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Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur förskollärare använder förskolegården som pedagogisk verksamhet. Sociokulturella perspektivet är betydande som teoretiskt perspektiv då utomhusmiljön är en del av barns sociala kontext genom att barn befinner sig på förskolegården tillsammans med andra barn och vuxna. Studien är kvalitativ och metoden som används för att samla in material är semistrukturerade intervjuer som genomförts med åtta förskollärare. Det framgår i resultatet att förskollärarna anser att utomhusmiljön på förskolegården är givande för barns lärande och utveckling. Det framgår även att det inte sker någon direkt planerad pedagogisk verksamhet i utomhusmiljön på förskolegården. Likaså visar studiens resultat att flerdimensionella roller hos förskollärarna, medforskande roll och avvaktande roll, intas på förskolegårdarna. Begränsningarna är större än möjligheterna med att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus på förskolegården enligt förskollärarna. Studiens slutsats är att förskollärares förhållningssätt, roll och inställning är avgörande om utomhusvistelsen på förskolegården blir lärtillfälle för barn.  _______________________________________________________ 
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1 Inledning 
Denna studie fokuserar på utomhusmiljön på förskolegårdar, förskollärares förhållningssätt samt möjligheter och begränsningar i den pedagogiska verksamheten på förskolegården. Brügge och Szczepanski (2011) skriver att utomhuspedagogik innebär ett komplement till den traditionella pedagogiken som i allmänhet sker innanför fyra väggar. Vidare menar de att betydande är att inomhus- och utomhusverksamheten ständigt sker i växelverkan till varandra. Utomhusmiljön bör bli till en naturlig del i verksamheten där utomhuspedagogiken kontinuerligt arbetas med utifrån målen i läroplanen.     "Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge  utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl  inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter  både i planerad miljö och i naturmiljö” (Lpfö 98/10, s. 7).  Barn i dagens samhälle tillbringar större delen av sin vakna tid i förskolan, vilket innebär att det är då barn oftast kommer i kontakt med utomhusmiljön på vardagar (Grahn, 2007; Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström & Öhman, 2011). Brügge och Szczepanski (2011) skriver att det hos förskollärare kan förekomma bristande kunskaper och bristande erfarenheter om hur pedagogisk verksamhet kan bedrivas utomhus. Likande resonemang går att återfinna hos Grahn (2007) som skriver att förskollärare bör ha kunskap om hur utomhusmiljön bör vara utformad för att främja barns lärande och utveckling. Förskollärare bör ha förståelse om att förskolegården är betydelsefull för barns lek, lärande och utveckling. Brodin (2011) skriver att utomhusaktiviteter är betydande för barns lärande och utveckling eftersom barn upplever olika sinnesintryck och lär genom att utforska föremål i utomhusmiljön. Barn motiveras av kreativ lekerfarenhet för att kunna pröva sina förmågor och våga pröva nya utmaningar istället för att undgå utmaningar.   Engdal (2014) hänvisar till en rapport av Skolinspektionen (2012) där det tas upp att många förskolegårdar är tråkiga och oinspirerande lärmiljöer. Av egna erfarenheter ser vi att förskolegården används som fritt lekutrymme där barn själva bestämmer vad de gör. Intresset för studien väcker därför tankar gällande hur förskollärare använder utomhusmiljön som lärmiljö, vilket förhållningssätt förskollärare har samt vilka möjligheter och begränsningar som finns att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus.   1.1 Syfte 
Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur förskollärare använder förskolegården som pedagogisk verksamhet. 
1.2 Forskningsfrågor 
1. Hur används utomhusmiljön på förskolegården i lärandesyfte enligt förskollärare? 2. Vilket förhållningssätt har förskollärare i förhållande till att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus på förskolegården? 3. Vilka möjligheter och begränsningar ser förskollärare med att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus på förskolegården?     
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1.3 Begreppsdefinition Utomhuspedagogik  
Förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska, verklighetsbaserade, situationer. Utomhuspedagogik innebär att lärandets rum även flyttas ut till samhällsliv, natur- och kulturlandskap (Centrum för miljö- och utomhuspedagogik, 2004).  1.4 Förskolans utomhusmiljö relaterat till läroplanen 
Den svenska förskolan skiljer sig från många andra länder genom dess helhetsperspektiv där omsorg och lärande integreras i verksamheten, men även utifrån att förskolan är till för alla barn oavsett social och ekonomisk bakgrund. Särskiljande är också att svenska förskolan har en daglig utomhusvistelse enligt läroplanen som bör ingå i förskoleverksamheten (Engdal, 2014). Szczepanski (2008) skriver att utomhusvistelsen nämns i förskolans läroplan under rubriken ”Förskolans uppdrag". I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) framkommer begreppen utomhusvistelse och utomhus endast två gånger. Engdahl (2014) skriver att förskolan regleras av den reviderade läroplanen där förskolans pedagogiska uppdrag förstärkts, men innefattar inte i någon större omfattning förskolans fysiska miljö. Däremot innehåller förskolans läroplan strävansmål där det går att utläsa att det gäller såväl inomhus- som utomhusmiljön. Engdahl (2014) skriver vidare att det framgår tydligt i läroplanen för förskolan att förskolan har i uppdrag att såväl inomhus som utomhus skapa utrymme för barns egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande. Utomhusvistelsen bör även i både planerad miljö och i naturmiljö ge möjlighet till lek och andra aktiviteter.   All verksamhet i förskolan bör ha läroplanens strävansmål som utgångspunkt för arbetet. Genom att ha en så rik verksamhet som möjligt ges barn tillgång till fördjupad förförståelse som troligtvis ger barn både lust och nyfikenhet att lära samt glädje i att vara utomhus. Om förskolans verksamhet är tillräckligt varierad med inomhus- och utomhusaktiviteter främjas barns utveckling och lärande på berikande sätt (Persson Gode, 2011). I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att förskolan har i uppdrag att erbjuda barn en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Miljön ska även inspirera barn till att utforska omvärlden.   1.5 Uppsatsens disposition 
I bakgrundskapitlet redovisas tidigare forskning inom studiens ämne utifrån litteratur, vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. Studiens teoretiska perspektiv beskrivs även under detta kapitel. Under metodkapitlet redogörs studiens litteratursökning, forskningsstrategi, datainsamlingsmetod, urval, genomförande, databearbetning och analysmetod, trovärdighet och giltighet samt forskningsetiska överväganden. Under resultatkapitlet sammanställs och redovisas resultatet i kategorier som uppstått utifrån svaren på studiens intervjufrågor, följt av resultatsammanfattning. Därefter analyseras resultatet genom studiens tidigare forskning och studiens teoretiska perspektiv i analyskapitlet. I diskussionskapitlet följer metoddiskussion där metodvalet diskuteras och problematiseras. Resultatet i förhållande till syfte, forskningsfrågor, tidigare forskning och det teoretiska perspektivet diskuteras under resultatdiskussion. Slutsats, fortsatt forskning och kommande yrkesroll avslutar studien.   
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2 Bakgrund 
I följande kapitel under avsnitt 2.1 Tidigare forskning redogörs för tidigare forskning inom det aktuella forskningsområdet. Studiens teoretiska perspektiv redovisas under 2.2 Teoretiskt perspektiv.   2.1 Tidigare forskning 
I det här avsnittet redogörs tidigare forskning som funnits, i förhållande till studiens syfte, genom att läsa litteratur, vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Sammanställning av litteraturen presenteras enligt följande rubriker 2.1.1 Förskolegården som pedagogisk verksamhet, 2.1.2 Förskollärares förhållningssätt i utomhusmiljön och 2.1.3 Utomhusmiljöns betydelse för barns lärande och utveckling.  2.1.1 Förskolegården som pedagogisk verksamhet För att levandegöra intentionerna i förskolans läroplan om att se utomhuspedagogik som ett betydelsefullt redskap bör utomhusmiljön på förskolan betraktas som lärmiljö (Brügge & Szczepanski, 2011). Norén- Björn (1993b) skriver att i förskolans verksamhet får inte utomhusvistelsen ses som ett avbrott i pedagogiska arbetet, det vill säga pedagogiken får inte stanna på tröskeln. Oavsett vilken miljö förskollärare tillsammans med barn befinner sig i bör förskollärare vara lika medvetna om sitt arbetssätt. Pedagogisk planering av verksamheten omfattar likaväl utomhusmiljön som inomhusmiljön. Brügge och Szczepanski (2011) skriver att utomhusmiljön bör ses som ett komplement till inomhusmiljön, där upplevelsen blir utgångspunkten för lärandet och där förskollärarna i verksamheten kan arbeta utifrån problembaserat lärande och tematiskt och ämnesövergripande. Därför bör utomhusmiljön arbetas med ur olika perspektiv så att positivt förhållningssätt skapas.   Kvalitativ utomhusmiljö för barn ses av Engdahl (2014) som en rättighetsfråga. Barn ska ha rätt till inspirerande och varierande utomhusmiljö, men att det dock är många förskolegårdar som inte uppfyller en kvalitativt god utomhusmiljö, vilket innebär att det finns stora behov av utformningen av miljön (Engdahl, 2014). Grahn (2007) och Mårtensson m.fl. (2011) skriver att förskolegården är av stor betydelse eftersom många barn i dagens samhälle tillbringar mycket tid i förskolan och att utomhusvistelsen som sker på förskolan kan för många barn vara den enda utemiljön barn vistas i under vardagarna. Vidare för Mårtensson (2014) resonemang om att förskolebarn inte tar rast ifrån någon annan mer central aktivitet så som skolbarn gör, vilket tyder på att utomhusvistelsen är en del av själva verksamheten i förskolan. Utomhusvistelsen är en vardaglig rutin inom förskolans verksamhet som ofta sker på bestämd tid. Grahn (2007) skriver att eftersom barngrupper i förskolan blivit allt större i förhållande till personalstyrkan har utflykter utanför förskolegården minskat. Den utomhusmiljö som barn vanligen erbjuds i förskolan är därför förskolegården och att ägna tid och tanke åt utformningen av den är betydelsefullt. Mårtensson (2004) skriver att förskolegårdens förutsättningar inte har stor betydelse, utan det är förskollärares förhållningssätt och inställning till vad som finns på förskolegården som är betydande.  Szczepanski och Andersson (2015) har i deras studie fokus på 15 sakkunniga professorers uppfattningar av platsens betydelse för lärande och undervisning i ett utomhuspedagogiskt sammanhang. Szczepanski och Andersson (2015) vill med deras intervjustudie öka en förståelse för lärmiljöns betydelse för lärande och undervisning. Fokus ligger på praktiskt genomförande av undervisning och vad utomhusmiljön 
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betyder för lärande och undervisning. Detta uppnås genom större ytor, fler lärmiljöer och friare tidsanvändning. Fokus ligger även på kunskap om lärande och undervisning kring meningserbjudanden, landskapsrelation, förtrogenhetskunskap med bredare förståelse för samhälle och miljö. Szczepanski och Andersson (2015) får fram i sin studie att i utomhusmiljön handlar det om att upptäcka andra lärmiljöer än i inomhusmiljön. Undersökningen resulterar bland annat i att genom att använda större ytor på förskolegården och att utnyttja utomhusmiljöers rumsliga mångfald utvecklar barn sitt lärande. Barn tillämpar kroppsligt och sinnligt lärande i utomhusmiljön där variationsrika möten skapas med olika fenomen. Engdahl (2014) skriver att bristande planering i utomhusmiljön leder till en begränsad förskolegård som inte stimulerar barns lek, lärande och utveckling. Mårtensson m.fl. (2011) skriver att det finns variation i kvalitén på förskolegårdar. För att förskolegården ska uppnå god kvalité skriver Grahn (2007) att förskolegården kan utformas med ett antal utrymmen som stimulerar och utvecklar barns lärande. Engdal (2014) hänvisar till en rapport av Skolinspektionen (2012) där det framkommer att många förskolor bör arbeta mer medvetet med att utforma och utveckla fysiska miljön.   I en kvalitativ intervjustudie avser Szczepanski (2013) undersöka hur lärare uppfattar platsens betydelse för lärande och undervisning utomhus. Lärarna uppfattar utomhusmiljön som en pedagogisk möjlighet och ett komplement till lärmiljön inomhus. Detta eftersom barn i utomhusmiljön ges möjlighet att ta till sig lärandet genom att integrera med hela kroppen. Resultatet visar även på att lärarna ansåg det som betydelsefullt för barns lärande att det sker en växelverkan mellan olika lärmiljöer och att det sker en kombination av teori och praktik. Det Szczepanski (2013) kommer fram till i sin undersökning är att platsen har betydelse för lärandet och lärandet har betydelse för platsen. Det handlar om vilka platser i fysiska utomhusmiljön som är lämpliga för lärande och undervisning, det vill säga de avgränsar miljöerna som kan användas för pedagogiska ändamål utomhus. För att fysiska utomhusmiljön ska fungera som lärmiljö är även förskollärares erfarenheter och relation till utomhusmiljön av betydelse. Har förskollärare bristande relation till utomhusmiljön uppstår svårigheter i att använda sig av den i undervisningen. En förståelse om vad miljön kan förmedla är av stor vikt för att använda utomhusmiljön som plats för undervisning. Lärandets innehåll, nämligen lärandeobjekt, som har för avsikt att studeras, tydliggöras och synliggöras bör alltså anpassas till den plats som anses bäst lämpad. Szczepanski (2013) drar i sin undersökning slutsatsen att om platsens betydelse för undervisning och lärande ska få en framträdande position behöver platsbegreppet få en djupare innebörd.  2.1.2 Förskollärares förhållningssätt i utomhusmiljön En avgörande aspekt för kvaliteten på utomhusmiljön på förskolegården är förskollärarnas roll, inställning och förhållningssätt. En engagerad förskollärare som möter barn där de befinner sig och är delaktig i barns utforskande är av avgörande betydelse (Mårtensson, 2004). I den samlade forskningen om förskollärares roll i utomhusmiljön som Szczepanski (2007) och Brügge och Szczepanski (2011) bedriver, betonas betydelsen av att förskollärare utgår ifrån de didaktiska frågorna vad, när, var, hur och varför i pedagogiska planeringar likaväl i utomhusmiljön som i inomhusmiljön. De betonar betydelsen av att veta hur lärandets innehåll kopplas till vad som görs och detta skapar professionalitet i yrkesrollen som förskollärare. Det handlar om att kunna argumentera för varför och när undervisningen bör flyttas ut eller in och var platsen för lärandet ska äga rum samt vad platsen betyder för lärandet. Vidare är det viktigt att reflektera kring frågor som handlar om hur 
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tematiska och ämnesövergripande arbetssättet tillämpas i utomhusmiljön. (Szczepanski, 2007; Brügge & Szczepanski, 2011).  
