat då språket används för att göra olika saker (ibid). 

Genom konstruktioner i samtalen kan hypoteser ställas kring funktion eller effekt och det 

skapar olika betydelsebildningar i samtalshandlingar. Effekt kan uppkomma från vardagliga 

samtal i det som uttrycks och genom att konstruera hypoteser kring individers yttrande kan en 

djupare förståelse fås för yttrandenas konsekvenser i praktiken. Med andra ord kan analyser 

av funktionshypoteser möjliggöra en fördjupad förståelse för olika yttranden och de taktiker 

som ligger bakom och berättigar dem (ibid). Begreppet retorik innefattar hur individer genom 

interaktion skapar en samförståelse av olika konstruktioner av verkligheten och hur de görs 

övertygande genom fakta, därmed är det inte enbart argumentation och övertygelse i samtal 

som retoriken syftar till utan berättelser kan därmed ses som handlingsorienterade för att 

producera något i samtalen. Fakta ses inom diskurspsykologin inte enbart som 

vetenskapsbaserad kunskap utan även vardags- eller erfarenhetsbaserad kunskap räknas som 

betydelsefull fakta (ibid). För att få syn på det retoriska i text och talspråk menar Potter 

(1996) att det är av betydelse att ställa frågan om vad som står på spel i sociala handlingar och 

hur människan genom dessa handlingar kan dra fördelar för egen vinnings skull.  

 

Diskurspsykologin är enligt Holmberg (2010) en flexibel metod där forskaren utifrån studiens 

intentioner kan välja att använda så många analysverktyg som de anses behöva för att 

behandla sin empiri. Vidare tar Holmberg upp att dessa analysverktyg inte går att synliggöra i 

alla samtal eller texter utan att konstruktionerna i samtalen varierar, därför måste vi i vår 

studie ha en medvetenhet om i vilka sammanhang vi kan använda respektive verktyg. De 

analysverktyg som används i studien gav oss möjlighet att synliggöra de artikulationer som 

visat sig i pedagogernas uttalande (ibid). I analys och resultat delen användes verktygen på en 

djupgående nivå medan de berördes på en mer generell nivå i diskussionen. Nedan följer en 

redogörelse för hur vi har använt analysverktygen variation och konstruktion, funktion och 

effekt och retorik i analysprocessen. När vi behandlat empirin utifrån begreppet konstruktion 

har vi tittat på hur pedagogerna talat om sina uppfattningar om det som sker i praktiken och 

hur deras uppfattningar konstrueras som pålitliga och riktiga. Variationen synliggjorde 

pedagogernas skiftande konstruktioner om samma tema i samtalen och de ses inte som 

motsägelsefulla eller som ett problem i sig eftersom språket används för att göra olika saker. 

När vi har analyserat pedagogernas konstruktioner i uttalandena har vi ställt hypoteser kring 

funktion och effekt. När vi använt begreppet effekt har vi skapat hypoteser kring pedagogernas 

yttrande och vad det kan ge för konsekvenser i praktiken, samt att effekten uppkommer i 
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vanliga samtal. När vi analyserade funktionen möjliggjordes en fördjupad förståelse för 

pedagogernas uttalanden då vi skapade hypoteser kring varför de uttryckte sig som de gjorde. 

När begreppet retorik lyftes i analysen har vi tittat på hur pedagogerna genom interaktion har 

skapat sig en slags samförståelse av olika konstruktioner av verkligheten och hur de gjordes 

övertygande genom fakta i samtalet. Fakta syftar till all slags kunskap som pedagogerna 

uttryckte och värderades inte som mer eller mindre rätt beroende på om den var vetenskaplig 

eller erfarenhetsgrundad. För att få syn på retoriken i samtalet ställde vi oss frågan om vad 

som stod på spel i den sociala handlingen och hur pedagogerna kunde dra fördelar för egen 

vinning skull genom dessa handlingar. Då vi ovan redogjort för hur vi har förhållit oss till 

analysverktygen i analysprocessen har vi dock inte alltid valt att skriva fram begreppen, för 

att inte riskera att bli för övertydliga eller att texten blir enformig. 

4. Metod och design 

I avsnittet som följer presenterar vi den metod som ligger till grund för vår studie och som är 

anpassad utefter vårt vetenskapsteoretiska perspektiv. 

4.1 Urval  

Vi kontaktade fem olika förskolor i södra delen av Sverige för att tillfråga om det fanns 

intresse för dem att delta i vår studie. Två av förskolorna var intresserade, varav en av 

förskolorna var för oss sedan tidigare känd. Vi valde att utgå ifrån ett målinriktat urval då vi 

ansåg att de fem kontaktade förskolorna var av relevans för att ingå i studien (Bryman, 2011). 

Eftersom pedagogerna arbetade inom förskolans kontext hade de en viss gemensam förståelse 

för begreppet inkludering och utomhuspedagogik, samt att de hade kunskaper och 

erfarenheter om ämnet som både var gemensamma men också skiljde sig åt, vilket gav en 

större variation till studien (Dahlin-Ivanoff, 2015; Bryman, 2011). På vardera förskola skulle 

tre pedagoger deltagit i fokusgruppssamtalen men dessvärre fick vi ett bortfall på vardera 

förskola men vi valde ändå att genomföra fokusgruppssamtalen. Winther Jörgensen och 

Phillips (2000) menar att ett fåtal intervjuer kan ge lika mycket tillförlitligt material som en 

större mängd intervjuer kan ge. Skälet till detta är att intresset ligger i språkbruket och detta 

kan ett mindre antal individer representera.  

 

Förskolan Lingonbladet är indelad i tre avdelningar. Från denna förskola deltog två 

pedagoger, Alice 55 år som jobbar på en 3-4 års avdelning och Zara 39 år, som jobbar på 1-3 

års avdelning. Förskolan Ekorren är indelad i fler än fyra avdelningar och har just nu barn 
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med funktionsnedsättningar. Där deltog Maja 44 år, som jobbar på en 1-5 års avdelning och 

Lotta 61 år, som jobbar på en 3-5 års avdelning. Sammanlagt var fyra olika avdelningar 

representerade från de två förskolorna som deltog. 

4.2 Forskningsdesign  

Studien utgick ifrån en kvalitativ, förhållandevis ostrukturerad intervjuform. Med detta menar 

vi att vi inte ställde riktade frågor till deltagarna utan lät dem samtala utifrån våra begrepp, 

inkludering och utomhuspedagogik i relation till varandra. Det kan ses som att vi 

strukturerade riktningen genom begreppen men inte vad innehållet formades till, eftersom 

deltagarna själva hade möjligheten att forma samtalet beroende på vad de ansåg var viktigt att 

lyfta upp inom området (Bryman, 2011). Syftet med detta upplägg var att synliggöra de 

diskurser som uppkom spontant kring begreppen. Anledningen till att vi inte ställde frågor till 

deltagarna är som Holmberg (2010) tar upp att det kan ses som problematiskt att göra detta då 

forskaren har en förförståelse för det berörda ämnet vilket kan styra deltagarna i samtalen. Vi 

ville därför eftersträva en struktur mer likt ett naturligt förekommande samtal (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000). Vi forskare intog rollen som gruppledare, där vi försökte främja 

interaktionen mellan fokusgruppsdeltagarna samt hålla samtalet inom de givna ramarna, men 

vi hade ändå en avvaktande roll och interagerade endast då vi ansåg att det behövdes för 

samtalsstrukturen. Där av är vi medvetna om att vår närvaro påverkade resultatet i studien, 

dock menar Ahrne och Svensson (2015) att gruppledarens påverkan minskas för att deltagarna 

i sin tur påverkar varandra i samtalen.  

 

Vi försökte skapa en avslappnad och trevlig stämning under samtalen. Genom att skapa en 

gemytlig stämning så öppnar vi enligt Dahlin-Ivanoff (2015) upp möjligheten för deltagarna 

att dela med sig av sina erfarenheter samt att det är av vikt att ha samtalen i en miljö där 

deltagarna känner sig bekväma, där av valde vi att utföra fokusgruppssamtalen i förskolans 

kontext. Fokusgruppssamtalet videodokumenterades i enighet med deltagarnas samtycke, mer 

om det redogör vi för i 4.4. Björndal (2000) menar att genom videodokumentation bevaras 

den stora rikedom av detaljer som människans begränsade minne inte kan bevara, förutom 

detta pekar Björndal också på fördelar som att fånga komplexiteten mellan verbal och icke 

verbal kommunikation. Även Bryman (2011) ser fördelar med videodokumentationen då det 

går lättare att urskilja vem som talar och vad som sägs under samtalet då deltagarna kan ha en 

tendens att tala i mun på varandra. Att vi videodokumenterade hade därför betydelse för vårt 

val av perspektiv då språket som uppstod mellan deltagarna i fokusgruppssamtalet där av 
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kunde återspeglas i transkriberingen så identiskt som möjligt. Genom att vi kunde gå tillbaka 

och titta på materialet flera gånger kunde variation och konstruktioner, funktion och effekter 

och retorik synliggöras.  

 

För att prova om vår forskningsdesign var lämplig för vår studie utfördes en pilotstudie på 

Lingonbladets förskola. Pilotstudien syftade till att undersöka om de instruktioner vi gav 

deltagarna var tydliga i förhållande till våra valda samtalsbegrepp, inkludering och 

utomhuspedagogik (Bryman, 2011; Boréus, 2015). Avsikten var att använda det producerade 

materialet om vi ansåg att forskningsdesignen gav goda förutsättningar för att kunna besvara 

vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vi fann att de samtal som konstruerades i pilotstudien 

gav oss goda förutsättningar till att kunna besvara vårt syfte och våra forskningsfrågor och 

därför tog vi beslutet att behålla materialet som underlag för vår forskning. Vi gjorde enbart 

mindre justeringar i samtalsstrukturen i det andra fokusgruppssamtalet som ingår i studien. 

