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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att söka kunskap om hur de yngre respektive de äldre barnen 

använder sig av förskolegården samt vad som sker i mötet med förskolans gård. Syftet är 

även att öka kunskapen om hur pedagogerna rör sig och agerar på förskolegården. Studiens 

metod består av observationer från fyra förskolegårdar. Observationerna analyserades med 

hjälp av fem utvalda teoretiska begrepp, som hämtas främst från konstruktionistiska och den 

sociokulturella teorin. De utvalda begreppen är, transformering, meningserbjudande, 

medkonstruktör, relationellt lärande och fantasi. Resultatet visar att yngre och äldre barn 

använder sig av förskolegården och dess platser i lekar och aktiviteter, där de tillsammans 

samspelar och utvecklar sin fantasi. Resultatet visar även att pedagogerna är aktiva i sitt 

agerande och i sina rörelsemönster. Pedagogerna fungerar även som medkonstruktörer och 

menings-erbjudare genom att visa intresse för barnen och deras aktiviteter.  
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1.Inledning  

Under vår utbildning som blivande förskollärare har vi tagit del av fyra vfu - perioder 

(verksamhetsförlagd utbildning). Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi noterat 

att de flesta barn som vistas på förskolan spenderar mer eller mindre tid på förskolans gård 

eller i naturmiljö. Under dessa vfu- perioder har vi även uppmärksammat att pedagoger 

främst beskriver utevistelsen som att barnen ska få tillfälle till att springa av sig eller få frisk 

luft. Detta skapade ett intresse och frågeställningar hos oss, som blev grunden för denna 

studie. Vad pågår på förskolegården, vilka lekar skapas mellan barnen, skiljer de yngre 

barnens lekar från de äldre barnens och vad gör och hur agerar pedagogerna under 

utevistelsen? 

    

Vi vill söka kunskap om hur pedagoger, yngre och äldre barn använder sig av förskolegården 

samt vad som sker i mötet med förskolegården, och vad förskolegården erbjuder barnen. 

Som tidigare nämnt har vi under våra vfu-perioder noterat att pedagogerna vid utevistelse 

benämner det som att barnen behöver komma ut och röra på sig och få frisk luft. Det kan 

tolkas att en reflektion kring utevistelsen uteblir i viss mån, det kan även tolkas att lärandet 

stannar inne när barnen går ut. En annan tolkning vi kan uppfatta är att barnet förvandlas 

från ett subjekt vid inomhusmiljön, till ett objekt där barnet främst behöver komma ut och 

röra på sig, där utevistelsen tycks förändra de vuxnas barnsyn som finns inne gentemot när 

barnen går ut. Ett anslutande perspektiv blir då att de vuxna planerar utevistelsen, där barnens 

röst kan tolkas utebli för något pedagogerna redan bestämt. Vi kan även känna igen 

argumenten pedagogerna för när det gäller barns utevistelse i vår föräldraroll. En 

föreställning och argument våra föräldrar gav oss som små och som nu vi har övertagit och 

överfört i vårt tankesätt när det kommer till våra egna barns välmående och deras utevistelse. 

Tankarna kring barns utevistelse på förskolan väcker många frågor kring barnsyn, barns 

psykiska och fysiska utveckling, de hälsoperspektiv som finns och vad som händer med 

barns lärande. Med denna studie vill vi upptäcka nya perspektiv att se på barns och 

pedagogers utevistelse i förskolan. 

 

 

 

 

Vi vill tacka de berörda förskolorna för ert goda bemötande och samarbete! 

Lina och Lovisa 
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2.Bakgrund  

I följande avsnitt beskrivs bakgrunden för studien. Inledningsvis beskrivs synen på barnet 

från objekt till subjekt, sedan vad förskolans läroplan och Skolinspektionen säger om lek 

och utevistelse. Vidare redogörs för barns utevistelse ur ett hälsoperspektiv, den fysiska 

miljöns utformning, kropp och lek samt lekens betydelse för sociala samspel.  

2.1 Barn – från objekt till subjekt 

 

Synen på barn har förändrats under ett historiskt perspektiv. År 1977 utreddes frågan 

gällande barnagande, detta ledde och resulterade till ett beslut 1983 där förbudet blev lag. 

Föräldrarnas ansvar kring uppfostran fick en ny mening där barnets integritet och rättigheter 

hamnade i fokus (Axelsson & Qvarsebo 2010). Barns integritet har stärkts genom de olika 

lagtexterna där nu barn har rätt till god omsorg och respekt. Barnets historiska resa från 

objekt till subjekt visar på att barnet idag ses som en egen individ, med en egen röst och 

rättigheter (2010, s.51–54). 

 

Synen på barn och barndom är även något Bente Svenning (2011) diskuterar. Vuxnas synsätt 

på barn och barndom genom tiderna har skiftat. Barnet och barndomen ansågs mer som en 

fas att vänta ut där barnet skulle förberedas för kommande vuxenliv och ett yrkesliv som mer 

eller mindre var utstakat. Synen på barn har även präglats av olika utvecklingsfaser, vad 

barnet i en viss ålder kan eller bör kunna. En förändrad barnsyn genom forskning menar på 

att barnet och dess barndom numera ses som en viktig fas i barn liv, där barnet ses som en 

egen individ med kompetenser och en egen röst. Med nya lagstiftningar ska barnet både ses 

som det kompetenta barnet och ges inflytande inom förskolan. Pedagogerna har därmed ett 

ansvar att både se till att barnen får göra sina röster hörda till att vara med och påverka sin 

vardag på förskolan. Utifrån den kontexten behöver även pedagogerna lyssna till barns 

missnöje och protester som kan uppstå i olika sammanhang (Svenning, 2011, s.37–41).    