Blanchet-Cohen och Elliot (2011) genomför en studie på fyra förskolor i en medelstor stad i Kanada och studien innefattar barns och lärares perspektiv på engagemang och inlärningsmöjligheter i utomhusmiljön. För att ta reda på detta använder de sig av rättighetsbaserad metodik, deltagande observationer och diskussionsgrupper. I deras undersökning framkommer det att lärares tidigare erfarenheter av utomhusvistelse ända från barndomen påverkar deras attityder och inställningar till utomhusvistelsen. Likaså tyder resultatet på att lärares attityder till utomhusvistelse påverkar hur barn ser på utomhusvistelsen. I undersökningen framkommer även att de erfarenheter lärare har sedan tidigare till utomhusvistelsen är avgörande för vilken inställning lärare har till utomhusmiljöns potentiella användningsområde. Blanchet- Cohen och Elliot (2011) skriver att ledtrådar om hur betydelsefulla platser är för barn i utomhusmiljön skapas genom att lärare är närvarande med barnen och skapar en förståelse för hur leken och platsen för leken hänger samman.   Szczepanski och Andersson (2015) skriver att ofta handlar det för förskollärare om att stanna upp, lära sig se och upptäcka fler vägar till lärande än klassrummens traditionella lärande. Norén- Björn (1993b) lyfter att utomhusmiljöns alla rum och vad som kan ske där bör ingå i den pedagogiska planeringen förskollärare gör för vardagsrutiner, dagliga innehållet eller olika teman. Norén-Björn (1993b) skriver att en bra start för att komma igång med de olika platserna utomhusmiljön erbjuder kan vara att göra observationer på hur utomhusmiljön används. Observationer på var barn och vuxna befinner sig vid olika klockslag och vad som sker i utomhusmiljön kan då göra ett underlag för förskollärare att diskutera om. Observationerna kan visa hur förskolegårdens utformning används och synliggöra vilken roll förskollärare själva har i utomhusmiljön.  Utifrån de didaktiska verktygen är det många förskollärare som inte vet hur undervisning utomhus sker, varför och när det bör ske. Det handlar även om att barngruppen är stor och gör det svårhanterat (Szczepanski, 2008). Det handlar om att förskollärare bör hitta medvetet förhållningssätt till sin ledarroll. Oftast samlas de vuxna i grupp på förskolegården, vilket gör att yngre barn blir passivt stående hos de vuxna. Överenskommelse i arbetslaget kan vara att vuxna sprider ut sig på förskolegården för att skapa fler mindre barngrupper. Likaså att varje vuxen tar ansvar för en viss grupp eller för en del av utomhusmiljön. Betydande blir då att förskolegårdens utformning har ostörda platser där barn och förskollärare kan vistas tillsammans i mindre grupper (Norén-Björn, 1993a). Under utomhusvistelsen på förskolegården övervakar förskollärare barns befinnande utifrån ett säkerhetsperspektiv (Maynard & Waters, 2007). Förskollärare bör se fördelar med barns lek utomhus och inte se nackdelar och risker att vistas i utomhusmiljön (Engdal, 2014). Brügge och Szczepanski (2011) skriver att det är betydande som förskollärare att vara öppen med att öka kunskaper om pedagogiska förutsättningar i utomhusmiljön för att lärandet ska bli erfarenhetsbaserat. Blanchet-Cohen och Elliot (2011) och Grahn (2007) skriver att förskollärare bör ha förståelse för hur förskolegården är betydande för barns lek, lärande och utveckling. Genom att förskollärare är positivt inställd till vistelsen i utomhusmiljön blir chansen stor att barn också blir positivt inställda. En medforskande roll hos förskollärare hjälper barn till nya infallsvinklar där barn själva kan upptäcka, utforska och förstå på egen hand. Det handlar om att ta barn på allvar och utgå ifrån barns intressen. 
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I en semistrukturerad intervju och observationsstudie utförd på 4 förskolor i Wales avser Maynard och Waters (2007) undersöka utomhuspedagogik och hur lärare använder utomhuspedagogik i verksamheten. Syftet med studien är att utforska lärares syn på utomhusmiljöns lärandemöjligheter och att identifiera samt diskutera vilka typer av aktiviteter och pedagogiska förhållningssätt lärarna tillämpar vid undervisning utomhus. Maynards och Waters (2007) kommer fram till att verksamheten i utomhusmiljön enligt lärarna inte skiljer sig från verksamheten som bedrivs inomhus. Likaså visar resultatet utifrån lärarna att utomhusmiljön erbjuder barn frisk luft, lek och frihet. Andra resultat som framkommer är att anledningen till att den pedagogiska verksamheten bedrivs till största del inomhus är förskollärares trygghet, vana, bekvämlighet, kontrollbehov och avsaknad av hur pedagogisk verksamhet bedrivs utomhus. Även Blanchet-Cohen och Elliot (2011) skriver att bristande kunskaper om utomhuspedagogik hos förskollärare innebär att mindre planering görs i utomhusmiljön. Även resurser saknas för att skapa meningsfulla möjligheter för barns lärande på förskolegården. Förskollärare är inte fullt medvetna om olika potentiella användningsområden och fördelar med utomhuspedagogik. Szczepanski (2007) skriver genom att lyssna på barns erfarenheter på förskolegården kommer det att underlätta när förskollärare tar med pedagogisk verksamhet ut.   Förskollärare ger barn större frihet på gården där barn på egen hand får utforska utomhusmiljön. Detta gör att mötet mellan praktik och teori kräver kunskap om utomhusmiljö (Szczepanski, 2007). Norén- Björn (1993c) skriver om utomhusmiljön ska bli lärmiljö krävs en genomtänkt utformning av förskolegården. Berikande utomhusmiljö ger förutsättningar för lärande som baseras på barns egna upptäckter där förskollärares roll blir att vara kunnig vuxen. I framtidens förskola blir det mer betydande att barn under professionell ledning ges tid och plats för att bearbeta intryck som barns utsätts för. Att fråga barn vilka utrymmen som finns på förskolegården öppnar för förskollärare att se förskolegården ur barns perspektiv.   2.1.3 Utomhusmiljöns betydelse för barns lärande och utveckling Om förskollärare väljer att ta tillvara på och använda utomhusmiljön kan meningsfulla och kreativa lärtillfälle skapas för barn (Szczepanski, 2008). I Engdahls (2014) doktorsavhandling studeras förskolebarns möten i relation till den fysiska miljön, till andra barn och till pedagoger på tre olika förskolegårdar. Avhandlingen belyser hur barns möten framställs i förskolans pedagogiska utomhusmiljö med fokus på hur barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck på de olika platserna på förskolegården. I resultatet framkommer det att förskolegården ses som en pedagogisk miljö som bland annat består av miljöns fysiska utformning och det material som tillhandahålls. För att det ska skapas meningsfulla sammanhang för barn på förskolegården framkommer det i resultatet av avhandlingen att barn bör ha tillgång till varierat material samtidigt som det även bör finnas variationsrika platser och innehåll. Engdahl (2014) drar slutsatsen att utomhusmiljön har stor betydelse för förskolebarns lek, lärande och utveckling. Olika fysiska miljöer ger olika förutsättningar för barn, men en miljö som både utmanar och ger trygghet för barn är att rekommendera. Utomhusvistelsen kan därmed vidga barns syn på deras omvärld samt utveckla förståelse för de själva och andra individer.   Utomhusvistelsen erbjuder enligt Maynard  och Waters (2007) fler möjligheter till aktiviteter eftersom barn ges mer utrymme och kan uppleva olika fenomen i utomhusmiljön som är svåra att uppnå i inomhusmiljön så som väder och säsongsväxlingar. Mårtensson m.fl. (2011) skriver att god kvalitet i utomhusmiljön är 



7  

  

avgörande men inte tillräcklig för att ge barn en positiv upplevelse av förskolegården. Genom professionell vägledning kan utomhusmiljön bli tillgänglig för fler barns olika behov och uppta fler dimensioner där barn berörs på ett fysiskt, estetiskt, kulturellt och emotionellt sätt. För att skapa utomhusmiljö av god kvalitet behövs pedagogisk vidareutbildning hos förskollärare.   Utomhusvistelsen på förskolor består huvudsakligen av fri lek. Att barn får leka fritt och ostört under utomhusvistelsen beror på att barn då ges inflytande och möjlighet till att klara av saker själv (Blanchet-Cohen & Elliot, 2011; Engdahl, 2014). Förskollärare uppfattar ofta utomhusmiljön som medfostrare och tar ett steg tillbaka för att låta barnen själva bestämma var de vill befinna sig och vad de vill göra på förskolegården (Mårtensson, 2004). I utomhusmiljön finns inga väggar vilket medför att lärandet inte begränsas utan nya möjligheter för barns lärande och utvecklig ständigt sker, därför bör förskollärare inta en avvaktande roll. I förskolans verksamhet handlar det om att allt ska vara planerat och att det hela tiden måste hända något. Men allt behöver inte vara planerat för ur ett barns perspektiv händer det alltid något om barn själva får chans och tid att upptäcka och utforska utomhusmiljön (Brügge & Szczepanski, 2011).   Det förskollärare kan tänka på är att barns lärande utomhus uppmärksammas på barns egna intressen och upptäckter (Norén-Björn, 1993c). Engdal (2014) skriver att vuxna genom ömsesidig kommunikation bör ge barn utrymme för delaktighet i förskolans verksamhet. Det handlar om att barn ska ges möjlighet till inflytande när det handlar om olika material och aktiviteter. För att barn ska våga pröva saker, endera på egen hand eller med hjälp av någon vuxen handlar det om att de vuxna måste klara av att tolka barns intentioner och ge barn stöd och förtroende. Brodin och Lindstrand (2008) skriver för att utomhusmiljön ska kunna bidra till barns lek, lärande och utveckling bör barn möta en miljö som inspirerar, stimulerar och utmanar barn.   Mårtensson (1993) skriver att tid och utrymme är två viktiga aspekter barn är i behov av när det gäller deras lärande och utveckling. Barn behöver både tid och utrymme att utforska de miljöer de befinner sig i. Likaså skriver Grahn (2007) att tiden är viktig. Det räcker inte med att skapa en utomhusmiljö utefter barns intressen utan barn behöver även tid till att upptäcka, utforska, reflektera och utveckla deras intressen. Det är som Norén-Björn (1993b) skriver att barn ska ges möjlighet till att uppleva utomhusmiljön som en lustfylld plats fylld av möjligheter. Det som Brügge och Szczepanski (2011) skriver blir utgångspunkten för själva lärandet i utomhuspedagogiken är den direkta upplevelsen. Att erbjuda barn en varierande lärmiljö ges barn möjlighet att upptäcka och utforska med hela kroppen. Men för att öka förståelsen för omvärlden är det viktigt att reflektera över vad barnen lärt och känt.     