4.3 Fokusgruppsamtal  

Den empiri som producerades i vår studie gjordes genom fokusgruppssamtal. Dahlin-Ivanoff 

(2015) lyfter att metoden genererar kunskap och grundar sig i kollektiva förståelser om 

världen. Därför ansåg vi att fokusgruppmetoden var en gynnsam metod för oss att använda, då 

det var språket som bildades i pedagogernas samtal om begreppen, inkludering och 

utomhuspedagogik som vi ville undersöka, för att få syn på de diskurser som råder. Vårt val 

av metod stödjs av Dahlin-Ivanoff (2015) då hon skriver fram att fokusgruppssamtal är en 

mycket användbar metod för att utforska just hur människor tänker och talar om ett visst 

ämne. Vidare menar hon att den förståelse som skapas om ett visst ämne i 

fokusgruppssamtalet bygger på kollektiva samförståelser som uppkommer ur varierade 

diskussioner där förståelser om ämnet bildas mellan deltagarna. Bryman (2011) kan se en 

begränsande aspekt i fokusgruppssamtalet eftersom de deltagande i studien kan ha fallenhet 

att yttra åsikter som är kulturellt baserade eller godtagbara enligt de normer och värderingar 

som ingår i det sociala sammanhanget. Vi kan till viss del hålla med Bryman men kan utifrån 

ett socialkonstruktionistiskt synsätt se att den historiska och kulturella aspekten är av vikt för 

oss att förhålla oss till, då dessa utsagor är en del av den värld där vi befinner oss i.  

4.4 Forskningsetiska principer 

Vi valde att utgå ifrån vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer när vi skrev fram 

informationsbrevet till deltagarna i fokusgruppsamtalen (se bilaga 1) vilka är: 

Informationskravet- där vi som forskare informerade deltagarna i studien om deras uppgift 
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och vilka villkor som gällde för dem, samt studien syfte. Samtyckeskravet- som innebär att 

deltagarna själva har rätten att bestämma över sitt medverkande och att de när som helst kan 

avbryta sitt deltagande i studien utan att det ska få negativa följder. Konfidentialitetskravet- 

som innebär att vi forskare behandlade det insamlade materialet med största försiktighet, 

ingen förutom oss forskare och våra handledare fick ta del av materialet. Materialet kom 

sedan att raderas efter att studien var färdigställd. Nyttjandekravet- innebär att det insamlade 

materialet i studien inte kommer att användas för icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 

2002). 

4.5 Transkribering 

Genom att vi videodokumenterade fokusgruppssamtalen möjliggjordes för att vi kunde 

transkribera det konstruerade materialet och skriva ut detaljer från deltagarnas samtal som en 

social interaktion, vilket är av betydelse för diskurspsykologin (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000). Winther Jörgensen & Phillips lyfter även att det kan uppstå krispunkter i interaktionen 

vilket kan tyda på att det hänt något i samtalet som blir en inre konflikt för individerna som 

deltar vilket kan visa sig som en plötslig förändring av stilen i samtalet. Upprepningar, 

tystnad, stakningar eller osäkerhet kan vara ett tecken på detta (ibid). En bra transkribering är 

enligt Tholander och Cekaite (2015) när det transkriberade materialet är representativt för hur 

samtalet utspelade sig, med andra ord så är vad som sägs och hur det sägs som är av betydelse 

och bör skrivas fram, vidare menar Tholander och Cekaite att forskaren kan transkribera olika 

noggrant beroende på det syfte studien har. Där av har vi valt att markera vissa ord i samtalen, 

exempelvis om ordet är understruket så har deltagaren betonat ordet, och vi har även valt att 

skriva fram när deltagarna uttryckte sig fysiskt, till exempel när de gestikulerade med 

händerna eller tittade på de andra deltagarna på ett sätt som kunde ses som betydande för 

samtalet och för vår studies syfte. När […] påträffas i texten från empirin har vi ansett att 

vissa delar i samtalet inte var av vikt att ta med i analysen då det inte var relevant för studiens 

syfte och därför valdes dessa delar bort. När materialet var transkriberat valde vi att fingera 

vissa uppgifter som kunde ses som känsliga och identifierbara för de förskolor som deltog i 

studien. Detta skedde för att inte informationen skulle kunna härledas till förskolorna eller till 

deltagarna som deltog i studien. 

4.6 Analysprocess 

När vi transkriberat allt material gick vi vidare genom att läsa de upprepade gånger för att på 

så sätt hitta teman, detta benämns enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000) som kodning. 

Vi sorterade utdrag från transkriberingen under teman som framkom i läsningen, vilka föll 
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inom ramen av vårt syfte och våra forskningsfrågor, men vi var även öppna för nya teman 

som synliggjordes under transkriberingsprocessen (ibid). Något som vi kunde se som en 

svårighet då vi kodade materialet var att de olika teman vi fann ofta berörde samma 

samtalsämne. Till exempel framträdde förskollärarens förhållningssätt som ett tydligt tema 

men det blev problematiskt eftersom detta tema ofta berördes i flertalet samtalsteman. Där av 

blev inte det ett tema som vi valde att lyfta för sig själv, utan det kommer att beröras i andra 

teman. För att strukturera och förenkla bearbetningen av vilken empiri som skulle väljas ut så 

valde vi sedan att färg koda transkriberingens olika teman, vilket gjorde det lättare att urskilja 

de mest framträdande teman som uppkom ur samtalen. Vi övervägde sedan om alla teman var 

relevanta för att kunna svara på vårt syfte och våra forskningsfrågor. De teman som var mest 

framträdande behandlades under resultat och analys, vilka är: 5.1 Diffusa gränser, där 

pedagogerna berörde hur de jobbade med inkludering i utomhuspedagogiken. 5.2 Leken på 

förskolegården, där pedagogerna lyfte materialets betydelse för hur barnen inkluderades i 

leken på förskolegården. 5.3 Samsyn i verksamheten, handlar om hur pedagogerna såg på sin 

förskola som en gemensam arena för att sträva mot inkludering. 5.4 Tillåtande utomhusmiljö, 

där pedagogerna uttryckte att utomhuspedagogiken kan tillåta barnen att få utlopp för sina 

individuella behov. Vi valde att ha underteman på de övergripande teman vi skapade för att 

det fanns nyanser som vi ville synliggöra och därför skiljde vi dem åt.  

4.7 Studiens tillförlitlighet  

För att forskningen ska vara trovärdig menar Dahlin-Ivanoff (2015) att den ska vara 

systematiskt utförd. Likaså Thornberg och Fejes (2015) betonar systematiken i 

forskningsprocessen vilket de tar upp i begreppet tillförlitlighet och menar att resultatet visar 

sin trovärdighet i hur väl forskarna skrivit fram datainsamlingsmetod och analys samt hur de 

har gått till väga i forskningsprocessen. Bryman (2011) tar upp att tillförlitligheten i en 

kvalitativ forskning grundar sig i olika delkriterier, vi har i vår studie förhållit oss till 

trovärdighet, överförbarhet, och pålitlighet. Eftersom en uppfattning av den sociala 

verkligheten inte går att generalisera utifrån en beskrivning, är det den beskrivning som vi 

forskare skriver fram om vår studie som avgör hur trovärdig den är i andra människors ögon. 

Det innebär att vi förhållit oss till de regler som finns för att säkerställa forskningen samt gett 

deltagarna i studien möjlighet att ta del av resultatet. Överförbarheten i vår studie är att vi valt 

ut ett målinriktat urval, där deltagarna i fokusgruppssamtalen har vissa egenskaper 

gemensamma då de är pedagoger och jobbar inom förskolans kontext, vidare har vi försökt 

göra täta beskrivningar av det unika språket som uppkom i kontexten där pedagogerna befann 
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sig för att kunna göra en djupare analys. Dock tar Bryman även upp att många kritiker till 

kvalitativ forskning menar att det inte går att statistiskt generalisera resultaten från en 

kvalitativ studie, som genomför ostrukturerade intervjuer med ett mindre antal deltagare från 

en viss organisation. Istället menar Bryman att en generalisering av en kvalitativ studie bör 

göras till teori och inte population. Pålitligheten i vår studie har strävats mot då vi forskare 

skapat så fullständiga och tillgängliga återspeglingar av alla steg i forskningsprocessen. Detta 

för att läsaren ska kunna granska resultatet på ett enkelt och överskådligt sätt (ibid). 

5. Resultat & Analys 

Nedan följer utdrag från vår empiri där vårt fokus har varit att analysera hur pedagogerna 

samtalar kring barns inkluderingsmöjligheter i förskolans utomhuspedagogiska verksamhet, 

för att synliggöra vilka olika diskurser som framkom bland pedagogerna kring det berörda 

ämnet. Våra forskningsfrågor är följande:  

 

1. Vilka samtalsteman utgår pedagogerna från när de samtalar om barns möjligheter att 

inkluderas i utomhuspedagogiken på deras förskolegård?  

 

2. Vilka diskurser blir synliga när pedagogerna samtalar kring hur de arbetar med inkludering 

och utomhuspedagogik på deras förskolegård? 

5.1  Diffusa gränser  

5.1.1 Att få bli sitt bästa jag både inne och ute 

I nedanstående utdrag har pedagogerna samtalat om inkludering och utomhuspedagogik som 

fristående begrepp och får nu av forskarna nya instruktioner om att sätta begreppen i relation 

till varandra. 

 

Forskare 1: Om ni sätter dem i relation till varandra, (inkludering och 

utomhuspedagogik) hur tänker ni då?  

Några sekunders tystnad. 

Alice: Jag kan inte se någon skillnad! 

Några sekunders tystnad. 