 

Även i den reviderade läroplanen nämns att barnkonventionens värden och rättigheter ska 

prägla förskolan, vilket innebär att barn ska få inflytande och delaktighet i verksamheten och 

känna till sina rättigheter (Lpfö 18, s.5). Detta är ett förtydligande från den tidigare 

läroplanen där man endast nämner mänskliga rättigheter och demokratiska värden men inte 

barns rättigheter utifrån barnkonventionen. 
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2.3 Förskolans läroplan och Skolinspektionen om lek och 
utevistelse  

   

Leken har en stor betydelse där barn utvecklar sociala samspel, fantasi, lärande, där 

förskolan och pedagogerna ska bistå med en miljö som är trygg och inbjudande men 

samtidigt uppmuntrar till utforskande och nyfikenhet. Verksamheten ska utgå ifrån barns 

intresse där barns tankar och idéer ska få ta plats. Att använda sig av estetiska uttrycksformer 

främjar enligt Läroplanen för förskolan barns utveckling och lärande (Lpfö 16).   

  

Utifrån Skolinspektionens tidigare rapporter från 2012 och 2015 beskrivs barns utevistelse 

och pedagogers förhållningssätt till denna där flertalet pedagoger på de granskade 

förskolorna ser på utevistelse mestadels som en chans för barnen att öva på att förbättra sin 

motorik, samt att få frisk luft. Det är en del av förskolans uppdrag och betydelsefullt, men 

det äger rum utan reflektion från pedagogerna.  

 

Det finns forskning som uppvisar att de barn som på sina förskolegårdar har möjlighet att 

skifta mellan varierande sorter av lek i olika sorters terräng får bättre övning i att springa, 

balansera och koordinera sina rörelser. Forskningen visar också att förskolans gård och 

närliggande naturmiljö inte används som möjlig plats för lärande för barnen i den bemärkelse 

som den skulle kunna (Skolinspektionen 2012, s.27). Vidare visar Skolinspektionens rapport 

från 2015 att det finns stora skillnader i pedagogernas förhållningssätt gällande barnens lek 

och aktivitet, samt vilket syfte barnens lek har. Under observationer har man sett att 

pedagogerna mer övervakar barnen än deltar i deras lekar. Detta förhållningssätt är för de 

flesta självvalt. Pedagogerna agerar först när något händer eller om konflikter uppkommer 

(Skolinspektionen 2016, s.25). 

2.4 Förskolegården som arena för barns hälsa   

 

Det finns många positiva föreställningar hos vuxna om barns utevistelse men det finns lite 

forskning om hur barn och ungdomars mående kan förbättras i samband med utevistelse.  

Lekplatser är utformade utifrån ett säkerhetsperspektiv då de riktar sig mot en specifik 

åldersgrupp. Det menas att barn behöver få ta risker i deras utomhuslek för att på så vis 

utveckla en uppfattning om vad man klarar av. När barn leker i natur rika områden stärks 

och utvecklas balansen då de använder sig av hela kroppen. Det har även visat sig att barn 

som bor på landsbygden rör sig mindre, en orsak till detta är att barnen får skjuts till vänner 

eller aktiviteter. Långa pendelavstånd kan även bidra till mindre lek utomhus för barn. 

Naturen är inbjudande för barn, den skapar rum för frihet och fysisk aktivitet. De använder 

sig av hela kroppen och utvecklar koordination och balans. Men barns utevistelse bör vara 

rolig för dem, där ett större perspektiv än barns fysiska aktivitet bör prioriteras (Söderström, 

2011, s.82–83, 105–106 & 111). 
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I en promemoria från Skolverket är 84 % av barn i åldrarna ett till fem år inskrivna i förskolan 

(Skolverket, 2017). Det betyder enligt Brodin & Lindstrand (2008) att de flesta barn under 

sex år vistas i förskolan till vardags. De menar även att Sverige ser på barns utevistelse ur 

ett hälsoperspektiv. En utav anledningar till barns utevistelse blir att förebygga smittorisker. 

Barns utevistelse i förskolor i västvärlden förknippas med stora utrymmen för barnen att röra 

sig på och en plats där de kan uppleva en frihetskänsla (Brodin & Lindstrand, 2008, s.143–

144).  

2.5 Den fysiska miljöns utformning och material 

  

Uppbyggnaden av den fysiska miljön har betydelse för vad som är möjligt att göra på en 

plats, därmed vilka lekar och aktiviteter som blir möjliga för barn på en viss plats. (De Jong, 

2010). Författaren beskriver förskolegårdens utformning som en rumslig struktur bestående 

av vegetation, konstruktioner och material som kommunicerar med barnen och deras 

gemenskap. Även utrymmen spelar roll för vad som är möjligt på en plats, exempelvis hur 

många barn som får plats i ett utrymme. Utformningen har därmed betydelse för barns lek 

och barns gemenskap.  Den fysiska och sociala miljön växelverkar med varandra (De Jong, 

2010, s.254–255).  

 

Barn känner tillhörighet till platser som intresserar dem, vid platserna samlas barnen och 

gemenskap uppstår. Vid naturmiljöer till skillnad från inomhusmiljöer menar Lars Owe 

Dahlgren att det finns större utrymme för barns användning av sin fantasi. Platsen utgör en 

möjlighet där barnen kan använda sin fantasi och kreativitet in i lek. Vid lekplatser talar 

materialet oftast om vad som är möjligt. Dahlgren menar att en kombination av natur -och 

planerad miljö är nödvändigt för barns lek och utveckling (Dahlgren, 2008, s.72).  

 

Utemiljön i förskolan har andra egenskaper än miljön inne på förskolan och på grund av 

detta så är utemiljöns möjligheter olikartade. Vid en jämförelse mellan ute- och innemiljö 

som Onses med flera (2012) gjort så ses somliga fördelar i utemiljön. De tar upp att 

utemiljöns yta är större och därför finns det mer möjligheter till en allsidig och varierad 

fysisk lek. Det finns också utrymme för till exempel bollspel och cykling. Barnen ges 

möjlighet till en sinnlig upplevelse av väder och natur och till att följa hur miljön ändras i 

takt med att årstiderna växlar. En annan fördel Osnes med fler kommer fram till är att leken 

ute inte har lika många begränsningar som inomhus. Det finns också gott om naturmaterial 

som sand, vatten och snö. Barn i olika åldrar, av olika kön och från olika avdelningar kan 

leka tillsammans. Den stora ytan gör det möjligt för både barn och pedagoger att delta i leken 

(Onses med flera 2012, s.154–155). Utomhusmiljön i verksamheten bör vara tilltalande och 

funktionsmässigt anpassad för både lek och lärande där barnen ska kunna utvecklas både 

fysiskt och psykiskt (Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002, s.232).   