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2.2 Teoretiskt perspektiv 
Teoretisk utgångspunkt för studien har tyngdpunkt i det sociokulturella perspektivet som grundats av den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896-1934). Sociokulturella perspektivet är relevant för studien eftersom utomhusmiljön är en del av barns sociala kontext genom att barn befinner sig på förskolegården tillsammans med andra barn och vuxna. Även ur ett kulturellt sammanhang blir utomhusmiljön betydande för barns förståelse för omvärlden. Eftersom barn befinner sig i både sociala och kulturella sammanhang på förskolegården är det sociokulturella perspektivet relevant att använda för att se hur förskollärare förhåller sig till utomhusmiljön.  Fokus inom det sociokulturella perspektivet skriver Säljö (2000) är samspelet mellan individen och samhället. Människor föds in i och utvecklas inom ramen för samspel med andra människor. Avgörande betydelse för individens lärande och utveckling är social omgivning och kultur. Kultur handlar om idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som förvärvas genom interaktion med omvärlden. Individen kan inte ses skild från kulturen utan kulturen påverkar alltid individen. Utveckling och lärande sker genom att samspel och kommunikation uppstår mellan individer. Säljö (2000) skriver vidare att sociokulturella perspektivet handlar om att lära av varandra och på så vis utvecklas som individer. Lärandet sker inte enbart vid bestämda planerade situationer där syftet är att lära utan lärandet sker hela tiden både inomhus och utomhus.   Kunskap skapas genom att omvärlden medieras, det vill säga förtolkas. Individen lär sig att uppmärksamma, beskriva och agera på det sätt som omgivningen uppmuntrar och tillåter. Mediering innebär att individens tänkande och föreställningsvärldar växer fram ur och blir påverkad av kulturen och kulturens fysiska och intellektuella artefakter. Säljö (2000) förklarar att begrepp som mediering och artefakter används som grund inom det sociokulturella perspektivet. Mediering innebär själva handlingen eller budskapet. Artefakter kan vara fysiska eller intellektuella ting. Med hjälp av de fysiska och intellektuella medierande artefakterna kan omvärlden förstås, olika problem kan lösas och olika sociala sammanhang kan bemästras. Om lärandet ska förstås som en del av sociala sammanhang bör förståelse för individers tänkande gentemot att använda artefakter finnas. Individer kan i princip inte handla i några situationer utan att använda medierande redskap. Säljö (2000) skriver att den mediering som kan ske påverkas av vilka artefakter barn har tillgång till och vad barn tillåts göra med artefakterna.   Språk och kommunikation skriver Säljö (2000) är viktiga aspekter inom sociokulturella perspektivets syn på lärande. Individen kan se och uppleva olika fenomen, men det är när något begripliggörs som individen sannerligen lär och skapar en förståelse om fenomenet. Det krävs en viss förkunskap och kännedom om olika fenomen. Genom skriftspråket eller genom kommunikation med andra individer tar individen till sig information för att möjliggöra det bästa av situationen. Säljö (2000) för vidare fram att vardagliga samtal är en betydelsefull grundläggande del i hur kunskap tas in. Genom vardagliga samtal skapas förståelse och kunskap om omvärlden vilket leder till formning av individer. Genom kommunikation med varandra delas erfarenheter och utbyte av information sker som kan leda till lärande. Kommunikation och samspel genom olika fysiska artefakter som materiella föremål och intellektuella artefakter som språk och tänkande skapar möjlighet till lärande.   
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Säljö (2000) skriver även att när individen väl kan kontrollera ny kunskap öppnas möjligheten för att lära sig något nytt. Individen befinner sig i ständig utveckling och förändring där varje situation skapar möjlighet att ta över och ta till kunskap i samspelssituationer med medmänniskor, vilket innefattar proximala utvecklingszonen. Vygotskijs definition av proximala utvecklingszonen innebär vad individen kan prestera ensam och utan stöd i förhållande till vad individen kan prestera i ledning eller i samarbete med en mer kompetent individ. För att fortsätta utvecklas till den potentiella nivå individen har kan handledning från omgivningen ge stöd åt att lösa problem på egen hand. Handledning från vuxna eller barn med mer kunskap än den individ som ska lära, ger därmed goda förutsättningar till lärande. Betydande är att individen själv är aktör och är med och skapar sin egen utveckling.  Sociokulturella perspektivet kan vidgas till att innefatta utomhusmiljön på förskolegården. Förskolegården kan utifrån det Säljö (2000) skriver ses som en social praktik som både förskollärare och barn är en del av. Utomhusmiljön på förskolegården formas utifrån hur förskollärare och barn använder den samt hur de tillskriver förskolegården mening. Förskolegården ges därmed olika betydelse beroende på hur förskollärare och barn tillämpar den. Säljö (2000) skriver att alla miljöer, i studiens fall förskolegården, innehar olika artefakter som i sin tur påverkar de interaktioner och aktiviteter som sker på förskolegården. De handlingar som förskollärare och barn utför på förskolegården kan då utifrån det Säljö (2000) skriver om ses som kulturella sammanhang där de formas som individer och tillägnar sig den kultur som omger dem. Samtidig menar han på att de artefakter som finns tillgängliga i den miljö och kultur individerna, i studiens fall förskollärarna och barnen, befinner sig i används också för att formas som individer och tillägna sig den omgivande kulturen. Säljö (2000) skriver om begreppet situerat lärande vilket innebär att individers handlingar påverkas av i vilken kontext, rum eller plats individen befinner sig i. Individen handlar utifrån sina kunskaper och erfarenheter samt utifrån vad omgivningen möjliggör.   3 Metod 
I följande kapitel motiveras och argumenteras studiens val av metod. Under 3.1 Litteratursökning beskrivs tillvägagångssättet för att hitta litteratur, vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Under 3.2 Forskningsstrategi framgår studiens forskningsmetod. Under 3.3 Datainsamlingsmetod beskrivs vilken metod som används i studien och varför denna metod är relevant för att nå syftet med studien. Under 3.4 Urval presenteras vilka som medverkar i studien. De olika faser som genomförs i studien beskrivs i 3.5 Genomförande. Hur det insamlade materialet hanteras beskrivs och analyseras under 3.6 Databearbetning och analysmetod. Hur trovärdig och giltig studiens undersökning är i förhållande till studiens syfte beskrivs under 3.7 Trovärdighet och giltighet. Dessutom presenteras studiens tillvägagångssätt utifrån de forskningsetiska principerna under 3.8 Forskningsetiska överväganden. 
3.1 Litteratursökning 
För att hitta vetenskapliga artiklar och avhandlingar har databaserna Diva, Eric och SwePub används. I Diva används sökorden outdoor AND preschool med begränsningarna refereegranskat, artikel i tidskrift och full text i Diva vilket resulterar i fyra artiklar, där en väljs ut. Begränsningarna "peer reviewed" och Early Childhood Education som educational level och sökorden children AND educators används i databasen Eric där resultatet blir 1607. Sökordet engagement läggs till efter 
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children AND educators vilket resulterar i 56 träffar där en engelsk vetenskaplig artikel väljs ut. I SwePub används sökordet förskolegården som resulterar i fyra träffar där en doktorsavhandling väljs ut. Även Google används för att söka ytterligare relevant litteratur, vetenskapliga artiklar och avhandlingar. 
3.2 Forskningsstrategi  
Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur förskollärare använder förskolegården som pedagogisk verksamhet. Studien utgår ifrån en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativ forskningsmetod innebär en strävan efter att försöka förstå hur respondenterna i en viss miljö tolkar den sociala verkligheten. Metoden används då kunskap om en företeelse vill fördjupas där forskare vill studera människor i deras naturliga miljö. Fokus i kvalitativ forskning är mer inriktad på ord än på siffror. Genom att utgå ifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt där studiens forskning är flexibel och ostrukturerad skapas möjligheter för respondenterna att ge uttryck för egen förståelse och upplevelse av det som undersöks. På så sätt blir resultatet mer tillförlitligt (Bryman, 2011).  
3.3 Datainsamlingsmetod  
Studien tillämpar intervjuer som metod för datainsamling. För att besvara studiens forskningsfrågor arbetar vi utifrån en kvalitativ metod där vi genomför det Bryman (2011) benämner som semistrukturerade intervjuer. Bryman (2011) skriver att semistrukturerade intervjuer syftar till att ge fördjupad kunskap om det fenomen som studeras. Fokus i studien läggs därmed på respondenternas egna uppfattningar och synsätt kring studiens ämne. Semistrukturerad intervjuform passar studiens syfte eftersom det går att ställa följdfrågor som kan ge mer utförliga svar. Intervjuerna genererar ett stort datainsamlingsmaterial som ger insikt i hur respondenterna, i studiens fall förskollärarna, resonerar kring det som undersöks och ger även studien ett välgrundat resultat. Intervjuerna antecknas, spelas in och transkriberas. En semistrukturerad intervju utgår ifrån specifikt tema som ska beröras, i studiens fall förskolegården. Utifrån ett fastställt frågeschema med förbestämda frågor som bestäms utifrån studiens forskningsfrågor har respondenterna enligt det Bryman (2011) skriver rätten till att utforma svaren på sitt eget sätt. Studiens frågeschema ger därmed utrymme för flexibilitet. Genom att som forskare vara flexibel gentemot frågeschemat finns kunskap om vad respondenterna anser som relevant kring ämnet. Bryman (2011) skriver att semistrukturerade intervjuer utgår ifrån öppna frågor vilket ger möjlighet för respondenterna att uttrycka sig fritt. Följdfrågor kan även ställas ifall respondenternas utsagor är otydliga eller behöver utvecklas för att få fylligare och detaljerade svar.   3.4 Urval 
Studiens urval består av åtta förskollärare som är kvinnor och anställda inom kommunala förskolor. Respondenterna har arbetat som förskollärare mellan 1 år och 36 år. Fem av förskollärarna arbetar enbart med yngre barn, antingen 1-2 års ålder eller 1-3 års ålder. Återstående tre förskollärare arbetar med åldersgrupp 1-5 år med fokus under förmiddagarna på barn i åldern 3-5 år. Studiens urval avgränsas till att inte inkludera förskollärare som är verksamma i förskolor som har en specifik pedagogisk inriktning på utomhuspedagogik. Detta för att studien ska kunna belysa hur förskollärare utan utomhuspedagogisk inriktning använder förskolegården som pedagogisk verksamhet. Förskollärarna som ingår i studien är personer som väljs ut utifrån det Bryman (2011) benämner som bekvämlighetsurval som innebär att respondenterna väljs utifrån tillgänglighet för forskarna. Respondenter behöver oftast uppfylla vissa kriterier för att kunna delta i undersökningar och i studiens fall 
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kräver forskningsfrågorna en bestämd kategori av respondenter, det vill säga förskollärare. Urvalet görs därmed på grundval av kriterier som gör att forskningsfrågorna kan besvaras. Vi är bekanta med respondenterna och respondenternas utomhusmiljö på förskolgården vilket Bryman (2011) skriver underlättar förståelsen och tolkningen av intervjusvaren. Studiens respondenter är anställda i tre olika kommuner och i de tre kommunerna finns respondenter fördelade på fem olika förskolor. Att intervjua förskollärare från olika kommuner och olika förskolor inom kommunerna ger studien vidare perspektiv på hur förskolegården används i lärandesyfte enligt förskollärare, förskollärares förhållningsätt att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus på förskolegården och vilka begräsningar och möjligheter förskollärare ser med att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus på förskolegården.   3.5 Genomförande  
Första kontakten med respondenterna görs via mail och besök på förskolor. Ett missivbrev skrivs utifrån studiens syfte och forskningsetiska principerna. Via mail sker en kort information skriftligt om vad syftet med studien är och missivbrevet bifogas. Vid besök på förskolorna informeras det muntligt om syftet med studien. Missivbrevet delas ut och de tillfrågade som godkände deltagande i intervjun gör ett skriftligt medgivande på missivbrevet. Efter kontakt via mail och besök på förskolor planeras intervjutillfällen in inom ramen för studiens uppsatta tidsplanering. Vid inledningen av varje intervjutillfälle påminns respondenterna på nytt om studiens syfte och vad ett deltagande för respondenten innebär utifrån forskningsetiska principerna. Intervjuerna sker avskilt och ostört.   3.6 Databearbetning och analysmetod 