Zara: Nä alltså… inkludering är ju inte… jag ser inte att det ska vara någon 

skillnad på inkludering inne och ute, hur vi jobbar alltså med inkludering, 

oavsett om vi är inne eller ute så ska det ju finnas goda mötesplatser och alla 

ska kunna bli sitt bästa jag både inne och ute.  
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Alice: Mmmm. (nickar) Vi tittar ju ofta på miljön så att det inte, jag tänker… 

Alice stakar sig lite och fortsätter. ”Röda cykeln” varpå hon tittar Zara i ögonen 

och gör citationstecken i luften..  

Zara: Mmmm… Mmmm.. ja, ja precis!! 

 

I ovanstående utdrag uttrycker Alice ”jag kan inte se någon skillnad”, varpå det blir tyst en 

liten stund och Zara fortsätter ”jag ser inte att det ska vara någon skillnad”, här kan vi se att 

de båda knyter sina uttalanden till sin egen person. Genom att Alice först uttrycker sin 

uppfattning och Zara sedan kommer in på samma spår så kan det vara så att Zara har formats 

av Alice uttryck. Vidare knyter Zara sitt uttalande till praktiken och hur de jobbar med barns 

inkludering oavsett vilken miljö de befinner sig i, genom att de försöker skapa goda 

mötesplatser både inne och ute. När de började med att uttrycka sina personliga åsikter kring 

begreppen och sedan knyta an sina uttalanden till verksamheten och hur alla pedagoger på 

förskolan arbetar med inkludering, kan vi se att det kan vara ett sätt för dem att skydda sin 

egen person eftersom de då inte står ensamma i sina uttalande och sitt sätt att arbeta kring 

inkludering. I samtalet som fortsätter instämmer pedagogerna med varandra och vi kan tolka 

det som att de genom sina uppfattningar i samtalet ser sina uttalanden som fakta och att de är 

pålitliga och riktiga för dem. Genom att de lyfter upp liknande åsikter så kan vi se att de har 

skapat sig en samförståelse av hur de jobbar kring inkludering och utomhuspedagogik på sin 

förskolegård, vilket är att skapa goda mötesplatser samt att reflektera kring miljön och 

materialets betydelse för barns inkluderingsmöjligheter. I och med att pedagogerna redan 

diskuterat sin förståelse för och hur de jobbar med begreppen inkludering och 

utomhuspedagogik kan vi förstå det som att de redan redogjort för begreppen i tidigare 

diskussioner samt hur de jobbar mot dem. Då kan vi se att när forskaren ställer frågan om hur 

de tänker kring begreppen i relation till varandra, så kan det som står på spel i samtalet vara 

att pedagogerna ska upprätthålla den fakta som de tidigare lyft upp kring begreppen för att 

samtalet ska göras övertygande och inte motsäga deras tidigare uttalanden, där av kan 

tystnaden ha spelat en betydande roll då de kan ha reflekterat över sina tidigare utsagor.  

5.1.2 Den självklara inkluderingen 

Deltagarna har precis satt sig ner för att påbörja fokusgruppssamtalet och forskarna ger 

instruktioner till pedagogerna för hur samtalet ska gå till och visar begreppen inkludering och 

utomhuspedagogik på två A4-papper och ber dem att samtala om dem i relation till varandra. 

 

Forskare 2: Om ni sätter dem i relation till varandra, (inkludering och 

utomhuspedagogik) hur tänker ni då? 
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Maja: Jaaa, alltså där tycker jag att inkludering, det är ganska självklart. 

Lotta: För då är ju alla barnen ute… 

Maja: Ja vi är tillsammans! 

Lotta: ... på gården och barnen ser ju varandra (avbryter sig) och vi ser ju allas 

barn då på något vis och man försöker ju få med barn som har då speciella 

behov, att vara med och leka på hästen till exempel, en kan sitta framför och en 

kan sitta bakom och när lek uppstår mellan barnen alltså på de olika 

avdelningarna. Nu har vi ju fått så stor förskola! Ehh.. så vi är ju inte alla på 

samma gård, utan vi har fått dela upp oss lite för att vi ska lära känna varandra 

så den här byggnaden vi sitter i har ju bara varit här i ett fullt läsår nu så vi har 

inte lärt oss alla de här barnen här inne. Men det är kul att se när de träffas i 

sandlådan och kan hjälpas åt och göra sandkakor och lite så… 

 

Majas svar ”Jaaa, alltså där tycker jag att inkludering, det är ganska självklart”, skapar 

enligt vår tolkning en retorisk framställning av att hon har stor erfarenhet om inkludering och 

vill framstå som mer kunnig inom ämnet och betonar att det är en självklarhet för henne för 

hur det bör jobbas kring ämnet. Detta kan uppfattas som att hon vill ses som en pedagog som 

arbetat med inkludering aktivt. Då Lotta uttrycker ”för då är ju alla barnen ute […] på 

gården” kan ses som ett svar på hur hon ser på inkludering och utomhuspedagogik i relation 

till varandra. Vi tolkar det som att Lotta kan ha menat att så länge barnen är ute tillsammans 

på gården så blir alla barnen automatiskt inkluderade. Det kan vara så att Lotta inte 

problematiserar utomhuspedagogiken så att det kan främja alla barns inkludering, utan tar den 

förgivet. Å andra sidan så fortsätter hon efter att hon har pausat en stund i sitt uttalande ”vi 

ser ju allas barn då på något vis”, och det kan tyda på att hon påminner sig själv om 

pedagogernas vikt av deltagande i utomhuspedagogiken. Men när hon uttrycker ”och man 

försöker ju få med barn som har då speciella behov”, kan vi förstå det som att hon syftar till 

sitt eget förhållningssätt då hon benämner ordet ”man”. Här kan vi tolka det som att det sker 

en krispunkt i Lottas uttalande och en möjlig hypotes om vad som står på spel kan vara att 

hon försöker rädda sin profession genom att argumentera för sitt eget förhållningssätt varpå 

hon tar upp ett exempel från förskolegården där hennes handlingar kan ses som gynnsamma 

för barns inkluderingsmöjligheter. När hon sedan uttrycker ”Nu har vi ju fått så stor förskola! 

Ehh.. så vi är ju inte alla på samma gård utan vi har fått dela upp oss lite för att vi ska lära 

känna varandra” kan vi se att retoriken i Lottas uttalande motsäger hennes första påstående 

om att ”vi ser ju allas barn”, där vi tolkar det som att hon syftar på att förskolegården skulle 

vara en bra arena för att kunna skapa en mötesplats där alla barnen kan ses. Vi kan förstå 

variationen i hennes uttalande som att det har tillkommit en ny byggnad som inte har tillhört 

förskolan sedan tidigare, vilket har medfört fler barn och därför har pedagogerna fått dela in 
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barnen i mindre grupper för att de ska få tillfälle för att lära känna varandra. Därför tolkar vi 

det som att hennes första uttalande syftade till när den nya byggnaden inte tillhörde förskolan. 

5.1.3 Sammanfattande analys: 

Ett tema som blev synligt under denna kategori var att pedagogerna uttrycker sig på liknande 

sätt kring att det inte är någon skillnad på deras förhållningssätt för hur de strävar mot 

inkludering inom- och utomhus. I 5.1.1 uttrycks ” jag ser inte att det ska vara någon skillnad 

på inkludering inne och ute, hur vi jobbar alltså med inkludering” och i 5.1.2 uttrycks ” Jaaa, 

alltså där tycker jag att inkludering, det är ganska självklart”. Variationen i 5.1.1 kan ses som 

att pedagogerna menar att det handlar om att skapa goda mötesplatser vilket bidrar till 

inkludering på förskolegården, och i 5.1.2 blir variationen att de ansåg att så länge alla barnen 

var ute tillsammans på gården skapades förutsättningar för inkludering.  

5.2 Leken på förskolegården 

5.2.1 Det stora mötet 

Följande utdrag är en fortsättning på 5.1.1 där pedagogerna på Lingonbladet kommer in på 

den ”röda cykelns” betydelse för barns möjlighet till inkludering. 

 

Alice: Diskussionen runt den, som har varit, den röda cykeln som är väldigt 

populär. Och då har vi ju också tänkt att alla ska få plats, och ska få ha den och 

hur vi ska göra och vi har diskuterat mycket att den exkluderar vissa barn. 

Zara: Mmm Mmm! Och hur vi ska göra för att den inte ska göra det och vilken 

metodik vi ska ha och vilket förhållningssätt vi ska ha.  

Alice: Att vi har den diskussionen rätt levande ute på gården, hela tiden.  

Zara: Mmm.. Mmm..  

Alice: Som vi pratat om så handlar det ju ofta om att de stora tar sådan plats i 

och med att vi har en öppen gård, det är ju inte avskild för de små barnen, utan 

alla barn är ju ihop! Då gäller det att hela tiden hålla koll så att inte de stora 

stänger av de små från vissa aktiviteter utan att de små känner sig välkomna 

överallt. Att de klarar att inte bli ned sprungna, inte bli ned cyklade. Där får de 

stora barnen lära sig att ta rätt mycket hänsyn och ta hand om de små eftersom 

de är uppdelade i åldrar… (på avdelningarna)  

Zara: Mmm absolut! 

Alice: … och på gården är ju det stora mötet där de tar hand om varandra och 

där vi tittar på materialet så att inte det ja… motverkar inkludering. 

 

Samtalet som fortsätter om ”den röda cykeln” kan förstås som ett tidigare samtalsämne kring 

de inkluderande och exkluderande faktorer på förskolegården eftersom båda pedagogerna 

visar en förståelse för den röda cykelns betydelse, vilket blir synligt när pedagogerna för 
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dialogen med varandra. Det framgår genom att Alice uttrycker att ”vi har diskuterat mycket 

att den exkluderar vissa barn” som att det är ett ämne som talats om ofta ute på 

förskolegården, vilket kan uttydas av att Alice uttrycker ”Att vi har den diskussionen rätt 

levande ute på gården, hela tiden”. När hon uttrycker och betonar vi kan det förstås som att 

hon menar att alla pedagoger på förskolan har varit delaktiga i diskussionerna kring röda 

cykeln. Zara tar upp att pedagogerna reflekterat kring vilken metodik och vilket 

förhållningssätt de ska ta gällande den röda cykeln, för att den inte ska bidra till exkludering. 