 

Enligt Anders Nelson & Krister Svensson (2005) så har tillverkade leksaker för det mesta 

en fastställd innebörd. Naturmaterial kan genom sitt användande företräda andra saker, på 

samma sätt som tillverkade leksaker kan omvandlas till något annat än det som från början 
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var meningen med tillverkningen. Skillnaden är att naturmaterialet som författarna beskriver 

som primära leksaker har en större möjlighet att omvandlas på grund av sin obestämbarhet. 

Barnens förmåga till fantasi och föreställning har stor utvecklingspotential. I och med att 

användandet av naturmaterial innefattar flera olika val till tolkning så behöver barnen 

använda och utveckla sin förmåga att förmedla och förhandla i leken (Nelson & Svensson, 

2005, s.5, 10–12, 34–35). 

2.6 Lek och kropp 

 

Maurice Merleau-Ponty (1908–1961) brukar benämnas som ”kroppens filosof”. Han 

menade att kroppen är viktig i leken och att den ”tysta kroppsliga kunskapen” är grunden för 

all vår erfarenhet. Duesund understryker Merleau-Pontys påstående att vi är våra kroppar, 

och att det är kroppen som är vår grundläggande förståelse-instans (Grindberg & Langlo 

Jagtøien, 2000, s.82). Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) menar att denna syn på 

människan stärker synsättet gällande betydelsen av att ”kroppen är i leken”. Den fysiska 

erfarenheten vi får av att använda vår kropp bidrar till att vi som individer får flera chanser 

till att leka i olika situationer (s.82). Kroppen kan ses som en nyckel till leken. Barnets kropp 

och barnets värld är inte någonsin skilda från varandra. Vår värld kännetecknas av vår 

kroppsliga befintlighet, och leken är en del av barnens varande. Detta gör kroppen central i 

barns lek. När ett barn kan kontrollera sin kropp och sin rörelseförmåga ligger lekens alla 

möjligheter öppna. Om barnet känner sig otrygg i sin kropp och saknar medvetenhet gällande 

kroppen så finns det en risk för att detta inskränker möjligheterna till lek i deras värld (s.83). 

Att kunna bemästra de grundläggande fysiska färdigheterna spelar stor roll för barnets 

utveckling och deras förmåga till lek. Att ”sitta, stå, springa, hoppa, tvärstanna, klättra, 

hänga, kasta sig, rulla, vrida, kasta, fånga, sparka och hoppa på ett ben” tillhör 

grundprogrammet i de fysiska färdigheterna, och dessa kan förändras och växlas på ofantligt 

många olika vis. När barnet kan kontrollera alla de grundläggande färdigheterna och dess 

växlingar så att de kan nyttjas i leken, leder kontrollen till att barnets förmåga till att 

formulera känslor, uppvisa spontanitet, ge utlopp för rörelse och att skifta sina perspektiv 

ökar och blir större (s.83). Grindberg & Langlo Jagtøien menar även att det är av största vikt 

att intresse visas för att varje barn får så bra möjligheter som möjligt för att kunna lära känna 

sin egen kropp och dess möjligheter till fysisk rörelse. Det är angeläget att genom 

förberedelse och inspiration ge barnen möjlighet till både lek och rörelse, eftersom barnet 

brukar både rörelse, tankar och känslor i leken (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000, s.85). 

2.7 Lekens betydelse för sociala samspel 

  

Barn i svenska förskolor vistas utomhus som en naturlig del i verksamheten (Brodin & 

Lindstrand 2008). Utemiljön och lekplatser kan ses som en mötespunkt för barn. Barnen 

möts i ett sammanhang där de lär sig och utvecklar språk, att lyssna till kamrater och stärka 

vänskapsrelationer (Brodin & Lindstrand, 2008, s.154). 
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I förskolan integrerar barn med kamrater och personal. Social utveckling och sociala samspel 

sker dagligen när barnen leker med varandra. Detta kan även beskrivas som relationellt 

lärande när barn tar del av varandras kunskap i ett samspel när de delar en lek eller situation.  

I leken utmanas barnen att komma överens med sina kamrater samt att lösa konflikter som 

kan uppstå. Utifrån lekens utmaningar lär barnen känna varandra och utvecklar en förståelse 

för andras perspektiv. Leken bidrar med en demokratisk grund när regler, maktpositioner 

och samförstånd ska lösas mellan barnen (Knutsdotter Olofsson 2009, s.85–86). 

 

I barns lek uppstår kamratkulturer. Begreppet används först och främst inom forskning om 

barn där de skildrar barns perspektiv och förklaringar till hur barn utvecklas socialt 

tillsammans med andra barn i olika situationer. Begreppet kamratkultur hjälper oss att förstå 

vad som händer när barn möter varandra och hur relationer uppstår i förskolans verksamhet 

(Löfdahl 2014, s.13).     

 

När barnet leker utnyttjar hen den lärdom och kunnighet som hen har om sina 

medmänniskor, om saker och om den omkringliggande världen. Leken verkar som ett sätt 

att tydliggöra och arrangera världen. Sociala situationer och människors relationer till 

varandra undersöks och de egna kunskaperna och de olika normerna sätts på prov. Genom 

gemenskap i leken får barnet erfarenheter från de andra barnens respons. Barnet får erfara 

samverkan och avvisande, deltagande och hårdför behandling från de barn som befinner sig 

på samma nivå som barnet själv. De kan gemensamt söka efter möjligheter utan att ”förnuftet 

sätter gränser”. Det som är omöjligt blir i leken möjligt (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000 

s.83). 
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3. Tidigare forskning   

I följande avsnitt kommer tidigare forskning presenteras. Urvalet kring forskningen 

begränsas till barns utevistelse på förskolegården och planerade lekplatser med innehåll som 

gungor, sandlådor och klätterställningar. Artiklar vars innehåll bestod av solexponering, 

genus, matematik, språk samt natur- och skogsmiljö valdes bort. Den tidigare forskningen 

presenteras av en tematisk analys där två huvudteman lyfts fram. Förskolegårdens 

utformning och material samt pedagogernas uppfattningar om utomhusmiljön. 