Intervjuerna spelas in via ljudupptagningsappar samtidigt som anteckningar förs. Bryman (2011) skriver att transkribering är ett tidskrävande tillvägagångssätt därför sker transkriberingen av studiens undersökning i direkt anslutning till varje intervjutillfälle. Vi genomför fyra intervjuer var och transkriberar dessa på egen hand. Transkriberingarna tilldelas varandra efterhand och läses. När allt material är transkriberat diskuterar vi tillsammans. Vi kommer fram till att transkriberingarna genererar tre teman, Förskolegården, Förskolläraren samt Möjligheter och begränsningar på förskolegården. Utifrån dessa tre teman analyseras materialet och vi finner mönster som bildar nio kategorier.  Bryman (2011) rådgör att inte vänta med analysen av kvalitativ data tills studiens alla intervjuer är genomförda och transkriberade. Detta för att analysen blir en oöverstiglig uppgift om allt datainsamlingsmaterialet analyseras på en och samma gång. Studiens analys av det transkriberade materialet påbörjas efter två transkriberade intervjuer. Datainsamlingen som genererar nio kategorier analyseras varje kategori för sig utifrån studiens teoretiska perspektiv, det sociokulturella perspektivet och studiens tidigare forskning. Det sociokulturella perspektivet passar in i resultatets tema Förskolegården eftersom att barn enligt Säljö (2000) lär tillsammans i sociala och kulturella sammanhang. Säljö (2000) skriver vidare att samspel inom sociokulturella perspektivet är av avgörande betydelse för barns lärande och utveckling eftersom det handlar om att lära av varandra och på så sätt utvecklas som individer. Därför lämpas kategorierna Utformning, Organisation, Fysisk miljö och Lärmiljö. Temat Förskolläraren utgår ifrån det Säljö (2000) skriver om att barn inte enbart lär sig i bestämda planerade situationer där syftet är att lära 
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utan lärandet sker hela tiden. I studiens resultat syns den medforskande förskolläraren och den avvaktande förskolläraren där båda rollerna ses som betydande för barns lärande. Säljö (2000) skriver även att de vuxnas roll, i studiens fall förskollärarna, är att göra barn delaktiga och aktiva i sin miljö och i detta fall utomhusmiljön på förskolegården. Förskolläraren, den vuxne, har även i uppdrag att utmana barns proximala utvecklingszon. Därför lämpas kategorierna Förhållningssätt, Roll och Inställning. Temat Möjligheter och begränsningar på förskolegården som analyseras utifrån det Säljö (2000) skriver om gällande att artefakter ses som betydelsefulla verktyg för att få en förståelse för omvärlden, lösa problem och bemästra sociala sammanhang. Säljö (2000) skriver också om begreppet situerat lärande där individers handlingar påverkas av i vilken kontext, rum eller plats individen befinner sig i. Därför lämpas kategorierna Möjligheter och Begränsningar.   Analyserna av de transkriberade materialen genomförs var för sig, detta för att inte påverka varandras tankegångar. När väl detta görs delger vi varandra våra analyser för att tillsammans bearbeta materialet. Genom att analysera var för sig uppstår två olika synsätt som i sin tur ger oss en berikad diskussion till studiens analyskapitel. En sammanställning görs till studiens resultatkapitel följt av ett analyskapitel. Resultatsammanfattningen under resultatkapitlet genereras utifrån det som anses mest relevant att ta med till diskussionskapitlet, det vill säga studiens syfte, forskningsfrågor och teoretiska perspektivet.   3.7 Trovärdighet och giltighet 
För att kunna kartlägga och säkerhetsställa i vilken omfattning kvalitativa studier håller kvalitetsmässigt bör begreppen reliabilitet och validitet omtolkas (Bryman, 2011). Bryman (2011) skriver att reliabilitet som är tillförlitlighet handlar om undersökningens trovärdighet i förhållande till studiens syfte. I studien uppnås detta genom att fokusera på syftet med studien och att inte avvika så tillförlitligheten och överensstämmelsen påverkas. Bryman (2011) skriver att validiteten handlar om undersökningens giltighet, att undersöka det som tänkts och inget annat. Detta beaktas genom att kontinuerligt ifrågasätta och återkomma till syftet med studie för att kontrollera att fokus läggs på ämnet.  Begreppet reliabilitet handlar om studiens resultat och om resultatet är tillförlitligt, det vill säga om det skulle gå att få samma resultat igen ifall undersökningen görs på nytt (Bryman, 2011). Eftersom denna studie bygger på sociala situationer är det svårt för andra forskare att upprepa den genomförda undersökningen, något som Bryman (2011) skriver är vanligt för kvalitativa undersökningar. Ett sätt att främja tillförlitlighet är att intervjuer sker i avskilda rum där respondenterna kan besvara intervjufrågorna ostört (Bryman, 2011). Studien uppnår detta genom att respondenterna får välja rum på förskolan efter verksamhetens förutsättningar. Studiens intervjufrågor väljs att inte tilldelas i förväg för att få respondentens egen syn på studiens aktuella ämne. Studiens intervjufrågor får en annan innebörd om frågorna tilldelas i förväg eftersom möjligheten att prata ihop sig förskollärare mellan kan uppstå. Trots att respondenterna inte tagit del av intervjufrågorna i förväg går det inte att garantera att svaren är sanningsenliga. Detta eftersom respondenterna kan ha svarat på intervjufrågorna utefter vilka svar de tro att vi förväntar oss att höra.    
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Då detta är en relativt liten undersökning som består av åtta intervjuer kan studien endast ge en uppfattning om hur just dessa förskollärare tänker kring det aktuella ämnet. Studien kan därmed inte ge ett generellt resultat vad gäller förskollärares uppfattningar kring ämnet. Däremot kan resultatet vara av betydelse ifall undersökningen ingår i en mer omfattande studie där fler respondenter på fler förskolor intervjuas. Dock påvisas fler liknande svar hos förskollärarna vilket ger en föraning om hur innehållet i en mer omfattande studie möjligen ser ut.  3.8 Forskningsetiska överväganden 
Samtliga deltagare i studien informeras om de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2011) anger. Vetenskapsrådet (2011) skriver att inom forskningsetiska området krävs att visa hänsyn till och skydda deltagarna som berörs av forskningen. Grundläggande för individskyddskravet är att skydda deltagande individer vid forskning. Det är fyra principer som ingår i individskyddskravet och som forskare framförallt bör vara medveten om samt förhålla sig till. Dessa är: informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet. Genom att förhålla sig till de forskningsetiska principer som ingår i individskyddskravet kan respondenterna känns sig trygga i sitt deltagande. Nedan redogörs för dessa fyra principer och hur de tillgodosetts under studien.   Informationskravet innebär att deltagare informeras om syftet med studien, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta deltagandet när som helst utan förklaring och medföljande negativa konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2011).   Samtyckeskravet innebär att deltagarna tar del av studiens missivbrev för att sedan ge sitt samtycke om de vill delta eller inte delta. Inför studiens intervjuer ges/skickas missivbrevet till berörda förskollärare där de ger sitt medgivande om de vill medverka i studiens undersökning. I missivbrevet som ges/skickas ut till förskolorna får respondenterna information om studiens syfte. Respondenterna får även reda på vad ett deltagande i studie innebär och vilka rättigheter de har kring sitt deltagande i studien. Genom samtyckeskravet tillfrågas samtliga som ingår i studien och har rätt att bestämma om medverkan i studien. Deltagarna får därmed ge sitt samtycke innan studien tagit vid (Vetenskapsrådet, 2011).  Konfidentialitetskravet uppfylls genom att deltagare informeras om hur insamlat materialet kommer att bearbetas och hanteras. Inga namn på förskolor eller medverkande personer nämns i studien (Vetenskapsrådet, 2011).  Nyttjandekravet innebär att samtliga deltagare får information om att all data endast kommer användas till denna uppsats och att det enbart är vi som tar del av datainsamlingen. All insamlad data kommer därmed att förvaras otillgängligt för obehöriga. Data kommer inte användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller andra ickevetenskapliga syften. Samtliga som medverkar i studien informeras om att uppsatsen kommer, då den blir godkänd, att publiceras på databasen DIVA (Vetenskapsrådet, 2011).   
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4 Resultat 
I kapitel 4 presenteras resultatet av studiens kvalitativa intervjuer. Studiens datainsamling sorteras och kategoriseras utifrån svaren som analyseras utifrån studiens intervjufrågor. Tema 4.1 Förskolegården resulterar i kategorierna 4.1.1 Utformning, 4.1.2 Organisation, 4.1.3 Fysisk miljö och 4.1.4 Lärmiljö. Tema 4.2 Förskolläraren resulterar i kategorierna 4.2.1 Förhållningssätt, 4.2.2 Roll och 4.2.3 Inställning. Tema 4.3 Möjligheter och begränsningar på förskolegården resulterar i kategorierna 4.3.1 Möjligheter och 4.3.2 Begränsningar. Resultatet sammanfattas i 4.2 Resultatsammanfattning. Teman och kategorier illustreras i tabellen nedan: 

4.1 Förskolegården 
 4.1.1 Utformning Kvalitén på förskollärarnas förskolegårdar skiljer sig åt, men alla förskolegårdar har någon form av asfalt och gräsytor. Även gungor, sandlådor, rutschkanor och cyklar finns på respektive förskola. Förskollärarnas synsätt på utomhusmiljön varierar, några anser att förskolegården är tråkig, oinspirerad och begränsad. Medan några svarar att förskolegården är stor och fin. De medverkande förskollärarna för tydligt fram att tiden de vistas utomhus på förskolegården varierar beroende på årstid. Genomsnittstiden på vinterhalvåret är en till två timmar per dag, medan på sommarhalvåret är det allt från två till fem timmar per dag.     Oj, det är inte så svårt att beskriva den kortfattat, för det är inte så mycket. Den är  väldigt grå, den är tråkig tycker jag. 
4.1.2 Organisation Hur utomhusvistelsen på förskolegården planeras beskrivs liknande av förskollärarna. Ingen direkt planering finns, utan det är mest fri lek för barnen på förskolegården. Flera av förskollärarna anser att de vill bli bättre på att planera utomhusvistelsen lika mycket som inomhus, där svarar några förskollärare att de pratar arbetslaget emellan, men sen händer inget mer. Likaså framkommer det att en del förskollärare anser att barnen ska ha fri lek utomhus vilket gör att ett gemensamt ansvar för arbetslaget blir att plocka med pedagogiken ut. Det framkommer att om man som förskollärare observerar och dokumenterar barnen på förskolegården syns det vad barnen är intresserade av i utomhusmiljön och då kan förskollärarna utveckla förskolegården efter det och tillföra något nytt. En förskollärare svarar att det har med barngruppen att göra och om det är stökiga barn då behöver barnen komma ut snabbare och då blir det fri lek för barnen. Likaså om det är ont om personal och när det är vikarier blir förskolegården en plats där de lättare får översikt över barnen eftersom barnen sköter sig själva. Att barnen ska få leka fritt anses som betydande och därför bör miljön på förskolegården anpassas efter barnen så att barnen även i fria leken utvecklas.     Det behöver inte alltid vara vuxenstyrt med aktiviteter utan det viktiga är att vi  erbjuder barnen en lustfylld och lärorik miljö utifrån deras  intressen. 

Tema:  Förskolegården Förskolläraren Möjligheter och begränsningar på förskolegården 
Kategori: Utformning Förhållningssätt Möjligheter 
 Organisation Roll Begränsningar 
 Fysisk miljö Inställning  
 Lärmiljö   
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4.1.3 Fysisk miljö Flera förskollärare för fram att barn och barns lärande syns på ett annat sätt ute än inne. Barnen agerar på ett annat sätt, andra konstellationer uppstår hos barnen och det blir lättare att observera barnen på ett positivt sätt ute svarar flera förskollärare. Syftet med utomhusvistelsen på förskolegården är hos flera förskollärare att barnen ska få frisk luft, träna fin- och grovmotoriken, få ut energin samt röra på sig på ett annat sätt än inomhus. Det framkommer att utomhus har barnen större tillgång till lekyta, barnen kan springa utan att komma för nära andra barn och det uppstår oftast mindre konflikter. Det blir en räddning att komma ut för att det är rörigt inne påpekar flera förskollärare. Tiden för utomhusvistelsen på förskolan har betydelse enligt flera av förskollärarna eftersom barn sällan vistas utomhus då de inte befinner sig på förskolan. 