Genom sitt uttalande så kan det tolkas som att hon vill visa på en medvetenhet kring detta. 

Samtalet kan retoriskt ha syftat till att övertyga oss forskare om pedagogernas medvetenhet 

kring den röda cykelns betydelse och vilka konsekvenser den kan ge för barns inkludering 

oavsett ålder. Effekten av pedagogernas sätt att tala om den röda cykeln skulle kunna ge en 

positiv konsekvens för barns möjligheter att inkluderas på förskolegården om pedagogerna 

handlar utefter sina reflektioner i praktiken. 

 

Eftersom Alice lyfter upp att förskolegården är öppen och inte avskild mellan de stora och 

små barnen så skulle det kunna förstås som att det medför att barnen får lära sig att ta hänsyn 

till varandra eftersom det är där ”det stora mötet” sker som Alice uttrycker det. Detta kan 

tolkas som att hon retoriskt vill framställa detta möte som viktigt för att barnen ska lära sig 

sociala regler och färdigheter, vidare kan vi förstå henne som att det är positivt att barnen 

blandas mellan åldrarna men när hon uttrycker att ” vi tittar på materialet så att inte det ja… 

motverkar inkludering” så kan hon åter igen syfta på pedagogernas medvetenhet och 

förhållningssätt. 

5.2.2 Begränsningar på förskolegården 

I utdraget som följer byter Maja samtalstema då de tidigare samtalat om spring och jaga lekar 

och nu kommer in på hur de arbetar med miljön på förskolegården, samt vilka fördelar och 

nackdelar det kan finnas med detta. 

 

Maja: Vi har ju en grupp också som jobbar med utomhuspedagogik 

[…] 

Lotta: De har satt upp lekskylar på olika ställen ute på gården och det ska de 

fortsätta med så att det kan bli, liksom en spontan lek med oss vuxna också 

alltså att de, -vad är det för någonting? -det är en lek, -kan vi leka den? -Ja! 

(pratar som om det vore en dialog mellan henne och ett barn) Och så kan vi då 

introducera nya lekar för barnen ute också och inte bara inomhus hela tiden, 

och då kan man ju få med alla barn, det spelar liksom ingen roll, utan att då kan 
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ju alla vara med och leka.  

Maja: Ja och utomhuspedagogerna tillför ju lite nytt och det är ju väldigt 

mycket regler runt detta och vad man får göra. Rektorn ska ju godkänna vad 

som tillhör fastigheten och vad som tillhör förskolan så det är inte bara att 

planera massa och tillföra en massa i miljön!  

Lotta: Nä det får vi absolut inte göra! Hon skakar på huvudet och lägger 

armarna i kors. 

 

Följande konversation börjar med att Lotta och Maja har talat om en grupp pedagoger som 

jobbar med utomhuspedagogik på förskolan där de jobbar. Lotta tar upp ett exempel från 

praktiken om vad utomhuspedagogerna har tillfört i miljön. Det som går att utläsa från hennes 

uttalande är att hon kan visa på ett exempel av en dialog mellan henne och barnen där hon 

anser att lekskylten har skapat ett spontant tillfälle för en lek, där hon som pedagog var 

deltagande. Vi kan tolka det som att Lotta formar samtalet efter något som skett i praktiken 

och har påverkats av Majas första uttalande om att de har en utomhuspedagogiksgrupp som 

jobbar med miljön på deras förskolegård. Det kan ses som att Lotta tar upp ett exempel för att 

kunna visa oss forskare på positiva konsekvenser för barns inkludering genom materialet som 

utomhuspedagogerna har tillfört i utomhusmiljön. 

 

Lotta benämner att lekskyltarna bidrar till att introducera nya lekar för barnen och att det 

skapar ett tillfälle där alla barnen kan få vara med och leka. Detta kan tolkas som att hon i sitt 

uttalande syftar till att barn möts mellan avdelningarna på förskolegården, vilket inte 

möjliggörs i lika stor utsträckning inomhus, då förskolan består av ett större antal barn och 

avdelningar. Det kan tolkas som att hon menar att detta bidrar till barns inkludering på 

förskolegården för att pedagogen närvarar i leken. När Lotta betonar alla barn kan hon ha 

menar att det sker ett möte mellan barnen, oavsett ålder, kön eller om barnen befinner sig i en 

svårighet eller inte. Retoriken i Majas uttalande om att det tillkommer mycket regler kring det 

som tillförs i miljön samt att pedagogerna har en begränsad möjlighet att påverka materialet i 

utomhusmiljön, utgör en variation i samtalet. Det vill säga att hon ”vill göra något annat” med 

sitt uttalande och det tar vändningen från positivt till något som verkar motsträvande, 

nämligen att det inte bara är till att ändra i miljön utan det finns regler att förhålla sig till. 

Genom att ställa en hypotes om funktionen i Majas uttalande möjliggjordes en djupare 

förståelse för varför hon uttryckte sig som hon gjorde, vilket kan ha varit att hon intar en 

taktik och lägger över ansvaret på högre instanser och argumenterar för att framställa 

pedagogerna i gynnsammare förhållande, samt berättigar henne att frånsäga sig ansvaret om 
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möjligheten av att påverka materialet på deras förskolegård. Vi kan också tolka det som att 

Lotta först hade en positiv inställning i samtalet men att hennes attityd försköts av hur Maja 

uttryckte sig kring de regler som ska följas och att även hon frånsa sig ansvaret, vilket också 

hennes kroppsspråk talade för när hon la armarna i kors och skakade på huvudet. 

5.2.3 Utgå från barns förutsättningar 

Samtalstemat som uppkommer i utdraget grundar sig i en tidigare diskussion om leken och 

hur barn kan inkluderas utifrån pedagogernas förhållningssätt.  

 

Maja: Det handlar ju också om utifrån deras förutsättningar och vad de kan 

delta i, vi har en specialcykel och hen som har denna specialcykel är inte så 

glad i att cykla men tycker om att åka och då kommer gärna barnen och vill 

cykla och skjutsa hen runt… 

Lotta: Ja just det. Hon ler och tittar upp i taket. 

Maja: … och egentligen får de andra barnen inte cykla på denna cykel för vi är 

lite rädda om den för den är ju inte våran, men här liksom tillåter vi det ändå, 

för då blir det som en lek av detta. Så det gäller alltså att läsa av barnen, ser 

man att de har roligt och är glada även om de sitter själva eller ihop med några 

andra så… Alla barn tycker om att vara själva också lite granna i leken så man 

måste läsa av barnen… 

 

Här börjar Maja med att prata om hur barn kan inkluderas på förskolegården när hon säger att 

det handlar om att tänka på vad barnen har för förutsättningar till att delta i leken. Hon utgår 

här ifrån ett barn med funktionshinder och lyfter upp barnets specialcykel, vidare uttrycker 

hon att barnet inte själv tycker om att cykla på den och argumenterar sedan för reglerna som 

bör upprätthållas men som pedagogerna väljer att kringgå i detta fall. Vilket även Lotta 

bekräftar ” Ja just det”. När Lotta ler och tittar upp i taket kan vi tolka hennes agerande som 

att hon tänker på situationen som Maja lyfter. När Maja uttrycker ”då kommer gärna barnen 

och vill cykla och skjutsa hen runt…”och därefter tar upp ” här liksom tillåter vi det ändå, för 

då blir det som en lek av detta”, tolkar vi det som att hon här tar ett aktivt ställningstagande 

till vad som egentligen är viktigast i situationen. Hon lägger vikt på det funktionshindrade 

barnets behov i denna situation och effekten av deras förhållningssätt skapar möjligheter till 

att hen ska få känna sig delaktig i leken, istället för att lägga vikten på de regler kring cykeln 

som finns. Å ena sidan så kan det ses som att hen inkluderas i sammanhanget när de andra 

barnen skjutsar runt på barnet, å andra sidan så kan det ses som integrering beroende på vilket 

perspektiv vi tänker utifrån. Vi kan även tolka det som att barnet hon talar om har en svårighet 

med sociala interaktioner och därför inte har samma förutsättningar till att skapa 
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kamratrelationer som barn utan funktionshinder har. Därför så kan hennes sätt att agera vid 

denna situation skapa en inkluderande känsla för barnet på förskolegården, vilket kan tolkas 

som att hon syftar till att det är det närmsta det här barnet kan komma social interaktion med 

kamrater ute på förskolegården. Vi kan även se att pedagogerna uttrycker materialet som en 

bidragande faktor för samspelssamanhanget och att det beror på vilket förhållningssätt de har 

till materialet. 

5.2.4 Sammanfattande analys 

I 5.2.1 tar pedagogerna upp att de kan se materialets betydelse för leken på förskolegården, 

och att vissa material har hög status i barngruppen och därför ansåg de att det var viktigt att 

reflektera över hur materialet kan exkludera eller inkludera barn i leken på förskolegården. 

Eftersom de lyfter att det stora mötet sker mellan avdelningarna på förskolegården så skapas 

där tillfälle för barnen att lära sig sociala regler och färdigheter. I 5.2.2 lyfte pedagogerna upp 

att det lekmaterial som tillfördes på förskolegården skapade en spontan lek mellan barn och 

vuxna men att deras möjlighet att påverka vad som tillfördes i miljön var begränsad på grund 

av regler och högre instanser. I 5.2.3 menar pedagogerna på att det är viktigt att utgå från 

barnen förutsättningar i leken, och ha ett flexibelt förhållningssätt och att det inte alltid går att 

göra lika för att barn ska få möjligheten till att inkluderas utan ibland behöver pedagogerna 

kringgå regler för att skapa dessa tillfällen för inkludering på förskolegården. Variationen i 

samtalen visar på att pedagogerna i 5.2.1 utgår från materialet och den sociala interaktionen 

mellan barn och barn. I 5.2.2 lyfts materialet som en betydande faktor för social interaktion 

mellan barn och pedagog. I 5.2.3 menar pedagogerna att det är deras flexibla förhållningssätt 

som skapar förutsättningar för inkludering på deras förskolegård. Gemensamt för 5.2.2 och 

5.2.3 är att regler lyfts som en begränsande faktor för barns inkludering på förskolegården. 