3.1 Förskolegårdens utformning och material 

  

Thomas Mosera & Marianne T Martinsen (2010) har undersökt förskolegårdar i Norge. 

Närmare beskrivet vad den kulturella, sociala och fysiska miljön kan bidra för barn i åldrarna 

ett till fem år (2010, s.458). Frågeformulär skickades ut till 133 förskolor. Dessa formulär 

besvarades av huvudmän och förskollärare. Av de 133 förskolor som tilldelades 

frågeformuläret svarade 117 av dessa. Huvudmännen blev även intervjuade av en forskare 

(2010, s.460).  Resultatet av frågeformulären och intervjuerna visar att norska barn spenderar 

mycket tid utomhus samt att förskolegårdarna generellt är stora med gott om utrymme. De 

beskriver att de små barnen har möjlighet till lek med de äldre barnen. Utomhusmiljön 

generellt i norska förskolor framställs som mer eller mindre likvärdiga där barnen själva kan 

plocka fram de material och leksaker de vill ha. Studien visar även att de material barnen har 

tillgång till är både naturmaterial och förbestämda material. Med den variationen ges barnen 

utrymme till ett bredare utbud av lek (Mosera & T Martinsen, 2010, s.467–469). 

 

Fredrika Mårtensson (2004) har gjort en studie där hon undersöker den fysiska miljöns 

betydelse för barns lek utomhus på förskolans gård där hon gör en jämförelse mellan en 

landsbygds-gård och en förorts-gård (2004, s.25). Metoderna hon använt sig av är 

observationer med videostöd, fältarbete med deltagande observation och löpande 

fältanteckningar, samtalsintervjuer med barn och aktivitetskartor. Studien utgår ifrån 

observationer och samtalsintervjuer med barn vilket utelämnar pedagogernas reflektioner 

kring syn på utevistelse (2004, s.43–52). 

 

På landsbygds-förskolan beskriver författaren att personalen är mån om förskolans utegård. 

De ser till att det ska vara en trygg plats att befinna sig på samt att de sett till att plantera träd 

och buskar med ätliga bär och frukter (2004, s.60). På förorts-förskolan har pedagogerna 

tagit del av friluftsfrämjandets pedagogik kring utevistelse men de är inte medlemmar. 

Personalen driver ingen egen skötsel av gården under studiens gång men har tidigare byggt 

en del mindre konstruktioner, vilket kan tolkas som att pedagogerna är måna om att barnen 

ska få tillgång till mer konstruktioner och material på sin förskolegård (2004, 60–61). Barnen 

på de jämförda förskolegårdarna tenderar enligt forskaren att söka upp och använda sig av 

naturmaterial. Barnen känner på vatten, is, sand och geggamoja och materialen skapar 
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upplevelser i samband med de olika konsistenserna. Barnen använder sig även av 

naturmaterial som rekvisita in i leken (2004, s.74–75, 101 & 104).  

 

Utifrån Mårtenssons observationer beskriver hon förskolegårdarna samt centrala platser för 

barnens lek och samspel. Landsbygds-gårdens utformning och platser visar på att den skapar 

en betydelsefull miljö för barnen. Bron skapar en central plats för barnen där fantasilekar 

utspelar sig, ofta med ett ”farligt” innehåll. Det farliga innehållet var exempelvis hajar och 

de som måste rädda sig själva för att inte bli uppätna (2004, s.70–71). Kullen på gården 

beskrivs även som en central plats som ingår i olika leksammanhang, där barnen rullar eller 

springer ned (2004, s.71–73). Ett större lekhus som är beläget mitt på gården skapar en 

knytpunkt för barnens lek-sammanhang och sociala samspel. Vid huset ges barnen inblick i 

varandras lekar (2004, s.73–75 & 83). Att gunga på gungorna beskrivs som en lustfylld 

aktivitet (2004, s.76). På gården finns det en öppen plan yta, platsen erbjuder barnen att ta 

ut svängarna och där kan en stor fysisk rörelsefrihet komma till uttryck (2004, s.78).   

 

Under observationerna som gjordes på förorts-gården visar på att lek som innehåller spring 

visar på att barnen är medvetna om gårdens fysiska miljö. De utnyttjar gårdens alla 

utrymmen vid lek som innehåller spring och på så vis kan leken utvecklas (2004, s.96). I ett 

buskage kan barns lek med spring även äga rum, i buskaget finns flera göm -och flyktvägar 

och detta skapar spänning i leken. I buskaget kan barnen även stanna upp och utforska det 

material som deras intresse fångat (2004, s.97). Leken vid en stor sten kan uttydas som 

central och uppfylla fler önskemål och funktioner vid lek. När det är snö åker barnen även 

kana där (2004, s.98–100). Träden vid ett naturområde på gården ger barnen möjlighet till 

att klättra och utöva fysisk aktivitet och utveckla sin grovmotorik. Likt så vid slänten som 

bidrar till mycket fysisk lek. Barnen kämpar och dramatik utspelar sig då de försöker ta sig 

upp på olika vis och när de släpper taget och glider ner för slänten (2004, s.101–103).      

 

Resultatet i studien visar att under leken skapar barnen platser för sin lek och genom att 

observera och ta tillvara på detta kan goda lekmiljöer skapas och utvecklas (Mårtensson, 

2004, s.132–134). 