  Idag har barn väldigt mycket inomhusaktiviteter när dom inte är hos oss. Likaså på  helgen då det är lekland och badhus. Det är väldigt sällan du hör att barn är utomhus.  Därför är vår utomhustid på förskolan väldigt väldigt viktig.  
4.1.4 Lärmiljö Vid frågan om vad förskollärarna anser att barnen lär sig i utomhusmiljön på förskolegården framkommer det att barnen tränar på turtagande vid gungorna, visar hänsyn till varandra vid cyklingen och tränar på samarbete i sandlådan. Merparten av förskollärarna svarar att de ser hur strävansmålen i förskolans läroplan går att integreras i utomhusvistelsen. Dock nämns att det finns så mycket utifrån förskolans läroplan som görs på rutin utan att det tänks på. Det framkommer att planering av utomhusvistelsen främst sker då förskolegården lämnas, det vill säga när de besöker skogen eller andra närliggande områden. Det är i den planeringen som förskollärarna har en klar uppfattning kring vilka mål de strävar mot i läroplanen. Ifall det läggs mer fokus på planering kring utomhusvistelsen på förskolegården upptäcks det enligt flera förskollärare att läroplanens strävansmål går att koppla till utomhusvistelsen.     Lärandet ska ju vara över hela dagen och naturligtvis ska det ju vara ute också, det  finns ju alla möjligheter att göra mycket och vi är ju medvetna men kanske inte att man  planerar alltid. Men strävansmålen finns ju med ute.  Viljan att tillföra nya lärmiljöer på förskolegården finns hos flera av förskollärarna. Det framkommer att det ska finnas rum som utmanar barnen på olika sätt samtidigt som det bör finnas rum där barnen kan känna att de kan få vara lite för sig själva. Frustrationen finns hos flera av förskollärarna över att inte kunna utforma och utveckla utomhusmiljön på förskolegården på grund av lagar, regler och säkerhet. Kunskapen hos förskollärarna om hur pedagogisk verksamhet kan bedrivas utomhus är av betydelse för att förbättra användandet av utomhusmiljön som lärmiljö. Det som ytterligare kan förbättras enligt några förskollärare är att gården avgränsas för att kunna arbeta ostört i mindre grupper. Förskollärarna svarar att det handlar om att kunna lägga fokus på att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus istället för att känna att den största fokusen bör ligga på att hålla koll på var barnen befinner sig.    

Jag skulle vilja tillföra nya lärmiljöer, sen får man ju inte alltid göra allt man vill på  grund av lagar.    
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En förskollärare för fram att det blir många samtal med barnen kring olika situationer som sker utomhus. Att samtala med barnen kring vad de gör och vad de upptäcker ses som betydelsefullt för barns lärande enligt flera förskollärare. Mycket menar förskollärarna framkommer i dagliga samtal med barn på förskolgården, barn får ord och begrepp för deras handlande. Det är viktigt enligt flera förskollärare att vara lyhörd för barns perspektiv vid planering och utformandet av den pedagogiska verksamheten utomhus. Två av förskollärarna lyfter att använda trespaltsdokumentation kan upptäcka vad det är barnen visar intresse för just här och nu. Genom att använda trespaltsdokumentation svarar de att förskollärare kan gå tillbaka och reflektera kring vad barnen faktiskt gör, säger och visar intresse för, vilket ger bra underlag för hur man går vidare.   Jag tycker det är viktigt att man planerar utifrån barnen, utifrån deras perspektiv,  deras intressen eftersom det är de som ska lära och utvecklas i den lärmiljö de  befinner sig i. Det är viktigt att tänka för vem man utvecklar miljön för och det är ju  barnen och därför ska miljön  anpassas efter dem så de lär och utvecklas på bästa sätt.  4.2 Förskolläraren 
 4.2.1 Förhållningssätt Vid frågan om vad pedagogisk verksamhet utomhus innebär för förskollärarna i deras yrkesroll svarar flera förskollärare att deras förhållningssätt inte ska skilja sig åt eftersom förskolan bör utgå ifrån förskolans läroplan oberoende av om de är utomhus eller inomhus. En förskollärare menar att det förhållningssätt man har som förskollärare inomhus följer med utomhus där alla barnen blir sedda och att man är en närvarande pedagog. Det framkommer även att det är viktigt är att det finns ett gemensamt förhållningssätt till utomhusvistelsen och en förståelse över att utomhusmiljön är lika pedagogisk som inomhusmiljön. Några förklarar att som förskollärare bör man tänka till själv över utomhusmiljön utformning så att den blir lockande för barnen att vistas i. Trots att det inte ska vara någon skillnad på utomhus- och inomhusmiljön framkommer det att det bedrivs mer pedagogisk verksamhet inomhus. Det nämns att förskollärare ibland delar upp barngruppen i mindre grupper där ena gruppen vistas inomhus och den andra gruppen utomhus, då avsikten är att utföra planerade aktiviteter inomhus. Det framkommer att det därmed sällan sker någon planerad verksamhet för den grupp barn som vistas utomhus. Negativt synsätt enligt förskollärarna uppstår genom att man som pedagog ibland slappnar av när man kommer ut på förskolegården eftersom det oftast inte sker någon planerad pedagogisk verksamhet utomhus. Några förskollärare svarar att anledningen till att det inte förekommer pedagogisk verksamhet utomhus i lika stor utsträckning som inomhus beror på att det saknas kunskap. Det framkommer hos några förskollärare att utomhusvistelsen blir en social plats där möjligheter till att möta andra pedagoger i huset uppstår där tankar och idéer kan delges. Utomhusvistelsen blir även enligt förskollärarna en lätt tillflykt där man går ut för att komma undan all stress och minska ljudnivån.   4.2.2 Roll De flesta förskollärare svarar att de ser sin roll som oförändrad mot verksamheten inomhus när det gäller att ta tillvara på barns intresse. Det är betydelsefullt att vara närvarande med barnen på förskolegården vilket innebär att ta tillvara på spontana lärtillfälle. Några förskollärare svarar att de intar rollen som medforskande pedagoger genom att vara lyhörda för barns intressen och ta tillvara på situationer 
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barn befinner sig i för att kunna stötta, utmana och utveckla barns lärande. Att visa intresse för barns upptäckter och ställa frågor utmanar och inspirerar till fortsatt utforskande. Några av förskollärarna intar en mer avvaktande roll. De svarar att de inte interagerar med barnen utan håller sig på avstånd och låter barnen istället komma till dem som förskollärare där de i sin tur utmanar barnen vidare. Det framkommer att en närvarande men avvaktande förskollärare är lyhörd för när det passar att gå in i barns pågående lek för att ta tillvara på spontana lärsituationer utan att störa eller avbryta fungerande lekar.   4.2.3 Inställning  Vid frågan om vad man som förskollärare får ut av utevistelsen på förskolegården svarar några förskollärare bland annat att det för egen del är skönt att få komma ut just för att ljudnivån blir lägre ute än inne. Likaså är miljön rörig inne och barngrupperna är för stora och därför påpekar flera förskollärare att de måste gå ut med barnen. Samtliga förskollärare upplever att de skulle kunna utveckla förskolegården mycket mer. Det som kan förbättras enligt förskollärarna för att kunna använda utomhusmiljön som lärmiljö är att få gården mer inspirerad där det tillförs mer material som utmanar, stimulerar och utvecklar barns lärande. Två förskollärare lyfter att utevistelsen blir en social plats där möjligheter till att möta andra pedagoger i huset uppstår. Ny energi för att klara av dagen svarar en förskollärare att hon får ut av utevistelsen. En annan förskollärare svarar att det alltid är härligt att gå ut i den friska luften och en nämner att man slappnar av mer ute.   
Även de här dagarna när många föräldrar säger Åhh vilket dåligt väder det är, när det regnar men för oss är det ju superbra väder! Det är ju jättekul och dels man mår ju så bra och så finns det så mycket roligt att utforska.  4.3 Möjligheter och begränsningar på förskolegården 

4.3.1 Möjligheter De möjligheter de medverkande förskollärarna i studien ser med planerad verksamhet på förskolegården varierar. Det framkommer att det finns potentiella möjligheter att bedriva pedagogisk verksamhet på förskolegården, men att förskolorna inte riktigt är där än. Detta beror enligt några förskollärare på att fokus ligger på att skapa lärorika miljöer inomhus och att utomhusmiljön bör utvecklas. En förskollärare påpekar att lika mycket som görs inne skulle kunna göras ute, men att möjligheterna är lite begränsade för det i dagsläget. Det framkommer att det för förskollärarna är svårt att styra barnen ute och att den fria leken därför har en självklar plats ute på förskolegården och att den även möjliggör för lärande. Förskollärarna svarar att de försöker sprida sig över hela förskolegården för att kunna vara där barnen befinner sig och för att kunna stödja barnen samt tillföra material som får barns lek att utvecklas. Utomhus finns det annat material vilket gör att barnen får sin kunskap och sina intressen stimulerat på annat sätt svarar några av förskollärarna. Flera förskollärare anser att det delvis är det bra att försöka ha något planerat, men att det är viktigare att barnen får leka fritt, för under fria leken fångas barns spontana lärtillfälle upp av förskollärarna. Det framkommer även att den fria leken kan inspirera till att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten.     Jag tror på att möjligheterna finns med att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus  men det är väl att gå ut lite mjukt, prova sig fram och inte ha för höga krav.   



18  

  

4.3.2 Begränsningar Det framkommer att det finns begränsningar i form av ekonomi, tidsbegränsningar och vem som bär ansvaret för säkerheten på förskolegården. Om pedagogisk verksamhet bedrivs på förskolegården råder det delade meningar om hos de åtta deltagande förskollärarna. Enligt förskollärarna finns förhoppningsvis pedagogiken med oavsett hur man tänker och hur man som förskollärare lär ut saker till barn. Anledningen till att det inte förekommer pedagogisk verksamhet utomhus i lika stor utsträckning som inomhus beror enligt flera förskollärare på att det är begränsat med material utomhus. Enligt flera av förskollärarna ses begränsad tillgång på material på förskolegården som ett hinder. Det framgår att förskolegården inte får vara ifred på grund av återkommande förstörelse. För att undvika förstörelser menar förskollärarna att det kan finnas material på förskolegården som inte är bestående, det vill säga material som tas in efter utomhusvistelsen. Det framkommer även som begränsning att det saknas erfarenhet och kunskap vilket enligt förskollärarna kan bero på att vuxna inte tycker om att vara ute.     Oftast när man går in så känner man att man inte gjort så jättemycket ute. Det flödar  på ganska så bra ute och barnen trivs att vara ute. Men det skulle vara bra att kanske ha,  ja vad ska jag säga, planerade aktiviteter ute. Men det är så svårt att genomföra med  personalens raster och sådär.  Begränsningar som förskollärarna i studien ser med planerad verksamhet på förskolegården varierar. Enligt flera förskollärare är det till största del okunskap om att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus som begränsar. Det framkommer att ytterligare en begränsning kan vara när fler avdelningar är ute på samma förskolegård samtidigt och att gården saknar avgränsade platser. Flera förskollärare nämner genom att avgränsa gården blir det lättare att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus eftersom barngruppen blir mer samlad och säkerheten blir större med avgränsad gård. Barns vana att leka fritt på förskolegården kan enligt en förskollärare ibland ses som hinder för den planerade verksamheten. Det framkommer att genom att få in planerad verksamhet utomhus på rutin underlättar det inte enbart för barnen utan även för pedagogerna och möjligheter skapas att bedriva och genomföra pedagogisk verksamhet utomhus. Eftersom fokus hos de flesta förskolor i studien ligger på att utforma och skapa lärorika miljöer inomhus samt att det även är inomhus som de flesta planerade aktiviteterna sker blir det svårt för barn i utomhusmiljön att skilja på planerad aktivitet och fri lek. Det framkommer även att miljön på förskolegården inte utmanar och utvecklar barns intresse och därför väljer flera förskollärare att lämna förskolegården. Likaså anser flera förskollärare att personalbrist kan vara ett hinder för hur genomförbar den planerade verksamheten utomhus på förskolegården är. Det framkommer att personalbrist leder till att barn i stort sätt får leka fritt utomhus på förskolegården.     Eftersom vi sammanlagt har 45 barn, åldern 1-3år, som delar på gården vilket gör det  svårt med planerad verksamhet med sin lilla barngrupp. Finns inga ställen att få vara  ostörd på, eller gå undan till.   När det är mycket vikarier och ont om personal då kan gården tyvärr bli en sådan grej  att vi går ut för det är lättast, där kan man få översikt, barnen sköter sig själva. Man kan  vara lite färre personal med mera barn. 