5.3 Samsyn i verksamheten? 

5.3.1 Vi och ni 

I utdraget som följer samtalar pedagogerna om hur de jobbar med inkludering på deras 

förskola och vad det kan tillföra deras barngrupper i verksamheten. 

 

Maja: Jag vet inte riktigt hur mycket ni har tänkt på det ”Hjortronet?”, 

egentligen kanske vi skulle haft någon förklaring för många pedagoger vad just 

inkludering handlar om eftersom vi har stor erfarenhet om det. För oss så är det 

ju att… eller för allas förskolor så ska det ju vara ett förhållningssätt där man 

arbetar med verksamheten och där alla barnen är välkomna.  

Lotta: Oavsett vad det är för något alltså oavsett vad det är för handikapp eller 
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vad det är för olikheter så ska alla barnen vara lika välkomna egentligen ju? 

Maja: Ja precis..  

Lotta: Det är ju det, det handlar om ju… Säger hon med lågmäld röst. 

Maja: Man ska tänka att olikheter kan vara en tillgång i gruppen, det är det ju 

faktiskt, det är bra! Alla är olika och vissa behöver lite mer stöd än andra. Och 

det som jag tycker är spännande är ju när man tittar på våran grupp, är ju vad 

det tillför våra barn, att våra barn får en sån kunskap och att möta barn som är 

annorlunda får ju våra barn lite mer än andra barngrupper. 

Lotta: Ja absolut! 

 

Konversationen börjar med att Maja vänder sig till Lotta och tilltalar henne med avdelningens 

namn och betonar ”ni” sedan fortsätter hon med ” vi skulle haft någon förklaring för många 

pedagoger vad just inkludering handlar om eftersom vi har stor erfarenhet om det”. Hon 

lägger betoningen på orden vi och ni, vilket skulle kunna tolkas som att det är hon och 

pedagogerna på hennes avdelning som sitter inne med den ”rätta kunskapen” och att det är 

deras erfarenhet som är av betydelse. När hon menar att de ”skulle förklara för många 

pedagoger vad just inkludering handlar om”, kan vi förstå det som att funktionen i hennes 

uttalande syftar till det fakta som hon och pedagogerna på hennes avdelning har om 

inkludering och att de borde föra den kunskapen vidare till andra pedagoger. Vidare kan det 

tolkas som att kunskapen inte finns utanför avdelningens förskolekontext, för den förståelse 

som finns utanför denna är inte den ”rätta kunskapen”. Sedan fortsätter hon ”För oss så är det 

ju att… eller för allas förskolor så ska det ju vara ett förhållningssätt…” vilket tyder på att 

hon anser att hon och hennes kollegor arbetar efter att inkludering ska vara ett förhållningssätt 

i förskolans verksamhet, men när vi analyserar hur hon uttrycker sig retoriskt i sina argument 

och syftar till vi och ni, kan vi tolka det som att hon själv inte inkluderar de övriga 

avdelningarna och pedagogerna som arbetar på förskolan. När Lotta sedan säger ”Oavsett vad 

det är för något alltså oavsett vad det är för handikapp eller vad det är för olikheter så ska 

alla barnen vara lika välkomna egentligen ju?” kan vi se det som att hon uttrycker sin 

förståelse för vad hon anser att inkludering är men avslutar sin utsaga med en osäkerhet och 

en fråga som kan tolkas ställas till Maja. Varpå Maja bekräftar henne ”Ja precis..”. Denna 

dialog kan vi förstå som att Lotta ser sig själv som mindre kunnig inom ämnet då hon söker 

bekräftelse av Maja, vilket vi kan tolka som att Majas kunskap värdesätts högre för att hon 

har arbetat med barn som har en funktionsnedsättning. Genom att Maja bekräftar henne så 

tolkar vi det som att Lotta vågar stå för sin utsaga men med en viss osäkerhet och uttrycker 

”Det är ju det, det handlar om ju…”. Maja fyller sedan på Lottas förklaring om olikheter, 

med att olikheter kan vara en tillgång i gruppen. Hon kommer sedan in på sin egen person 
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samt barnen på hennes avdelning ” det som jag tycker är spännande är ju när man tittar på 

våran grupp, är ju vad det tillför våra barn, att våra barn får en sån kunskap, och att möta 

barn som är annorlunda får ju våra barn lite mer än andra barngrupper”. Här kan hon å ena 

sidan ha menat att det blir en tillgång för de barn på hennes avdelning som inte har en 

funktionsnedsättning att får möta barn som har det, å andra sidan kan hon ha menat att alla 

barn oavsett funktionsnedsättning eller ej, är olika och möts och lär av varandra på 

avdelningen. Oavsett så tolkar vi hennes uttalande som att det bara är barnen på hennes 

avdelning, som får ta del av den kunskap och lärdom det ger att få möta olikheter.  

5.3.2 Sammanfattande analys  

Det som är generellt i hela ovanstående utdrag är att vi tolkar pedagogernas uttalanden som 

att det har en ”särbokultur” när de återkommande gånger uttrycker vi och ni. Effekten av 

pedagogernas förhållningssätt gentemot varandra skulle även kunna återspeglas på barnen då 

vi tolkar det som att pedagogerna inte verkar ha någon samsyn mellan avdelningarna, vilket 

kan ses som att de inte tar tillvara på varandras resurser, till exempel att få möta olikheter eller 

hur hela förskolan skulle kunna ta del av Majas erfarenhet av ett inkluderande arbetssätt. 

5.4 Tillåtande utomhusmiljö 

5.4.1 Anpassa verksamheten 

Pedagogerna tar i följande utdrag upp ett exempel på hur de har använt sig av 

utomhuspedagogiken för att skapa inkluderande förutsättningar som bidrar till att barn ska få 

en positiv syn i barngruppen.  

 

Alice: Det man kan se på barn som är mer fysiska, sådana barn som knuffas och 

är lite mer fysiska, förstår du vad jag menar? Alice säger detta med en 

frustration på rösten då hon suckar uppgivet på utåt andningen och lägger 

huvudet på sned samtidigt som hon gestikulerar med händerna. 

Zara: Jo men det har vi ju pratat om. 

Alice: Det är ju att de oftast fungerar bättre ute, får du då till aktiviteter som är 

mer lämpade för dem så är det ju mer fysiska aktiviteter som att klättra, klänga 

ehh… ja, springa upp och ner i trappor. 

Zara nickar: Ja precis, ja precis. 

Alice: Eller bygga hinderbanor av stubbar och plankor som vi hade här innan. 

Då kom ju dem till sin rätt och blir en tillgång med sin fysiska styrka. Dessa 

barnen kan uppfattas som buffliga och negativa inomhus men kommer till sin 

rätt och kan ses som en tillgång ute, då barnet ses som stark och växer i andras 

ögon och blir positivt sedd. Det har ju vi sett…  

Zara: Absolut, ja ja!  
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Alice: Eller det har ju jag tydliga exempel på att jag har använt mig av för att 

barnet ska få en positivare syn i gruppen. 

 

Alice tar här upp sådana barn som hon väljer att benämna som fysiska. Hon förklarar sedan 

vad hon menar med fysiska barn och avslutar meningen med ” förstår du vad jag menar?”. 

Detta tolkar vi som att Alice är lite osäker på hur hon ska uttrycka sig kring de fysiska 

barnens egenskaper eftersom hon, enligt vår tolkning, inte vill få dem att framstå som en 

belastning för pedagogerna och de övriga barnen. Hennes kroppsspråk visar också på att hon 

har svårt att uttrycka sig inom ämnet, då hon suckar uppgivet på utåt andningen och 

gestikulerar med händerna. Därför tolkar vi det som att det finns en underliggande frustration 

när hon uttalar sig. Vi tolkar det som att hon känner att ämnet som berörs kan vara känsligt att 

uttrycka sig inom, samt att det finns korrekta ord som är mer lämpade att använda i 

sammanhangen, vilket vi kan förstå det som är orden hon letar efter. Zaras gensvar ”Jo men 

det har vi ju pratat om” visar att det är ett samtalsämne som har uppkommit i verksamheten 

sedan tidigare, varpå Alice fortsätter ”Det är ju att de oftast fungerar bättre ute” varpå hon 

lyfter upp olika fysiska aktiviteter och pratar om att de ses som mer lämpade för vissa barn 

som har svårt att anpassa sin fysiska styrka inomhus. Zara instämmer och Alice tar upp nya 

exempel där hon påvisar att barnen kommer till sin rätt och blir en tillgång ute med sin fysiska 

styrka varpå hon lyfter att de övriga barnen i barngruppen får en positivare syn på dessa 

fysiska barn och barnets egenskaper. Hon fortsätter sedan med att ”Det har ju vi sett…” men 

ändrar sedan sin retorik och väljer att uttrycka sig som att hon har sett detta själv och att det är 

något som hon har använt sig av i verksamheten. Det som står på spel här kan vara att hon vill 

framstå som en medveten pedagog som tänker utifrån barn i svårigheters behov för att sedan 

lyfta dessa barn och styrka dem i barngruppen samt att hon vill uttrycka sig korrekt kring 

ämnet. Effekten av Alice sätt att reflektera över sitt eget förhållningssätt kan skapa goda 

förutsättningar till barns inkludering i utomhuspedagogiken på deras förskolegård. Det kan 

även innebära att Zara börjar reflektera över sitt förhållningssätt till barn i svårigheter i 

utomhusmiljön, vilket i förlängningen kan skapa ett reflekterande förhållningssätt även för 

övriga pedagoger i verksamheten då de båda eventuellt delger nya tankar kring sätt att 

inkludera barn på deras förskolegård. 