 

 

Under utomhusleken uttrycker barnen lekfullhet och tillför situationen spänning 

genom att använda sig av den sociala och fysiska omgivningen på olika sätt. Ibland 

tycks utomhusleken handla om att skapa en stark dynamik, som de sedan mer eller 

mindre hängivet befinner sig i och försöker hantera. Samtidigt utspelar sig 

utevistelsen inom ramen för förskolans reglerade dagsprogram med en rutinmässig 

karaktär (Mårtensson, 2004, s.129). 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

En avhandling av Karin Engdahl (2014) syftar till att undersöka hur barns möten gestaltas i 

förskolans pedagogiska utemiljö och Engdahl fokuserar på hur barns delaktighet och 

inflytande kommer till uttryck på förskolegårdens olika platser (2014, s.1). Engdahl 

motiverar sitt val att använda begreppet pedagogisk miljö i sin avhandling med att valet ”ska 

ses i perspektiv mot att de barn som ingår i studien de facto vistas i olika utomhusmiljöer 

men inramningen är detsamma; en pedagogisk verksamhet”. Engdahl använder begreppet 

pedagogisk miljö som det har utformats av Pramling Samuelsson och Sheridan. Det 

involverar både miljöns fysiska utformning och det material som finns att tillgå, men också 

flera olika sorters samspel (till exempel mellan barn och barn, och mellan barn och vuxna) 

och den stämning som finns i verksamhetens miljö (2014, s.4). Dessa olika områden bildar 

tillsammans det växelspel som kallas pedagogisk miljö (2014, s.5). Tid, rum och material 

bestämmer vilken möjlighet barn har till lek och lärande i den pedagogiska miljön menar 

Engdahl och hänvisar till Nordin-Hultman. Sand, vatten och lera är exempel på material som 

barnen kan transformera i sin lek, även om de kan ses som ”smutsiga” av pedagogerna. Dessa 

olika materials egenskaper kan ge barn bra övning i att fokusera och koncentrera sig under 

en längre stund. Emellertid så finns det pedagoger som genom sin uppfattning om ordning 

väljer att bestämma över både tid, rum och det material som barn väljer i sin lek (Engdahl, 

2014, s.30).  

 

Studien som avhandlingen baseras på har gjorts på tre förskolor i tre olika kommuner i den 

norra delen av Sverige. Förskolorna har valts ut för att de alla ligger i den norra delen av 

landet och för att de visat ett speciellt intresse för utveckling av den pedagogiska utemiljön 

i förskolan. Ett annat av kriterierna var att förskolan skulle ha avdelningar med barn i åldern 

1–5 år (2014, s.55 – 56). Resultatet visar att när det kommer till delaktighet ger alla 

deltagande förskolors pedagogiska utomhusmiljöer flera chanser till att barnen får känna 

tillhörighet, de blir erkända som en del av det kollektiv som de vistas i (Engdahl, 2014, s. 

148). En aspekt gäller autonomi, det vill säga självbestämmanderätten, som innebär att 

barnen själv får bestämma vad de ska leka, med vilket material och var på gården leken ska 

ske. Analysen av observationen visar dock att autonomin är kopplad till de regler som finns 

på förskolan, vilket innebär att pedagogerna är de som i slutändan bestämmer. Detta är 

barnen väl medvetna om. (2014, s.149). Det är av stor vikt att de olika platserna på 

förskolegården får varierande utformning, detta med tanke på att barn har olika upplevelser 

av meningserbjudande i fysisk miljö. Engdahl visar att barnen i hennes studie behövde både 

aktiviteter i stillhet, för att kunna vila vid behov, och mer rörelsebetonade aktiviteter 

(Engdahl, 2014, s. 152).  

3.2 Pedagogers uppfattningar om utomhusmiljön 

 

Sandra Mc Clintic & Karen Petty (2015) har gjort en studie där de undersöker hur pedagoger 

ställer sig till och upplever barns utevistelse och utomtomhuslek på förskolan (2015, s.25). 

Forskarna samlade in studiens data med hjälp av intervjuer med pedagoger samt 

observationer av utomhusmiljön och pedagoger (2015, s.31). Resultatet utifrån 

pedagogernas svar var att de upplevde begränsningar för barns utomhusaktiviteter på grund 
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av det fysiska utrymmet. Överlag trodde pedagogerna att utomhusvistelse och utomhuslek 

är viktigt för barns utveckling och hälsa. Däremot svarade pedagogerna att det ansåg att 

inomhus var den första platsen för lärande. De menade att deras kunskap för lärande utomhus 

var begränsad, vilket indikerar på en brist av förståelse för fördelarna med lärande utomhus. 

Pedagogerna beskrev även att barnen ska uppleva frihet under sin utevistelse, men på grund 

av det fysiska utrymmets storlek och deras ansvar att se till barns säkerhet begränsades barns 

lek och utforskande (Mc Clintic & Petty, 2015, s.35–39).   

 

Devrim Erdem (2018) har gjort en studie där hon undersöker pedagogernas synpunkter och 

hur de använder sig av förskolegården som ett pedagogiskt verktyg (2018, s.205). 54 

pedagoger från tre olika städer deltog. I studien fick pedagogerna besvara frågor via ett 

formulär och även intervjuer utfördes (2018, s.203 & 206). En del av resultatet visar på att 

de flesta pedagoger uppfattade utomhusmiljön som viktig, som en arena där barnen kan 

utöva och utveckla rumslig uppfattning, motorik och språkutveckling. Vidare svar från 

pedagogerna var att de upplevde att utomhusvistelsen kunde stödja barn i deras kognitiva, 

fysiska, sociala och känslomässiga utveckling samt att deras immunförsvar stärks. Några av 

pedagogerna beskrev även att barnen upplever sig friare i utomhusmiljön där möjligheten 

till att släppa loss finns. Andra resultat visade att pedagogerna beskrev utomhusmiljön som 

problematisk i avseenden som väderförhållanden, faror och risker och säkerhetsproblem. 

Även vårdnadshavarnas negativa inställning nämndes i resultaten på grund av ovanstående 

skäl. Studiens resultat visade dock på en övervägande positiv syn hos pedagogerna där de 

tycker att utevistelsen stödjer barns fysiska och motoriska utveckling (Erdem, 2018, s.208–

212). 