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4.4 Resultatsammanfattning  
När det gäller hur utomhusmiljön på förskolegårdar används i lärandesyfte visar studiens resultat att de medverkande förskollärarna har liknade upplevelser trots att de arbetar i tre olika kommuner fördelade på fem olika förskolor. Utomhusmiljön på förskolegården är på många sätt givande för barns lärande och utveckling. Resultatet visar dock att det sällan finns någon direkt planering av utomhusvistelsen på förskolegården utan att den fria leken är det som sker till största del och som har en naturlig plats ute på förskolegården. Enligt flera förskollärare är det viktigare att låta barn leka fritt än att ha en för styrd och planerad verksamhet. Det framkommer att då utomhusvistelsen är planerad bedrivs den främst utanför förskolegården. I resultatet finner vi även att trots att det inte direkt sker någon planerad verksamhet på förskolegården är flertalet av förskollärarna positiva och ser möjligheter med att bedriva pedagogisk verksamhet på förskolegården. Förskollärarna belyser vikten av att utgå ifrån barns perspektiv vid planering och utformandet av den pedagogiska verksamheten detta eftersom förskolegården är barnens lärmiljö.   När det gäller vilket förhållningsätt förskollärarna har att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus på förskolegården framkommer det att förskollärarna har olika förhållningsätt, roller och inställningar. Förskollärarna anser sig inta rollen som en medforskande förskollärare eller avvaktande förskollärare. Däremot går det att urskilja i resultatet att samtliga förskollärare ser sin roll i utomhusmiljön på förskolegården som betydelsefull och att rollen är densamma oberoende av om verksamheten sker inomhus eller utomhus på förskolegården.   När det gäller vilka möjligheter och begränsningar förskollärarna ser med att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus på förskolegården framkommer det i resultatet att förskollärarna ser fler begränsningar än möjligheter. Begränsningar som framkommer är bland annat okunskap hos förskollärare kring att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus, tillgång till material, ekonomi och tidbegränsningar.  Förskollärarna ser möjligheter med att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus på förskolegården men begränsningarna blir ett hinder.    
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5 Analys 
I följande kapitel redovisas en analys av studiens resultat utifrån studiens teoretiska perspektiv och tidigare forskning. 
5.1 Resultatanalys  
Vi betraktar att sociokulturella perspektivet är betydande för studien eftersom barn lär sig tillsammans med andra i sociala och kulturella sammanhang. Det framgår i resultatet att förskollärarna anser att utomhusmiljön på förskolegården på många sätt är givande för barns lärande och utveckling. Vi tolkar det utifrån sociokulturella perspektivet att med en berikande och lärorik utomhusmiljö på förskolegården sker det som Säljö (2000) skriver en möjlighet till utveckling och lärande genom samspel och kommunikation mellan individer. Förskolegården kan ses som en plats för möten mellan barn och barn samt mellan barn och förskollärare. Förskolegården skapar i sin tur möten mellan förskollärare, barn, samhälle, natur och kultur. Engdahl (2014) beskriver detta i termer av att utomhusvistelsen vidgar barns syn på deras omvärld samt utvecklar förståelse för dem själva och andra individer. Att barn är i ständig utveckling och förändring, där varje situation skapar möjlighet att ta över och ta till kunskap i samspelssituationer är något Säljö (2000) skriver om utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Samspelet inom sociokulturella perspektivet är av avgörande betydelse för barns lärande och utveckling eftersom det handlar om att lära av varandra och på så sätt utvecklas som individer. Detta kan härleda till det som flera förskollärare i studien nämner att barns sociala utveckling stärks utomhus på förskolegården.  Utifrån studiens resultat framgår det att utomhus sker ett annat lärande än vad det gör inomhus då barnen på förskolegården får sin kunskap och sina intressen stimulerat på andra sätt. Vi tolkar det med stöd av Persson Gode (2011) att barns utveckling och lärande främjas på ett berikande sätt om förskolans verksamhet är varierande med inomhus- och utomhusaktiviteter. Szczepanski (2013) skriver om utomhusmiljön som en pedagogisk möjlighet och ett komplement till lärmiljön inomhus då det sker en växelverkan för barns lärande. Förskollärares uttalanden i studien om utomhusmiljön som en annan lärmiljö än den inomhus tyder på att de gör en klarhet mellan dessa miljöer och uppmärksammar dess växelverkan. Vi anser att det är betydande som förskollärare att skapa en växelverkan mellan fri lek och planerad pedagogisk verksamhet på förskolegården. Genom att förskollärare arbetar tematiskt och ämnesövergripande på förskolegården menar Brügge och Szczepanski (2011) att barn ges möjlighet att lära inom olika utvecklingsområden.   Förskollärare bör ha förståelse för hur betydelsefull förskolegården är för barns lek, inlärning och utveckling (Blanchet-Cohen & Elliot, 2011; Grahn, 2007). Vi kan utifrån Norén- Björn (1993a) tolka det som att vissa av förskollärarna i studien har ett medvetet förhållningssätt till sin ledarroll. Detta eftersom det i resultat framgår att förskollärarna sprider ut sig på förskolegården för att kunna vara närvarande där barnen befinner sig och för att kunna tillföra material för barns utveckling. Dock framgår det att begränsat med material hindrar förskollärarna från att bedriva pedagogisk verksamhet på förskolegården. Material eller artefakter inom sociokulturella perspektivet som Säljö (2000) skriver om ses som betydelsefulla verktyg för att få en förståelse för omvärlden, lösa problem och bemästra sociala sammanhang. Vi menar därför utifrån resultatet att en möjlig konsekvens med begränsat material skulle kunna påverka att barnen får färre erfarenheter av att exempelvis lösa problem eller skapa sig andra erfarenheter som ett rikt 
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materialutbud kan bidra till. Det framkommer av resultatet att anledningen till bristande materialtillgångar på förskolegården beror på förstörelse, lagar, regler och säkerhetsskäl. Ur ett sociokulturellt perspektiv skapar artefakter möjlighet till lärande och kommunikation (Säljö 2000), något som då kan relateras till betydelsen av att barn erbjuds ett rikt och varierat materialutbud i förskolans utomhusmiljö.  Engdahl (2014) lyfter att förskollärare har i uppdrag att såväl inomhus som utomhus skapa utrymme för barns egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande. I studiens resultat framgår det att det främst är i planeringen av utomhusvistelsen som sker utanför förskolegården som förskollärarna har en klar uppfattning om kring vilka mål de strävar mot i förskolans läroplan. Detta kan problematiseras då flera forskare (Engdahl, 2014; Maynard & Waters, 2007) betonar förskollärares pedagogiska ansvar för hela dagen, det vill säga att förskollärare även bör ha en pedagogisk tanke gällande vilka mål i läroplanen de strävar mot i den fria leken och den planerade verksamheten som sker på förskolegården.   Studiens resultat tyder däremot på att förskollärarna upplever det som viktigt att utomhusvistelsen på förskolegården inte blir en för styrd och planerad verksamhet. Detta eftersom verksamheten då inte utgår ifrån ett barnperspektiv utan grundas istället på vad förskollärarna vill. Detta framgår av Blanchet-Cohen och Elliot (2011) och Norén-Björn (1993c) som skriver om betydelsen av att se förskolegården utifrån barns intresse. Resultatet fångar detta spänningsfält som tidigare forskning också beskriver av balansen mellan lärledda, styrda aktiviteter, barns intresse och den fria lekens utrymme. Resultatet visar att förskollärare ser det som betydelsefullt att vara lyhörda för barns perspektiv vid planering och utformandet av den pedagogiska verksamheten utomhus på förskolegården. Om förskollärare lyssnar på barn och barns erfarenheter på förskolegården underlättar det för förskollärare att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus, vilket vi tar stöd av från Blanchet-Cohen och Elliot (2011). Resultatet visar dock också att det delvis är bra att försöka planera något för utomhusvistelsen på förskolegården, men att det är viktigare att barnen får leka fritt.  Fria leken har en naturlig plats ute på förskolegården på flera förskolor i studien. I både Blanchet- Cohens och Elliots (2011) och Engdahls (2014) forskning framgår att utomhusvistelsen på förskolegården huvudsakligen består av fri lek. Vi tolkar det som att förskollärarna i studien ser barns lek på förskolegården som viktig då barnen ges inflytande och möjlighet att klara av saker själv under utomhusvistelsen, eftersom den planerade verksamheten oftast bara sker inomhus. Det framgår i resultatet att planerad verksamhet på förskolegården kanske inte alls intresserar barnen, därför bör barnen utifrån egna intressen ta sig an förskolegården och att förskollärare istället bemöter barnen där de befinner sig. Resultatet kan tolkas ur ett sociokulturellt perspektiv där Säljö (2000) skriver att barnen med handledning från omgivningen ges stöd åt att ta sig an förskolegården på egen hand. Likaså att barnen själva är aktörer och är med och skapar sin egen utveckling.   I resultatet framkommer att förskollärarna vill tillföra nya lärmiljöer på förskolegården och att de anser att det ska finnas olika rum på förskolegården som utmanar barnen, likaså rum som låter barnen vara för sig själva. Engdal (2014) skriver att många förskolor kan tänka på att arbeta mer medvetet med att utforma och utveckla utomhusmiljön. För att arbeta mer medvetet med utomhusmiljön på förskolegården ser vi det som en fördel som förskollärarna i studien lyfter att använda sig av någon form av dokumentation. Dokumentationen är en bra 
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utgångspunkt för hur förskollärarna kan planera och strukturera upp verksamheten utifrån barns intressen. Likaså framgår det av Norén-Björn (1993b) att observationer av verksamheten utomhus kan göras för att visa hur förskolegårdens utformning används och hur förskollärares roll ser ut.   Vi tolkar med stöd av Szczepanski (2013) att genom att utföra observationer i utomhusmiljön på förskolegården kan förskollärare få en förståelse för platsens betydelse för lärandet och lärandets betydelse för platsen. En förståelse skapas därmed kring vilka platser i utomhusmiljön på förskolegården som är lämpliga för bedrivandet av pedagogisk verksamhet. Vi tolkar det utifrån sociokulturella perspektivet som Säljö (2000) skriver om att lärandet inte sker enbart vid bestämda planerade situationer där syftet är att lära utan lärandet sker hela tiden, på vitt skilda platser. Likaså skriver Szczepanski (2007) och Brügge och Szczepanski (2011) att förskollärare bör ha de didaktiska frågorna i åtanke. Reflekterar förskollärare över var platsen för lärandet äger rum och vad platsen betyder för lärandet framstår det var det lämpar sig bäst att utföra pedagogisk verksamhet på förskolegården. Vi tycker att det är viktigt att förskollärare tänker på vad barnen använder förskolegårdens olika platser till detta för att inte förstöra platsens betydelse för barnen. Blanchet- Cohen och Elliot (2011) skriver i sin forskning om hur betydelsefulla platser är för barn i utomhusmiljön och därför bör förskollärare skapa en förståelse för hur leken och platsen för leken hänger samman. Vidare skriver Blanchet- Cohen och Elliot (2011) genom att observera förskolegården kan förskollärare ta tillvara mer på förskolegården som pedagogisk verksamhet eftersom de kan bli mer medvetna om de olika potentiella användningsområdena som förskolegården har att erbjuda. Detta eftersom observationer kan visa de rika möjligheterna förskolegården har till pedagogisk verksamhet. Observationer kan därmed stödja förskollärare i utvecklandet av förskolegårdens utformning.  Utifrån studiens resultat framgår det att det inte finns någon direkt planering av utomhusvistelsen på förskolegården då fri lek är det som sker till största del på förskolegården. Trots att det sker fri lek till största del på förskolegården tolkar vi det som att förskollärarna i studien verkar vara medvetna kring hur förskolegården samt hur deras förhållningssätt och arbetssätt kan förbättras för att underlätta för att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus. Vi anser med stöd utifrån Szczepanski (2007) och Brügge och Szczepanski (2011) att det för förskollärare handlar om att hitta ett medvetet sätt att förhålla sig till de didaktiska frågorna vad, hur, när, var och varför likaväl utomhus som inomhus. Att veta hur lärandets innehåll kopplas till vad som görs skapar enligt Szczepanski (2007) och Brügge och Szczepanski (2011)  professionalitet i yrkesrollen som förskollärare.   Utifrån studiens resultat framgår en flerdimensionell bild av hur förskollärarna ser sin roll i att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus på förskolegården, i termer av en medforskande roll och en avvaktande roll. Det går att konstatera att merparten av förskollärarna ser sin roll i utomhusmiljön på förskolegården som betydelsefull och att rollen är densamma oberoende av var verksamheten sker. Utifrån sociokulturella perspektivet som Säljö (2000) skriver om har de vuxna som roll att göra barn delaktiga och aktiva i sin miljö och i detta fall utomhusmiljön på förskolegården. Den vuxne har utifrån det sociokulturella perspektivet i uppdrag att utmana barns proximala utvecklingszon. Detta tolkar vi som att några av förskollärarna i studien gör genom att inta rollen som medforskande förskollärare. Genom att barnen får vägledning av förskollärare i utomhusmiljön menar Mårtensson m.fl. (2011) att fler 