5.4.2 Barns position i gruppen 

I följande samtal kommer pedagogerna in på att utomhusmiljön kan bli mer tillåtande och fri 

vilket möjliggör lekar som inte ses som tillåtna för barnen i inomhusmiljön.  
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Maja: Jag kan ju känna att leken ute, vi har ju liksom mer fri lek och den är inte 

så uppstyrd som verksamheten är inne, att den kanske blir lite mer tillåtande. 

Ett barn som har svårt att hitta sin position i gruppen gå grund av sin 

funktionsnedsättning kanske blir den som jagar de andra och de kanske man i 

vanliga fall stoppar lite då för de kan se lite fel ut om det alltid är samma barn 

som jagar de andra, att man hejdar det men här låter vi det vara lite grann för 

det bli en sam-lek och det barnet är nöjt med det. Men så får man klart vara 

observant så det inte blir för mycket. Så det handlar mycket om att lära känna 

barnen och deras sätt att vara och läsa av dem. 

Lotta: Vad de tycker är roligt också!  

[…] 

Maja: Ja men för en utomstående kanske det kan se lite märkligt ut då. 

Lotta: Ja, ja!! (Tittar på varandra och utbrister i skratt) 

 

Majas uttalande kan tolkas som erfarenhetsbaserad då hon uttrycker att de har mer fri lek ute 

och att den inte är lika uppstyrd som verksamheten är inomhus, varpå hon uttrycker ”att den 

kanske blir lite mer tillåtande”. Hon betonar tillåtande och tar upp ett exempel där ett 

funktionshindrat barn tillåts att jaga de andra barnen. Hon talar om att detta inte hade tillåtits 

inomhus och därför stoppats men här så ”ser de mellan fingrarna”. Vi tolkar det som att 

pedagogen här menar att barnet kan få utlopp för en lek och ett behov som annars inte vore 

möjligt i andra miljöer. Funktionen av Majas uttalande kan vara att hon vill visa oss forskare 

att de använder förskolegården som en arena som kan skapa inkluderingsmöjligheter för det 

funktionshindrade barnet, där hon uttrycker ”det bli en sam-lek och det barnet är nöjt med 

det”. Vidare belyser hon att det gäller att vara observant så det inte blir ”för mycket”, här kan 

vi förstå hennes uttryck som att hon menar att hon observerar barnets interaktion på 

förskolegården och försöker tolka så att situationen inte går över styr. Det skulle i sin tur då 

kunna innebära obehag för de barn som blir jagade, varpå detta kan skapa en bidragande 

faktor för exkludering för det funktionshindrade barnet om de övriga barnen bildar sig en 

negativ uppfattning av att umgås med detta barn. Vi kan förstå det som att det är därför hon 

uttrycker ”det handlar mycket om att lära känna barnen och deras sätt att vara och läsa av 

dem”. Lotta instämmer till Majas uttalande och uttrycker ”Vad de tycker är roligt också!” och 

vi kan förstå det som att Maja har konstruerat sin fakta som övertygande och sann, vilket 

Lotta också ser som riktigt, då Maja uttrycker ”Ja men för en utomstående kanske det kan se 

lite märkligt ut då” varpå Lotta även här instämmer och de gemensamt utbrister i skratt. Vi 

kan förstå situationen som att de tidigare har diskuterat hur de ska förhålla sig i liknande 
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situationer och att pedagogerna gemensamt har skapat sig en samsyn kring detta på 

förskolegården.  

5.4.3 Sammanfattande analys 

I 5.4.1 talar främst Alice om att fysiska barn kan komma till sin rätt när pedagogiken sker i 

utomhusmiljön då egenskaper som kan ses som negativa inomhus blir en tillgång i 

utomhusmiljön och därmed ger en positiv bild av barnet i barngruppen vilket kan ses som en 

förutsättning för inkludering. I 5.4.2 uttrycker pedagogerna att leken blir mer fri i 

utomhusmiljön och den inte ses som lika uppstyrd som inomhus. Genom att tillåta vissa lekar 

samt att ”se mellan fingrarna” så kan barnen få utlopp för ett behov som inomhus kan ses på 

ett negativt sätt, men kan ses som tillåtet i utomhusmiljön. Vi kan se att 5.4.1 och 5.4.2 har 

vissa faktorer gemensamt, där de båda kan se att utomhuspedagogiken kan tillåta barnen att få 

utlopp för sina individuella behov och egenskaper på ett annat sätt än vad som tillåts i 

inomhuspedagogiken.  

6. Diskussion 

Följande överskrifter 6.1 Pedagogernas inkluderande arbetssätt, 6.2 Mötet på förskolegården, 

6.3 Pedagogers förhållningssätt och 6.4 Samstämmighet bland pedagoger, redogör för de 

samtalsteman som vi har kunnat identifiera i linje med vår forskningsfråga, vilken är: Vilka 

samtalsteman utgår pedagogerna från när de samtalar om barns möjligheter att inkluderas i 

utomhuspedagogiken på deras förskolegård? Under dessa samtalsteman synliggörs de 

diskurser som vi kunnat identifiera, vilka svarar på vår forskningsfråga: Vilka diskurser blir 

synliga när pedagogerna samtalar kring hur de arbetar med inkludering och 

utomhuspedagogik på deras förskolegård? Vi kommer att problematisera dessa samtalsteman 

och diskurser i förhållande till den tidigare forskning som vi lyft i kapitel 2. 

6.1 Pedagogernas inkluderande arbetssätt 

En diskurs som framkom tydligt i pedagogernas samtal kring inkludering och 

utomhuspedagogik utifrån deras verksamhet på förskolegården, var att pedagogerna uttryckte 

att det inte kunde se någon skillnad på hur de jobbade med inkludering inne och ute och att 

inkluderingsperspektivet också ses som en självklarhet vilket framgår i 5.1.1 och 5.1.2. I 

fokusgruppssamtalet 5.1.1 kan vi utläsa att pedagogernas samtal om ämnet, genomsyras av att 

de reflekterar kring vad som kan inkludera eller exkludera barnen både i inom- och 

utomhusmiljön, vilket kan ses som att de jobbar likvärdigt i miljöerna. På den andra förskolan 
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ser vi att de uttrycker att inkludering är ganska självklart och vi tolkar att pedagogerna syftar 

till hur de jobbar på ett likvärdigt sätt med inkludering i utomhuspedagogiken som i 

inomhuspedagogiken. Vi kan dock se att det sker en variation i 5.1.2 av pedagogernas utsagor 

och att retoriken i deras uttalande sedan visar på att de faktiskt jobbar olika i miljöerna, vilket 

syns i 5.4.2  där de kan kringgå regler och tillåter springlekar på förskolegården som uttrycks 

inte vara möjligt inomhus. Berkhuizen (2014) har i sin studie uppmärksammat att pedagoger 

sällan problematiserar förskolegården utan ofta tar den för given, vilket vi tolkar att 

pedagogerna i 5.1.2  gör, då det uttrycks att ”Jaaa, alltså där tycker jag att inkludering, det är 

ganska självklart” varpå den andra pedagogen instämmer ”För då är ju alla barnen ute…”. 

Vilket kan tolkas som att pedagogen menar att bara alla är ute tillsammans, så är alla 

automatiskt inkluderade. Pedagogernas uttryck kan ses i relation till Szczepanskis (2008) 

studie då pedagogerna från hans intervjusvar inte upplever att det är någon kvalitativ skillnad 

på hur lärandet sker inom- och utomhus, utan utomhuspedagogiken kopplas endast till 

”nyttiga” friluftsaktiviteter som naturen har att erbjuda. Vilket vi å ena sidan kan koppla till 

5.1.2, då det kan tolkas som att de menar att utomhuspedagogiken och naturen är kvalitativ i 

sig själv och att barnen automatiskt blir inkluderade av att vistas där, vilket kan tyda på att de 

inte har ett reflekterande förhållningssätt kring utomhuspedagogiken som en arena för 

inkludering. Å andra sidan kan vi se att samma pedagoger i utdrag 5.4.2 faktiskt använder 

utomhusmiljöns kvalitativa skillnader när det kommer till att arbeta med inkludering på 

förskolegården, vilken kan tolkas som en omedvetenhet kring miljöns betydelse för barns 

inkludering. 

6.2 Mötet på förskolegården 

Ett tema som blir tydligt i pedagogernas samtal från 5.2.1 är att pedagogen uttrycker ”på 

gården är ju det stora mötet där de tar hand om varandra och där vi tittar på materialet så 

att inte det ja… motverkar inkludering” här kan vi förstå pedagogens uttalande som att de 

lyfter mötet på gården mellan barnen som en viktig faktor för barns sociala utveckling och 

lärande. Många studier som gjorts kring utomhuspedagogik pekar på liknande resultat som vi 

lyft ovan, där forskarna sett att mötet mellan individer i utomhuspedagogiken skapar 

gynnsamma konstruktioner och stärker barns sociala interaktion (Berkhuizen, 2014; 

MacQuarrie, Nugent & Warden, 2015; Waters & Maynard, 2010; Szczepanski, 2008; Shim, 

Herwig & Shilley, 2001: Engdahl, 2014; Torquati & Ernst, 2013). I 5.1.2 lyfter pedagogen 

upp liknande åsikter och påpekar fördelar med utomhusvistelsen och menar att ”för då är ju 

alla barnen ute på gården och barnen ser ju varandra och vi ser ju allas barn då på något 
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vis”, vilket kan förstås som att hon också har sett fördelar med det stora mötet mellan barnen 

på de olika avdelningarna, men uttrycker sedan att de nu har blivit en del av en större förskola 

och av säkerhetsskäl delat av gården i mindre sektioner. Detta kan tolkas som att barnen nu 

har en begränsad möjlighet till det gemensamma mötet och materialet på gården som de 

tidigare fick ta del av. Det kan även ses som att de relationer som skapats sedan tidigare i 

barnens möten på gården nu begränsas då grindarna hålls stängda mellan avdelningarna. 