 

Pedagogernas uttalande angående utemiljön i Karin Engdahls studie (2014) överensstämmer 

med de observationer som gjordes och visar på ett enhetligt samförstånd som innefattade att 

barn ibland kan behöva frihet i sin lek men att pedagogen har det övergripande ansvaret för 

deras trivsel. En annan gemensam faktor hos pedagogerna i studien är att deras beskrivning 

av sig själva som någon som uppmuntrar barnen till att ta egna initiativ och uttrycka sin 

kreativitet. Som pedagog bör man ha uppsikt och vara närvarande, men inte ta initiativ till 

lekar. Pedagogerna var bestämda med att detta inte ska uppfattas som att de inte tar sitt 

ansvar, utan att barnen ska få friheten att själva utveckla sin lek och om det behövs så griper 

de vuxna in som stöd. På detta sätt blir den pedagogiska miljön välplanerad. Något annat 

som pedagogerna ser som viktigt är att ”barn utmanas och uppmuntras till samarbete och 

utveckling av sin egen lek”. De ser sin gård både som givande och mångsidig, samt 

bidragande och möjliggörande till en mångsidig lek (Engdahl, 2014, s.88).  

 

Anders Szczepanski (2009) har skrivit en avhandling med den överordnade forskningsfrågan 

om vilka uppfattningar pedagoger har om lärande och undervisning i utemiljö (2009, s.12). 

Studien visar olika hinder för att praktisera utomhuspedagogik, kopplade till de didaktiska 

verktygen. Det innebär att flertalet lärare inte har kunskap om undervisning i utemiljö; hur 

man ska undervisa, varför undervisningen behövs och vid vilken tidpunkt detta bör ske. Den 

enskilda pedagogen/läraren kan ha problem med att kunna handskas med en stor barn- 

/elevgrupp, vilket blir en begränsande omständighet. Det kan vara svårt för barnen att 
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uppfatta utevistelsen som ett lärtillfälle (2009, s.51). Andra orsaker som tas upp för att inte 

ha undervisning utomhus är olika väderförhållanden, och brist på lämpligt material. 

Avsaknad av rätt kläder exempelvis för att hålla sig torr och varm, och bekvämlighets-nivån 

hos både pedagoger och barn är också avgörande faktorer. När man går ut kan man förlora 

tryggheten och vanan man känner inomhus och som pedagog kan man uppfatta 

utomhusmiljön som en plats där det är svårt att ha kontroll över hela barngruppen 

(Szczepanski, 2009, s.52). 
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4. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen hur de yngre respektive de äldre barnen 

använder sig av förskolegården och vad som sker i mötet mellan barn, miljö och pedagoger 

på förskolegården.  

  

Forskningsfrågor: 

 

- Vad gör förskolegårdens miljö med barnen och vad gör barnen med 

förskolegårdens miljö? 

 

- Hur agerar pedagogerna på förskolans gård? 
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5. Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

För att kunna analysera barns och pedagogers möte med förskolegården använder vi ett antal 

begrepp som går i linje med den konstruktionistiska och det sociokulturella perspektivet. De 

begrepp vi har valt ut för att hjälpa oss att analysera vad som händer på förskolegården är 

medkonstruktör, fantasi, transformation, meningserbjudande och relationellt lärande.  

5.1 Konstruktionistiskt perspektiv 

 

Kort innebär den konstruktionistiska teorin att vi förstår kunskap som något som skapas i 

interaktionen mellan barnet, läraren och miljön. Genom att lyssna på vad som sägs och 

observera barnens och lärarnas handlingar kan vi se vilken kunskap som blir relevant i mötet. 

Med denna syn på kunskap är det inte bara läraren utan också materialet som är med och 

samhandlar om vilken kunskap som skapas (Palmer, 2015, s.21–28). Då vi är intresserade 

av förskolegården och det material som finns där passar denna teori bra för att undersöka 

hur gården används för att utveckla barn och deras lärande. Gården och läraren blir båda 

viktiga när barnet kunskapar.  

5.2 Sociokulturellt perspektiv 

 

Dagligen kommunicerar vi och mottager kunskap, och med kunskap sker även utveckling. 

Utveckling och att ta till sig kunskap har ingen begränsning till ålder eller ett visst stadie 

utan något som sker livet ut. En av psykologen Lev S Vygotskijs kanske mest betydande 

föreställning är hur vi utvecklas och lär genom kommunikation och sociala samspel. När vi 

integrerar i sociala sammanhang får vi ta del av kunskap och erfarenheter av andra som 

vidare kan flätas in ett gemensamt kunskapsinnehåll. Språket eller överföringen blir centralt 

hur vi uppfattar världen och hur vi sen kommunicerar det vidare. Diskussioner och samtal 

med barnen bli mycket viktigt, att ta del av varandras föreställningar blir centralt för lärandet. 

Pedagogens roll kan innebära stöttning till en början men efterhand blir samspelet allt mer 

jämt (Säljö, 2014, s.304–307). I det sociokulturella perspektivet är de sociala samspelen 

centrala, det relationella lärandet, men även utforskande via lek där fantasi och 

transformation utspelar sig utifrån barnens tidigare erfarenheter (Kragh-Müller, 2012, s.24–

26).  

 

 

 

 



 

17 

 

5.3 Centrala begrepp 

 

Utifrån den konstruktionistiska perspektivet ses pedagogen och barn som medkonstruktörer, 

pedagogen för inte över kunskap till barnet utan upptäcker den tillsammans med barnet i 

mötet (Palmer, 2015, s.21). Ett annat begrepp vi använder är meningserbjudande. 

Psykologen James. J Gibson tillämpade begreppet affordance, han menar att det finns 

erbjudanden i miljön som individen kan upptäcka och använda sig av. Gibson menar att det 

också är individuellt hur vi interagerar med miljön beroende på de behov vi har. Med 

begreppet menas hur människan upplever en direkt förnimmelse av den fysiska miljön och 

hur människan med hjälp av kroppen utvecklar och bildar ett samspel med den miljö som 

finns runt omkring (Gibson, 1986, s.127–129). Birgitta Qvarsell (2011) har översatt 

begreppet till meningserbjudande och menar att man med hjälp av begreppet kan se och 

förstå de möjligheter till inflytande som barn har i förskolan. Frågan om vad som räknas som 

ett erbjudande måste då ställas. Qvarsell (2011) understryker den fysiska miljöns betydelse 

när det kommer till barns gemenskap, och även betydelsen av en inbjudande miljö 

(Qvarsell,2011, s.67–68 & 72). Vi har valt att använda oss av Qvarsells (2011) definition av 

begreppet meningserbjudande i studien.   