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dimensioner hos barnen berörs på ett fysiskt, estetiskt, kulturellt och emotionellt sätt. Förskollärarna i studien nämner att rollen som medforskande förskollärare innebär att vara lyhörd gentemot barnens intressen och tar tillvara på situationer barnen befinner sig i för att kunna stötta, utmana och utveckla barns lärande. Engdahl (2014) skriver att om barn ska våga pröva saker, klara sig på egen hand eller med hjälp av någon vuxen ska barn ges stöd och förtroende från de vuxna. Likaså kan vardagliga samtal som Säljö (2000) skriver om ses ur ett sociokulturellt perspektiv som betydelsefulla där grundläggande kunskap utvecklas. Barn kan se och uppleva saker på förskolegården som begripliggörs så att barnen lär och skapar en förståelse. Det framkommer i studiens resultat att som förskollärare samtalar man med barnen kring vad barnen gör och vad barnen upptäcker, detta för att barnen ska få ord och begrepp för deras handlande.   Det framgår även att några förskollärare intar en mer avvaktande roll på förskolegården. De nämner att de inte interagerar med barnen utan håller sig på avstånd och låter barnen istället komma till dem som förskollärare där de i sin tur utmanar barnen vidare. Vi tolkar det som att dessa förskollärare ser den fria leken som viktigt för barns lärande och utveckling och att det därför inte är bra som förskollärare att gå med in i leken eftersom leken då kanske störs eller avbryts. Vi ställer oss dock kritiska till att förskollärare, enligt så som Mårtensson (2004) beskriver det, tar ett steg tillbaka, då de befinner sig på förskolegården för att låta barnen själva bestämma var de vill befinna sig och vad de vill göra. Det framkommer i resultatet att det delvis är bra att planera något för utomhusvistelsen på förskolegården vilket vi ser som positivt. Detta eftersom vi menar att det är viktigt att det inte enbart är fri lek på förskolegården, utan att det även finns planerade aktiviteter och en lustfylld förskolegård för att kunna möta de barn som har svårt att komma på vad de vill göra på förskolegården.   Mårtensson (2004) skriver att det är just förskollärarens förhållningssätt, roll och inställning som är avgörande aspekter för kvaliteten på utomhusmiljön på förskolegården. Intar förskollärare den avvaktande rollen, som görs av några förskollärare i studien, tolkar vi med stöd utifrån det sociokulturella perspektivet Säljö (2000) skriver om att barn kanske inte ges samma stöd och stimulans i den proximala utvecklingszonen som de barn som möter medforskande pedagoger. Däremot kan möjligheter för lärande i proximala utvecklingszonen uppstå för de barn som möter avvaktande förskollärare genom det Säljö (2000) skriver om att barn utmanar och lär av varandra.   Enligt Szczepanski (2013) är förskollärares erfarenheter och relation till utomhusmiljön av betydelse för att utomhusmiljön ska fungera som en lärmiljö. Vi tolkar på ett generellt sätt att de förskollärare som intar en avvaktande roll kan enligt Blanchet-Cohen och Elliot (2011) ha bristande kunskaper i relation till utomhusmiljön. Detta kan leda till att mindre planering görs av förskollärare på förskolegården. Å andra sidan identifierar Norén-Björn (1993c) positiva aspekter med en avvaktande roll gentemot barns lärande i utomhusmiljön eftersom lärandet bör grundas på barns egna intressen och upptäckter. Likaså lyfter Brügge och Szczepanski (2011) att en avvaktande roll hos förskollärare gör att barns lärande inte begränsas utan nya möjligheter uppstår. Ur ett barnperspektiv händer det alltid något om barn själva får chans och tid att upptäcka och utforska utomhusmiljön. Mårtensson (1993) skriver att tid och utrymme är något barn är i behov av när det gäller lärande och utveckling. Vi betraktar därmed att både en medforskande roll och 
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en avvaktande roll hos förskollärare bör intas på förskolegården. Utifrån Grahn (2007) tolkar vi det som att den medforskande förskolläraren är närvarande och skapar utomhusmiljön utefter barns intressen, medan den avvaktande förskolläraren ger barn tid att upptäcka, utforska och utveckla egna intressen.  Med stöd av både Brügge och Szczepanski (2011) och Norén-Björn (1993b) anser vi att den pedagogiska verksamheten är lika viktig utanför förskolans fyra väggar där det som planeras kan genomföras likaväl utomhus på förskolegården som inomhus. Norén-Björn (1993b) skriver att utomhusvistelsen inte får ses som ett avbrott i det dagliga pedagogiska arbetet ändå framkommer det tydligt i studiens resultat att förskollärare slappnar av mer utomhus på förskolegården och att den friska luften är tilltalande. Likaså framkommer det i studiens resultat att utomhusvistelsen blir en social plats där möjligheter till att möta andra pedagoger i huset uppstår. Oavsett om det är inomhus- eller utomhusmiljön förskollärare befinner sig tillsammans med barn bör förskollärare enligt Norén-Björn (1993b) vara lika medvetna om sitt arbetssätt.   Det går att urskilja i studiens resultat att förskollärare tänker att pedagogiken är över när de kommer ut på förskolegården. Vi menar att även om det inte bedrivs någon planerad pedagogisk aktivitet utomhus på förskolegården innebär det inte att det inte uppstår pedagogisk verksamhet. Detta framgår även i studiens resultat där förhoppningar finns om att pedagogiken alltid är med oavsett om den är planerad eller spontan. Engdahl (2014) skriver att förskolans läroplan inte i någon större omfattning innefattar förskolans fysiska miljö. Däremot innehåller förskolans läroplan strävansmål som går att sträva mot i både inomhus- och utomhusmiljön. Förskollärare har i uppdrag att ansvara för sitt eget agerande för att använda sig av förskolans läroplan i utomhusmiljön på förskolegården i lika stor utsträckning som i inomhusmiljön.   6 Diskussion 
I följande kapitel redogörs för och diskuteras studiens resultat. Under 6.1 Metoddiskussion diskuteras och problematiseras metodvalet. Resultatet i förhållande till syfte, forskningsfrågor och det teoretiska perspektivet diskuteras under 6.2 Resultatdiskussion. Under 6.2.1 diskuteras forskningsfråga ett, under 6.2.2 diskuteras forskningsfråga två och under 6.2.3 diskuteras forskningsfråga tre. Studiens slutsats redovisas under 6.3 Slutsats. Under 6.4 Fortsatt forskning ges förslag på fortsatt forskning med avstamp ifrån studiens resultat. Resultatet diskuteras i förhållande till betydelsen för förskolläraryrket och den kommande yrkesrollen presenteras under avsnitt 6.5 Kommande yrkesroll.   6.1 Metoddiskussion 
Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor utförs en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer används som datainsamlingsmetod. Denna metod är lämplig då intervjufrågorna som ställs utifrån frågeschemat genererar ett innehållsrikt datainsamlingsmaterial. Datainsamlingsmaterialet ger insikt i hur respondenterna resonerar kring studiens ämne. Datainsamlingsmaterialet är rikt och kan därför bidra med att besvara studiens forskningsfrågor.    
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Studiens resultat är svårt att uppnå med en annan datainsamlingsmetod än semistrukturerade intervjuer, eftersom syftet är att fördjupa kunskapen om hur förskollärare använder förskolegården som pedagogisk verksamhet. Trovärdigheten i studien stärks dock genom att använda det Bryman (2011) benämner triangulering, vilket innebär användning av flera olika datainsamlingsmetoder. Tidsramen är begränsad för detta, men finns möjligheten att tillämpa ytterligare en datainsamlingsmetod kompletteras semistrukturerade intervjuer med observationer, för att få ett mer tillförlitligt resultat. Bryman (2011) skriver att observationer är en användbar datainsamlingsmetod som ger naturlig bild av människors beteende och ageranden under en specifik situation. Observationerna ger underlag till förståelse för vad och hur förskollärarna gör för att använda utomhusmiljön på förskolegården som en berikande och lärorik situation för barnen i förskolan. Att utföra observationer av förskollärarnas förhållningssätt kan relateras till det som framkommer i intervjuerna. Därmed går det att göra jämförelser mellan förskollärarnas uttalanden kring utomhusmiljön på förskolegården som pedagogisk verksamhet med hur förskollärarna faktiskt agerar på förskolegården, vilket visas utifrån observationer. Då studiens datainsamlingsmetod enbart grundas på semistrukturerade intervjuer anses en nackdel vara att inte veta om det respondenterna uttalar sig om under intervjun stämmer överens med hur de agerar.   Förskollärarna som ingår i studien är personer som valts ut enligt det Bryman (2011) benämner som bekvämlighetsurval. Förskollärarna är därmed tillgängliga för oss och därtill är vi bekanta med respondenterna och utomhusmiljön på förskolegårdarna. Denna bekantskap innebär att förskollärarna svarar så sanningsenligt som möjligt. Att vi även väljer att inte ge ut frågeschemat i förväg till respondenterna kan innebära att vi får ärligare och mer spontana svar. Däremot kan vi få utförligare och genomtänkta svar om respondenterna får frågeschemat i förväg. En överliggande risk förekommer dock alltid att respondenterna ger svar utifrån vad de tror att forskare vill höra (Bryman, 2011).  6.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur förskollärare använder förskolegården som pedagogisk verksamhet. I resultatet framkommer det att många faktorer påverkar hur förskollärare använder förskolegården som pedagogisk verksamhet. Merparten av förskollärarna i studien nämner att de väljer att lämna förskolegården för att kunna bedriva pedagogisk verksamhet utomhus. Varför förskollärarna väljer att bedriva pedagogisk verksamhet utanför förskolegården tolkar vi utifrån resultatet kan bero på att barnen är vana att leka fritt på förskolegården och att det därför blir svårt att styra barnen på förskolegården. I resultatet framkommer också att miljön utanför förskolegården enligt förskollärarna utmanar och utvecklar barns intressen mer än vad förskolegårdens utformning gör. Fördel med att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus utanför förskolegården menar vi kan vara att det blir mer avskilt och att förskollärare har färre antal barn, vilket gör att det är lättare att hålla dem samlade. Det vi betraktar som intressant är att det framkommer i resultatet att förskollärare kan göra planerade verksamheten utomhus på förskolegården till en rutin för att barnen lättare ska kunna skilja på planerad aktivitet och fri lek. Likaså för att det ska underlätta för förskollärare att bedriva och genomföra pedagogisk verksamhet på förskolegården. Mårtensson (2004) skriver att utomhusvistelsen är en vardaglig rutin. Vi tar stöd av Brügge och Szczepanski (2011) som skriver att utomhusmiljön det vill säga förskolegården bör bli en naturlig del i verksamheten där pedagogisk verksamhet arbetas med kontinuerligt.  