Liknande begränsning lyfts i Jonsdottirs (2007) resultat där hon i sin studie har sett 

problematiken med att kamrater skiljs åt mellan avdelningar, vilket kan ses som en 

begränsande faktor för barns möjlighet till socialt samspel samt att kunna inkluderas i lek. 

Likaså Engdahl (2014) har sett att barn delas upp mellan förskolans olika gårdar vilket hon i 

sin tur också såg bidrog till att barnen inte gavs samma tillgång till material som då skiljde sig 

åt mellan de olika gårdarna. Vi tolkar det som att leken på förskolegården enligt Engdahls 

(2014) forskning kan begränsas då barn skiljs åt mellan gårdarna och kan knytas till 

pedagogens uttryck i 5.1.2, vilket i sin tur kan bidra till en begränsning för barnens 

inkludering på förskolegården. Dock tar Engdahls (2014) studie även upp de förhandlingar 

som krävs barnen emellan för att de ska få kunna ta del av lek och samspelssammanhang på 

förskolegården. Utifrån detta kan vi å andra sidan förstå uppdelningen mellan gårdarna som 

nödvändig för barnens sociala interaktioner, samt tillgång till materialet, då en större 

barngrupp på förskolegården hade kunnat innebära ett större möte och fler förhandlingar, 

vilket skulle kunna ses som en begränsande faktor för barns inkludering på förskolegården. 

 

I utdrag 5.2.3 har pedagogerna kunnat se materialet som en bidragande faktor till social 

interaktion och en typ av inkludering på deras förskolegård, vilket kan förstås i detta yttrande: 

”egentligen får de andra barnen inte cykla på denna cykel för vi är lite rädda om den för den 

är ju inte våran, men här liksom tillåter vi det ändå, för då blir det som en lek av detta.”. Här 

kan vi se att pedagogerna intar ett medvetet förhållningssätt gentemot materialet 

(specialcykeln) och barnen. De överväger vikten av att följa eller kringgå regler på 

förskolegården för att ett barn med funktionshinder ska ges förutsättningar till att känna sig 

inkluderat. Den medvetenhet som pedagoger har om materialets betydelse för barns sociala 

interaktion, lyfter Berkhuizen (2014) upp som betydelsefull i utomhusleken. I förhållande till 

Berkhuizens forskning ser vi pedagogernas reflektioner om att kringgå regler som 

betydelsefulla för hur de inkluderar barn på sin förskolegård utifrån barnens individuella 

förutsättningar. Likaså i utdraget från 5.2.1 uttrycker pedagogerna ett reflekterande 

förhållningssätt gentemot "den röda cykelns” betydelse för barns möjligheter till inkludering 
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på förskolegården. I samtalet kan vi se att de båda pedagogerna för en dialog om deras 

förhållningssätt till materialet på gården, vilket pedagogerna i 5.2.1 lyfter som viktigt. Detta 

kan vi se att Renblad och Brodin (2014) belyser då de menar att förskolan är en plats för alla 

barn och för att barnen ska bli inkluderade i verksamheten krävs förändring av pedagogernas 

förhållningssätt gentemot miljön och barnen. Vidare kommer forskarna fram till att barn i 

svårighet ofta har problem vad det gäller att upprätthålla och delta i lek, att samspela med 

andra barn samt att lyssna på sina kamrater (ibid). I linje med ovanstående forskning kan vi se 

pedagogernas handlande i utdrag 5.2.3 som gynnsamt för det funktionshindrade barnet då 

materialet i detta fall upprätthöll en lek och fick barnet att delta, vilket kan ha skapat en känsla 

av delaktighet för det funktionshindrade barnet.   

6.3 Pedagogers flexibla förhållningsätt 

Pedagogens uttryck i 5.2.3 ”här liksom tillåter vi det ändå” kan ses som att hon menar att 

utomhusmiljön är mer tillåtande och flexibel vad det gäller att kringgå regler, vilket även går 

att utläsa i 5.4.1 då pedagogerna för en dialog om att ”fysiska barn” har lättare för att komma 

till sin rätt i utomhusmiljön eftersom de kan uppfattas som buffliga och negativa inomhus. 

Även i 5.4.2 uttrycks liknande som ovan ”leken ute, vi har ju liksom mer fri lek och den är 

inte så uppstyrd som verksamheten är inne, att den kanske blir lite mer tillåtande”. Här menar 

vi att det är av intresse att lyfta upp Eriksson Bergströms (2013) forskning då hon har sett att 

många pedagoger i hennes studie organiserar den fysiska miljön inomhus så att det skapas 

regler som barnen måste förhålla sig till, för att kunna passa in i förskolemiljön, vilket hon 

menar skapar ett kollektivt förskolebarn. Forskning har även visat på att en bidragande faktor 

för att barn och pedagoger ska skapa trygga och positiva relationer till varandra påverkas av 

hur pedagogerna utformar den fysiska miljön (Howes, Sidle Fuligni, Soliday Hong, Huang & 

Lara-Cinisomo, 2013; Naile Demirkaya och Bakkalogo, 2015), utifrån detta och Eriksson 

Bergströms (2013) forskning i relation till pedagogernas uttalande kan vi tolka att det är av 

vikt att pedagogerna använder den fysiska miljön på förskolegården som en arena där barnen 

kan få komma till sin rätt. Vilket i sin tur kan innebära att relationer skapas och stärks mellan 

barn och pedagoger, vilket också kan vara en bidragande faktor för att barn ska kunna känna 

sig inkluderade i sammanhanget. 

 

I de exempel som vi lyft ovan (5.2.3, 5.4.1 och 5.4.2) kan vi också förstå det som att alla barn 

inte kan förhålla sig till de regler som Eriksson Bergström (2013) lyfter finns i den fysiska 

miljön inomhus. Vi kan utifrån pedagogernas uttalande därför tolka att utomhusmiljön kan ge 
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bättre förutsättningar för barnen beroende på vad individen har för olika behov. I 5.4.1 kan det 

tolkas som att pedagogerna menade att utomhuspedagogiken blev mer handlingsburen för de 

”fysiska” barnen vilket kan kopplas till Szczepanskis (2008) studie där hans resultat visade på 

liknande, då passiva och stökiga barn blev mer ansvarsfulla när undervisningen skedde 

utomhus. Det som generellt går att utläsa från pedagogernas samtal om utomhuspedagogik 

och inkludering i relation till varandra är att det råder en diskurs kring förskolegården som en 

mer tillåtande miljö där barnen kan få möjlighet att bli sitt bästa jag och där leken får vara mer 

fri. I denna diskurs kan vi se likheter med Engdahls (2006) studie där hon lyfter att 

pedagogerna uttrycker att de medvetet lämnar barnen till deras fria lek eftersom de anser att 

leken bör vara fri, vilket kan ses som en liknande diskurs som rådde på de deltagande 

förskolorna i vår studie. Engdahl (2014) såg också i en senare studie att de äldre barnen på 

gården lämnades åt sig själva och pedagogerna i studien uttryckte att de genom sitt 

förhållningssätt gav de äldre barnen en större möjlighet att påverka sin vardagsmiljö genom 

att ge dem ökat inflytande och självständighet i leken. Pedagogerna i vår studie uttrycker dock 

inte att leken bör vara fri och att barnen ska lämnas åt sig själva utan att leken på gården är 

mer fri och tillåtande på grund av miljön. Vi tolkar det som att pedagogerna är passiva men 

ändå närvarande genom att observera och finnas i närheten av barnens lek för att kunna finnas 

där om barnen visar tecken på att de behöver stöd. Det kan vara så att pedagogerna i Engdahls 

(2014) studie inte hade detta förhållningssätt gentemot barnen som pedagogerna i vår studie 

uttryckte att de hade. Om barnen lämnas åt sig själva kan vi tolka det som att det i sin tur kan 

skapa konsekvenser för barnens möjligheter till att inkluderas, då Engdahl (2014) även såg att 

förskolegården är en komplex miljö där barnen kan välja att inkludera eller exkludera 

varandra i leken beroende på olika faktorer. Från hennes observationer kunde hon se att ett 

och samma barn återkommande gånger uteslöts från leken i det tysta, där av kan vi se vikten 

av en närvarande pedagog i utomhusmiljön som pedagogerna även uttrycker i våra resultat, 

där de menar att de fanns närvarande och observerade leken på förskolegården. 

6.4 Samstämmighet bland pedagoger 

Ett tema som vi väljer att lyfta som inte berörs av pedagogerna, men som är ett tema som vi 

har kunnat identifiera från samtalet i 5.3.1 är att den ena pedagogen väljer att skilja på sin 

avdelning och de övriga pedagogerna på förskolan. Retoriken i hennes uttalande kan ha syftat 

till att hon och hennes avdelning har kunskaper inom ämnet inkludering som de övriga 

pedagogerna inte har.  Hon är också tydlig med att benämna vi och ni. Vilket den andra 

pedagogen med viss osäkerhet instämmer med. Hon uttrycker också att barnen på hennes 
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avdelning får en kunskap i att möta barn som är annorlunda mer än andra barngrupper får. 