  

Begreppen fantasi, transformation och relationellt lärande kan kopplas samman med det 

sociokulturella perspektivet. Fantasi som grundar sig enligt Lev S Vygotskij (1995) i 

erfarenheter och känslor. Barns tidigare upplevelser och känslor reproduceras in i lekar och 

aktiviteter. Barns erfarenheter och tidigare upplevelser sätts in i den aktuella leken och 

skapar en ny verklighet som utgår från barnets intresse och behov. Fantasi grundas på 

verkliga ting och material som vidare skapar nya nivåer av kombinationer. Leken bidrar till 

att barn övar upp sin fantasi och ju mer erfarenheter barnet besitter desto större 

förutsättningar har barnet till kreativitet och fantasi (Vygotskij, 1995, s.11–19). Nelson & 

Svensson (2005) beskriver att transformation innebär att barnet kan använda sig av sin 

föreställningsförmåga, materialet som barnet tar in i leken blir något annat (Nelson & 

Svensson, 2005, s.10). Relationellt lärande innebär att barnen i verksamheten ses som en 

resurs där lärande kan ske i gemenskap och barn kan lära av varandra. Bjervås & Emilson 

(2017) beskriver begreppet relationellt lärande där barn kan väcka andra barns intresse över 

något och där delaktigheten kan skapa lärande mellan barnen. Barnen blir delaktiga i 

varandras aktiviteter och upptäckter (2017, s.232–236).    
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6. Metod  

I nedanstående avsnitt beskrivs det olika metoderna som användes i studien. Datainsamling 

till forskningsläget, observationer, databearbetning och analysmetod.  

6.1 Datainsamling till forskningsläget 

 

Tre databaser användes för att beskriva forskningsläget; swepub, ERIC och Nordic Base of 

Early Childhood Education and Care. De aktuella sökorden som användes var preschool, 

outdoor och environment. Databasen Swepub utgav 62 träffar. Genom urvalet att artiklarna 

skulle vara peer reviewed återstod endast två artiklar från Swepubs databas. En av dessa 

artiklar ansågs som användbar i studien men tyvärr fanns inte artikeln i fulltext och var inte 

nåbar för oss. Vid sökningen i databasen ERIC användes samma sökord, vilket gav ett 

resultat på 251 artiklar. Efter att peer reviewed och full text valts återstod 57 artiklar. Efter 

genomgången av dessa återstod en artikel som matchade studiens relevans. Vid en andra 

sökning i ERIC bestod sökorden av kindergarten, outdoor och environment. Resultatet blev 

89 artiklar. Efter att vi valt peer reviewed och full text återstod 15 artiklar. Två av dessa 

användes i studien. I Databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care 

användes sökorden pedagogisk miljö. Fem artiklar hittades varav en var relevant för studien. 

En av artiklarna hittades via ett tidigare arbetes referenslista (Pedagogers uppfattningar om 

utomhusmiljöns betydelse för barn i förskolan). I Swepub gjordes även en sökning på 

utomhuspedagogik, resultatet blev sex artiklar varav en kunde användas till studiens 

forskningsöversikt. Artiklar vars innehåll bestod av solexponering, genus, matematik, språk 

samt natur- och skogsmiljö valdes bort.  

6.2 Datainsamling genom observationer 

  

Studiens metod bestod av att observera fyra förskolegårdar för att söka kunskap om vad som 

sker i mötet mellan barn, miljö och pedagoger på förskolegården. Rubinstein Reich och 

Wesén (1986) beskriver att en observation innebär att undersöka något medvetet utifrån ett 

förutbestämt syfte. En viktig del i observationerna är att se till helheten, barnet i samspel 

med andra, material och miljön. Att se till de yttre faktorerna skapar en större bild av 

verksamheten och inte det enskilda barnet (1986, s.11–12). I vår studie har vi valt att 

observera barnen på förskolegården och det samspel som sker med miljö och pedagoger där. 

På så sätt möter vi upp Rubinstein Reich och Weséns tanke om att få tag i ”en större bild” 

än det enskilda barnet.  

 

Observationerna genomfördes vid två tillfällen på varje förskola, det vill säga åtta 

observationstillfällen allt som allt.  Efter det första observationstillfället insåg vi att mer 

material behövdes samlas in för att höja studiens trovärdighet. Våra anteckningar var inte 
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tillräckligt detaljerade för att vi skulle kunna analysera dem. De nya observationerna skedde 

strukturerat med fokus på barn, pedagoger och förskolegården. Papper och penna användes 

vid alla observationer, men vid de nya observationerna strukturerades observationer upp på 

ett mer lämpligt sätt, i form av noggrannare punkter och kommentarer. Observationerna av 

barn, pedagoger och förskolegårdar skedde med hjälp genom löpande protokoll. 

 

Løkken & Søbstad (1995) beskriver löpande protokoll som den mest använda 

observationsmetoden i förskolans verksamhet. Observatören är icke deltagande och intar en 

roll som åskådare där anteckningar sker kontinuerligt (1995, s. 51–52). Under 

observationerna följde vi barn och pedagoger i deras aktiviteter och skrev ner så detaljerat 

vi kunde, vad som hände. Observationstiden varade ett par minuter på olika platserna på 

gårdarna. Efter varje observationstillfälle på varje plats förflyttade vi oss till en annan plats 

där en sammanställning gjordes utifrån noteringarna. Sammanställningarna av 

observationerna är det vi har utgått från när vi gjort analysen, de utgör grunden för studiens 

resultat. 

6.3 Databearbetning och analysmetod 

  

Sammanfattningen av observationerna analyserades efter våra frågeställningar och med 

hjälp av de utvalda analys-begreppen.  

      

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor valde vi att använda fem relevanta 

analysbegrepp som vi presenterat i teoriavsnittet. Begreppen transformera, hur använder 

barnen materialet på förskolans gård, och om barnen transformerar materialet? 