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6.2.1 Hur används utomhusmiljön på förskolegården i lärandesyfte enligt förskollärare? Utifrån studiens problemområde, av egna erfarenheter ser vi att förskolegården används som fritt lekutrymme där barn själva bestämmer vad de gör, finner vi likheter med det som framgår tydligt i resultatet att förskollärarna berättar att det sällan genomförs någon planerad verksamhet på förskolegården, utomhusvistelsen används mest till fri lek. Återkopplar vi detta resultat i kontrast med forskningsfråga ett ställer vi oss frågan om den fria leken är mer betydelsefull än den planerade verksamheten utomhus på förskolegården. Om nu den fria leken är så central på förskolegården anser vi med stöd av det Engdahl (2014) skriver om att kvalitativ utomhusmiljö är en rättighetsfråga för barn och att barn ska ha rätt till en varierande och inspirerande utomhusmiljö, vilket innebär att utformningen av förskolegården bör prioriteras. Det framkommer i studiens resultat att miljön på förskolegården bör anpassas efter barnen så att barnen även i fria leken utvecklas. Grahn (2007) skriver att det är betydande att förskollärare har kunskaper om förskolegården som lärmiljö. Vi anser därför att det är upp till förskollärare att skapa berikande och lustfylld förskolegård även om det är fri lek för barnen.   Brügge och Szczepanski (2011) skriver att förskolans verksamhet oftast handlar om att allt ska vara planerat och att det hela tiden måste hända något, något som de ställer sig kritiska till. Med stöd av Brügge och Szczepanski (2011) anser vi att allt inte behöver vara planerat då det utifrån barns perspektiv alltid händer något om barn får chans och tid att upptäcka och utforska utomhusmiljön. Likaså framgår det av studiens resultat att det inte alltid behöver vara vuxenstyrt utan det viktigaste är att förskollärare erbjuder barn lustfylld och lärorik miljö utifrån barns intressen. Vi ser det därför som betydelsefullt att den fria leken inte ersätts av den planerade pedagogiska verksamheten utomhus på förskolegården. Den fria leken ses istället som en del i den planerade pedagogiska verksamheten på förskolegården. I resultatet syns det att den fria leken möjliggör för lärande och därför ser vi det som viktigt att den fria leken används medvetet och i pedagogiskt syfte. I resultatet framgår att förskollärare anser att de bör ta tillvara på fria leken eftersom den kan inspirera till att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten.  6.2.2 Vilket förhållningsätt har förskollärare i förhållande till att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus på förskolegården? Funderingar som dyker upp hos oss är vilken roll förskollärare bör inta då de befinner sig på förskolegården tillsammans med barnen. Vi ser det därför som betydelsefullt att förskollärare intar olika roller under utomhusvistelsen på förskolegården. Detta eftersom det i resultatet framkommer att det är svårt att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus på förskolegården då förskollärarna intar en roll som innefattar att både vara medforskande och avvaktande samtidigt som de ska ha uppsikt över barnen. Istället ser vi en fördel med att pedagoger intar olika roller eftersom att det då finns någon som ansvarar för den pedagogiska verksamheten utomhus. De övriga pedagogerna på förskolegården kan ha översikt för de andra barnen som inte deltar i pedagogisk verksamhet utomhus. Norén-Björn (1993a) skriver att det är en fördel om det finns en överenskommelse i arbetslaget på gården där varje pedagog tar ansvar för en viss grupp eller för en del av utomhusmiljön. Utifrån studiens resultat kan vi tolka det som att det lyfts fram att det finns förskollärare på förskolor som är negativa till utomhusvistelsen på förskolegården. En möjlig förklaring till detta kan vara för att det saknas kunskap och erfarenhet. Det framkommer även i resultatet att några förskollärare pratar arbetslaget mellan och är 
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positiva till att planera utomhusvistelsen på förskolegården men att det aldrig blir någonting av det. Vi framhäver detta som en möjlig orsak eftersom de förskollärare som vill engagera sig i barns utomhusvistelse på förskolegården hålls tillbaka av de kollegor som intar en avvaktande roll. Därmed återkopplar vi till studiens forskningsfråga två och kommer fram till att förskollärares förhållningsätt, roll och inställning till utomhusvistelsen är avgörande för hur pedagogisk verksamhet på förskolegården bedrivs. Både Blanchet-Cohen och Elliot (2011) och Grahn (2007) skriver att positiv inställning till utomhusvistelsen hos förskollärare skapar positiv inställning hos barn att vistas på förskolegården. Vi anser att om förskollärare får mer kunskap och mer erfarenhet påverkas deras inställning positivt till att vistas på förskolegården och det blir lättare att utföra spontana och planerade pedagogiska aktiviteter. För förskollärare handlar det enligt Szczepanski och Andersson (2015) om att stanna upp, lära sig se och upptäcka flera vägar till lärande på förskolegården. Förskollärare bör därmed enligt Brügge och Szczepanski (2011) vara öppen för att öka kunskaper om pedagogiska möjligheter i utomhusmiljön för att ett erfarenhetsbaserat lärande ska uppstå.   6.2.3 Vilka möjligheter och begränsningar ser förskollärare med att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus på förskolegården?  Resultatet visar att förskollärarna ser fler begränsningar än möjligheter med att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus på förskolegården. Varför är det så? Kan en begränsning bero på det som framkommer i resultatet att förskollärarna vill avgränsa förskolegården då de anser att den är för stor och att det blir svårt att ha uppsikt över barnen. Då det framkommer som hinder att flera avdelningar är ute på samma förskolegård blir det svårt att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus. Med stöd från ett sociokulturellt perspektiv anser vi att vara flera avdelningar ute samtidigt på samma förskolegård ger barn i olika åldrar möjlighet att lära av varandra. Detta eftersom barn enligt Säljö (2000) utvecklas och lär genom samspel och kommunikation mellan varandra. Om pedagogisk verksamhet ska bedrivas utomhus på förskolegården anser vi att förskollärare kan samarbeta med övriga avdelningar eftersom barn lär med hjälp av andra barn och vuxna. Vi ser det som en lösning att det kan underlätta med samspel och kommunikation hos förskollärare som samtidigt vistas ute på förskolegården att bedriva pedagogisk verksamhet på förskolegården. Dock kan det finnas en fördel med att avgränsa gården eftersom det kan innebära att förskollärare lättare kan inta en medforskande roll. Utifrån en medforskande roll kan förskollärare enligt Blanchet-Cohen och Elliot (2011) och Grahn (2007) ge barn nya infallsvinklar till egna upptäckter, utforskande och förståelser på egen hand. Vi ser därmed både för- och nackdelar med att avgränsa gården men mycket tror vi handlar just om det Mårtensson (2004) skriver, nämligen förskollärarnas roll, intresse och förhållningssätt.           
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6.3 Slutsats 
Planerad pedagogisk verksamhet förekommer i liten utsträckning på förskolegården enligt de deltagande förskollärarna. Utomhusmiljön på förskolegården har den fria leken i fokus samtidigt som lärtillfälle skapas. Mårtensson (2004) skriver att förskolebarn inte tar rast så som skolbarn gör vilket innebär att utomhusvistelsen på förskolegården behöver ses som en del av förskolans verksamhet. Vi anser med stöd av Brügge och Szczepanski (2011) att en växelverkan mellan inomhus- och utomhusaktiviteter där den fria leken och planerad pedagogisk verksamhet blir jämspelta med varandra är betydande för barns lärande och utveckling. Vi betraktar att det är förskollärares förhållningssätt, roll och inställning som är avgörande ifall utomhusvistelsen på förskolegården blir lärtillfälle för barnen.  6.4 Fortsatt forskning 
Att utöka studien genom att komplettera de semistrukturerade intervjuerna med observationer är intressant. Detta för att få reda på om förskollärarnas uttalanden från intervjuerna stämmer överens med vad som genomförs i verksamheten på förskolegården. Det vill säga att genom observationer synliggöra förskollärarnas faktiska förhållningssätt under utomhusvistelsen på förskolegården för att sedan kunna jämföra det med förskollärarnas uttalanden som framkommer i intervjuerna. Eftersom vi i studien gör intervjuer på förskolor utan utomhuspedagogisk inriktning är det även intressant att utföra intervjuer på förskolor med utomhuspedagogisk inriktning och låta dessa förskollärare besvara samma intervjufrågor. Detta för att kunna jämföra de båda förskollärarnas pedagogiska verksamhet utomhus på förskolegården.   6. 5 Kommande yrkesroll 
Studien är lärorik eftersom det tydligt framgår i resultatet att det är förskollärares förhållningsätt, roll och inställning som är av avgörande ifall pedagogisk verksamhet utomhus på förskolegården sker. Därför ger det en tankeställare för hur man själv som förskollärare kan agera ute på förskolegården. Det är nya insikter om förskolegården och vad som styr möjligheten till att utföra pedagogisk verksamhet som framkommer under studien. Studiens ämne är relevant utifrån ett pedagogiskt perspektiv eftersom utomhusvistelsen på förskolegården är en del av verksamheten. I kommande yrkesroll som förskollärare bör utomhusmiljön på förskolegården tas tillvara på som pedagogisk verksamhet. Barn utvecklas och lär kontinuerligt och som förskollärare är uppdraget att ta vara på lärandet som sker i dagliga situationer i verksamheten. Genom att vara en närvarande förskollärare under utomhusvistelsen på förskolegården och visa sitt intresse för barn uppstår ett naturligt lärande. Betydande är att reflektera över och diskutera utomhusvistelsen tillsammans med kollegor. Detta för att kunna utföra en bra pedagogisk verksamhet på förskolegården utifrån vad, hur och varför lärande bör ske.   
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Bilaga 1 - Intervjufrågor  
 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare?  Vilken åldersgrupp är det på barnen du arbetar med?   Har du någon vidareutbildning inom utomhuspedagogik eller skulle du vilja bli erbjuden en sådan möjlighet?    Beskriv kortfattat hur er förskolegård ser ut?   Vilken är er dagliga genomsnittstid utomhus med barnen på förskolegården?  Hur planerar ni er utomhusvistelse på förskolegården?   Vad anser ni att syftet med utomhusvistelsen på förskolegården är?  Väljer ni att ta med inomhusmaterial utomhus på förskolegården? Om ja, isåfall vad? Om nej, varför inte?  Upplever du att ni lyckas få med er pedagogiken över tröskeln och ut på förskolegården? Om ja, isåfall hur? Om nej, varför inte?    Vad innebär pedagogisk verksamhet utomhus på förskolegården  för dig i din yrkesroll?   Vilka möjligheter ser du med planerad verksamhet på förskolegården?   Vilka begräsningar ser du med planerad verksamhet på förskolegården?   Vad tycker du kan förbättras för att använda utomhusmiljön på förskolegården som lärmiljö?   Vad anser du att barnen kan lära sig i utomhusmiljön på förskolegården? Hur kopplar du samman barnens lärande utomhus på förskolegården med strävansmålen i förskolans läroplan?    Hur tar du tillvara på barns intresse/väcker intresse och barns utforskande på förskolegården?   Vad får du som förskollärare ut av utomhusvistelsen på förskolegården?   
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Bilaga 2 - Missivbrev till förskollärare 
 Vi är två förskollärarstudenter som läser sista terminen på Mälardalens högskola. Under vårterminen 2016 ska vi skriva vårt examensarbete om förskolors utomhusmiljö och förskollärarnas syn på pedagogisk verksamhet på förskolegården. Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om hur förskollärare använder förskolegården som pedagogisk verksamhet.   Vi kommer att genomföra enskilda intervjuer med åtta till tio förskollärare som kommer att spelas in via ljudupptagning och/eller antecknas. Vi beräknar att intervjun kommer ta cirka 30 minuter att genomföra.  I vår studie kommer vi förhålla oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att vi informerar er om och förhåller oss till nedanstående;    - Informationskravet uppnås genom att vi informerar om studiens syfte. Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur förskollärare väljer att använda förskolegården som pedagogisk verksamhet. Vi informerar även om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan förklaring och medföljande negativa konsekvenser. - Samtyckeskravet uppnås genom att ni tar del av studiens missivbrev. Rätten att själv bestämma över sin medverkan ges och deltagaren ger sitt samtycke innan studien tar vid. - Konfidentialitetskravet uppnås genom att inga namn på förskolor eller medverkande personer kommer nämnas i studien.  - Nyttjandekravet uppnås genom att insamlad data endast kommer att användas för att skriva vårt examensarbete och det är enbart Johanna och Sandra som tar del av datainsamlingen. Det färdiga resultatet av studien kommer att presenteras i form av en uppsats som publiceras i databasen Diva.  Vi hoppas ni vill delta i vår studie. För att kunna planera besöken på berörda förskolor behöver vi ha besked om ni kan delta eller ej senast 12/4- 2016. Vid ett medgivande från er om godkänt deltagande kommer intervjun ske under vecka 15 och vecka 16.  Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna hör av er till oss eller vår handledare! Tack på förhand!  Johanna Igelström    Sandra Johansson  xxxxxx@student.mdh.se   xxxxxx@student.mdh.se  xxxxxxxxxx    xxxxxxxxxx  Handledare: Anne Lillvist  xxxxxx@mdh.se  xxxxxxxxxx  Medgivande av förskollärare   _________________________________________ Namnteckning 