Hennes uttalande kan tolkas som att hon anser att inkludering är att få barnen med 

funktionhinder att bli en del av gruppen vilket det också kan vara men hon uttrycker inte att 

det även kan vara de övriga barnen i barngruppen som kan behöva inkluderas. Genom att hon 

väljer att särskilja avdelningarna åt och pratar till sin kollega som att hon inte har den rätta 

kunskapen kan det ses som att hon inte arbetar inkluderande inom förskolans olika 

avdelningar. Vilket vi kan ställa hypotesen om att det i sin tur kan ge effekter på om 

barngruppen väljer att inkludera eller exkludera varandra, då även de kan känna av hur de 

vuxna förhåller sig mot varandra, vilket i sin tur kan leda till att barnen tar efter de vuxnas 

förhållningssätt. I Renblads och Brodins (2014) studie lyfts vikten av att pedagogerna 

förändrar sitt förhållningssätt för att kunna inkludera alla barn i verksamheten eftersom 

förskolan är en plats för alla barn. Utifrån detta kan vi se att det är av vikt att pedagogerna 

även reflekterar över vilket förhållningssätt de har gentemot varandra för att kunna ses som 

goda förebilder för barnen.  

6.5 Slutdiskussion 

I denna studie har det framkommit att pedagogerna från de två olika fokusgruppssamtalen 

retoriskt uttryckt sig på liknande sätt men med en viss variation, vi har kunnat identifiera en 

diskurs om att pedagogerna inte kunde se någon skillnad i hur de jobbar med inkludering inne 

och ute samt att inkluderingsperspektivet sågs som en självklarhet för pedagogerna oavsett i 

vilken miljö de befann sig i. Det framkom även en annan diskurs där pedagogerna i båda 

fokusgruppssamtalen retoriskt framställde utomhuspedagogiken som en mer tillåtande miljö 

där leken sågs som mer fri än inomhus, barnens möjligheter till att bli sitt bästa jag ansågs 

främjas av naturen i sig men också hur pedagogen kunde anpassa pedagogiken efter barnets 

individuella behov. I det ena fokusgruppssamtalet kan vi tolka pedagogernas retoriska utsagor 

som att de var mer medvetna kring sitt förhållningssätt till inkludering och utomhuspedagogik 

på deras förskolegård. I det andra fokusgruppsamtalet gav pedagogerna uttryck för att de tog 

det berörda ämnet mer förgivet, dock kunde vi i andra uttalanden identifiera en variation i 

deras uttryck där de hade skiftande konstruktioner om samma samtalstema. Studiens resultat 

har visat på att det är av vikt att ha ett medvetet förhållningssätt för hur man som pedagog 

retoriskt framställer sitt arbete kring inkludering i verksamheten, då vi har kunnat identifiera 

att det inte fanns en samstämmighet bland pedagogerna i det ena fokusgruppssamtalet. 
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7. Metoddiskussion 

I vår studie valde vi att utgå ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med 

diskurspsykologi som metodologisk utgångspunkt för att vi ville undersöka hur pedagogerna 

samtalade om begreppen inkludering och utomhuspedagogik i relation till varandra, detta 

gjordes genom fokusgruppssamtal. Genom detta så synliggjordes olika samtalsteman som 

pedagogerna lyfte samt några diskurser som råder inom ämnet. Vi valde att genomföra en 

pilotstudie för att få en första insikt i hur vårt val av metod kunde generera material som 

kunde besvara våra forskningsfrågor och syfte (Boréus, 2015). Vi är medvetna om att vårt val 

av metod har begränsat oss i vårt sätt att kunna producera empiri, eftersom 

fokusgruppssamtalen endast kunde synliggöra hur pedagogerna talar om ämnet, inte vad de 

faktiskt gör i verkligheten, Börjesson (2003) tar upp att observationer synliggör hur 

människor faktiskt beter sig, och det är något vi inte kan visa med vår studie. Dock är det den 

sociala interaktionen och språket som är av intresse inom vårt perspektiv och därför var 

fokusgruppssamtalen en lämplig metod för vår studie.  

 

Då ett av fokusgruppssamtalen som ingick i studien, utfördes på en förskola som var för oss 

tidigare känd, kunde vi se en problematik i hur detta kunde påverka vår objektivitet till det 

producerade materialet, varpå vi fick inspiration av Holmberg (2010) att använda av 

analysverktygen, variation och konstruktion, funktion och effekt samt retorik i kombination 

till diskurspsykologin som vi tidigare valt, för att på så sätt skapa en distans till empirin, vilket 

skapade goda förutsättningar för oss forskare att redogöra för analysprocessen på ett 

överskådligt och trovärdigt sätt för läsaren samt att de tolkningar vi gjort från empirin inte ska 

kunna ses som personliga och subjektiva. Vi valde att analysera vår empiri med begreppen 

variation och konstruktion, funktion och effekt samt retorik vilket möjliggjorde en fördjupad 

förståelse för hur pedagogerna argumenterade och framställde sin fakta som sann, samt vilka 

effekter det kan få för praktiken. Som tidigare nämnts i 4.2 är vi är medvetna om att vår 

närvaro påverkade diskussionen i fokusgruppssamtalen, dock menar Ahrne och Svensson 

(2015) att gruppledarens påverkan minskas för att deltagarna i sin tur påverkar varandra i 

samtalen. Bryman (2011) lyfter att en begränsande aspekt med fokusgruppssamtalet kan vara 

att deltagarna har en benägenhet att yttra åsikter som ses som förväntade och accepterade, 

vilket kan ha påverkat resultatet i vår studie då det kunde vara så att deltagarna ville 

framställa sig på ett visst sätt för de övriga deltagarna i samtalet, samt för oss som forskare 

(ibid). 
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7.1 Didaktiska implikationer 

Föreliggande studie riktar sig främst till pedagoger inom förskolans verksamhet men även till 

förskolechefer och studenter. Vi vill genom vår studie skapa en större medvetenhet för hur 

pedagogernas sätt att tala om inkludering och utomhuspedagogik kan skapa möjligheter eller 

begränsningar för barns inkludering ute på förskolegården. Genom vår studie har vi kunnat 

identifiera samtalsteman och diskurser som framträdde i pedagogernas diskussioner i 

fokusgruppssamtalen. Vår förhoppning är att studien ska kunna ses som ett 

diskussionsunderlag som bidrar till reflektion för verksamma pedagoger, förskolechefer och 

studenter, och på så vis bidra till strävan mot utveckling inom förskolans verksamhet. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning  

I resultat och analys framkom ett intressant tema som berör hur pedagoger ser på sin förskola 

som en gemensam arena för att sträva mot inkludering. Vi kunde se att pedagogerna skiljde på 

avdelningarna och benämnde varandra som vi och ni. Vi har ställt hypotesen om att detta i sin 

tur kan påverka hur barnen förhåller sig till varandra vilket hjälpte oss att svara på våra 

forskningsfrågor men vi har inte berört ämnet på ett djupare plan. Vi kan dock se att det är ett 

viktigt område att undersöka vidare för att få en större förståelse för hur det kan påverka 

arbetet kring barns inkludering på förskolan. Ett annat område som skulle vara intressant att 

belysa i ämnet inkludering på förskolegården är genus, för att vi kan se att detta också är ett 

viktigt ämne att belysa, för att alla barn ska få möjligheten till att bli delaktiga i 

utomhuspedagogiken. 

8. Arbetsfördelning  

I tidigt skede av examensarbetets uppstart tog vi beslutet att sitta tillsammans när vi skrev alla 

delar i arbetet. Detta för att vi gemensamt ville komma fram till och kunna stå för de beslut 

som tagits under arbetets uppbyggnad och process. Detta beslut togs då vi anser att en 

uppdelning av arbetet hade kunnat medföra en problematik när vi sedan skulle sammanföra de 

delar som hade skrivits på olika håll, då bland annat formalia och textuppbyggnad skulle 

kunna ha blivit inkonsekvent. Dock delade vi upp ansvaret då vi kontaktade de olika 

förskolorna och andra praktiska delar, men vi fördelade ansvaret jämnt. Vi ansvarade enskilt 

för att delge varandra den tidigare forskning som vi skrivit fram sedan tidigare i de 

individuella forskningsöversikterna från UV6022, vilka vi har tagit med in i examensarbetet. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1  
 
Informationsbrev 

 

Hej! 

Våra namn är Therese Bångdal och Sanna Brodin och vi läser sista terminen på 

Förskollärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Vi har nu kommit till den punkt i 

studierna då vi ska skriva ett examensarbete, vilket medför att vi ska göra en mindre studie 

där vi skulle behöva er hjälp och ert samtycke till att delta i ett fokusgruppssamtal. Detta 

innebär att en grupp pedagoger möts för ett samtal och delger tankar utifrån några teman som 

vi formulerat. Genom fokusgruppssamtalet vill vi undersöka hur pedagoger samtalar om 

inkludering i förskolans verksamhet. Samtalet kommer att videodokumenteras för att vi 

senare ska ha möjligheten till att analysera det insamlade materialet till studien. Vi kommer 

strikt att utgå ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka är: Informationskravet – 

där vi informerar er om studien och dess syfte. Samtyckeskravet – att ni får informationen om 

att deltagandet i studien är frivilligt och att det när som helst är möjligt att avbryta sitt 

medverkande. Konfidentialitetskravet – innebär att vi forskare kommer att behandla det 

insamlade materialet med största försiktighet, vilket innebär att ingen förutom oss och våra 

handledare kommer att få ta del av materialet, vilket sedan kommer att raderas efter att 

studien är genomförd. Nyttjandekravet – innebär att det insamlade materialet endast får 

användas som forskningsändamål och ej i icke vetenskapliga syften. 

 

Härmed samtycker jag till mitt deltagande i studien: 

 

___________________________________________________________________________ 

Namn                                                              Ort                                                           Datum 

 

Vid eventuella frågor eller behov av förtydligande kring studien, så tveka inte att kontakta 

oss: 

 

 

Therese Bångdal 

Theban13@student.hh.se 

Sanna Brodin 

Sanbro13@student.hh.se  
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