Meningserbjudande, vad inbjuder materialet till och vilka aktiviteter erbjuds barnen på 

förskolegården? Hur använder barnen sin fantasi på förskolegården? Begreppet 

medkonstruktör. Hur agerar pedagogerna, är de medkonstruktörer och i sådana fall på vilket 

sätt? Samt begreppet relationellt lärande används när vi undersöker hur samspelet ser ut 

mellan barn och barn samt barn och pedagog, på vilket sätt delar och skapar de kunskaper 

med varandra? 

6.4 Reflektion över metoden 

 

Vi valde att använda oss av metoden observationer i denna studie, där förskolan, barn och 

pedagoger är anonyma. Vi tog kontakt med en ansvarig person på varje förskola. 

Kontaktpersonen mottog informationen via en blankett om observationens anonymitet och 

nyttjandekravet. Observationerna skedde i två omgångar där vi upptäckte efter det första 

tillfället att mer material behövdes samlas in för att få en tydligare analys och stärka studiens 

resultat. Kontaktpersonerna på de olika förskolorna var mycket tillmötesgående, inga 

problem framträdde vid en förfrågan om ett andra observationstillfälle. Med metoden 

observationer anser vi att studiens syfte och frågeställningar kunde besvaras. En brist med 
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att endast använda sig av deltagande observationer var att vi endast kunde tolka vad barnen 

gjorde med förskolegården och vad förskolegården gjorde med barnen, samt en tolkning av 

pedagogers agerande på förskolegården.      

6.5 Validitet och reliabilitet 

 

När man väljer metod för att samla in information till sin studie behöver man kritiskt granska 

metoden man ska använda för att bestämma hur tillförlitlig och giltig den information som 

man får fram är.  

 

Validitet (giltighet) är ett mått som visar om en viss fråga, i vårt fall en observation, ger det 

svar som studiens frågeställningar eftersträvar. Sapsford & Judd har utformat en mer precis 

definition och anser att validitet är samma sak som “utformning av en forskningsinsats i syfte 

att kunna ge trovärdiga slutsatser och att de resultat och belägg som en undersökning leder 

fram till ska utgöra starkt stöd för de tolkningar som görs” (Bell, 2006, s. 117–118). Syftet 

med studien är ju att söka kunskap om vad som sker i mötet mellan barn, miljö och pedagoger 

på förskolegården. Då tyckte vi att en metod som observation där vi själva är på plats och 

ser vad som händer och för anteckningar lämpade sig bäst och att vi sedan analyserar 

resultaten. Vi skulle även kunnat filma på plats för att hjälpa minnet, men detta skulle 

förmodligen tagit för lång tid då vi behövde få in alla pedagoger och vårdnadshavares 

medgivande. En annan aspekt till varför vi inte filmade kan ha vart att vi möjligen kunde ha 

saknat medgivande från vissa vårdnadshavare. När alla barn vistas ute samtidigt kan det vara 

svårt att avgöra vilka barn som få filmas och andra inte. Lekar och aktiviteter kan inkludera 

både barn där vi fått medgivande samt barn utan medgivande. Detta kan resultera i att vissa 

observationer kring leksituationer eller aktiviteter uteblir.   

 

Reliabiliteten (tillförlitligheten) är det mått som visar om det använda tillvägagångssättet ger 

lika resultat vid olika tillfällen men under samma omständigheter. Vi valde att göra våra 

observationer två gånger på varje förskola, vid två skilda tillfällen, för att öka 

tillförlitligheten. Det vi får fram under en sådan här typ av studie kan ses som exempel på 

vad som sker i mötet mellan barn, miljö och pedagoger på förskolegården. Det kan se olika 

ut på olika förskolor, med tanke på att miljön kan vara annorlunda och med tanke på det 

relationella lärandet då barnen påverkar varandra. 

6.6 Etiska hänsynstaganden 

  

Det grundläggande individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2011) innefattar de fyra 

forskningsetiska principerna: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 
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Informationskravet innebär att de deltagande i studien ska informeras om syftet med studien, 

hur den ska genomföras och vad den kommer att användas till. Vidare ska deltagarna också 

informeras om sin roll under studien, att deras medverkan är frivillig samt att de närsomhelst 

kan avbryta sitt deltagande. 

 

Samtyckeskravet innebär att uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare ska lämna sitt 

samtycke till sin medverkan i studien. Denna regel är beroende av deltagarnas aktivitet i 

undersökningen. Vid aktivt deltagande ska samtycke alltid samlas in. Konfidentialitetskravet 

innefattar anonymitet för förskola, pedagoger och barn. All personal på de aktuella 

förskolorna blev informerade innan observationerna att både förskola, personal och barn är 

anonyma. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet inte får användas till annat 

än forskningens syfte. Det betyder att uppgifterna inte får användas för kommersiellt bruk 

eller andra icke-vetenskapliga syften. Anonymiteten ska kunna garanteras. 

 

Vi har tagit hänsyn till informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

genom en medgivandeblankett där kontaktpersonen på varje observerad förskola fick 

information om studien och dess syfte, och att deltagandet var frivilligt och närsomhelst 

kunde avbrytas. De fick också information om studiens anonymitet, samt att insamlad data 

inte kommer att användas av någon obehörig. På grund av att vi har valt observation som 

datainsamlingsmetod där deltagarna inte är aktiva ansåg vi att det inte behövde inhämta 

samtycke från barnen, vårdnadshavare och inte heller de enskilda pedagogerna. 

6.7 Beskrivning av förskolegårdarna 

  

I följande avsnitt beskrivs de fyra förskolegårdarnas utformning. 

  

6.7.1 Förskola 1. 

  

Förskolan ligger belägen i ett mindre samhälle. Gården ligger likt en hästsko runt förskolans 

lokal. På framsidan och nedanför entrén är ytan asfalterad. Vid den asfalterade ytans slut tar 

en gräsmatta vid samt en större sandlåda och en klätterställning med tillhörande rutschkana. 

Även en gungställning med fyra gungor finns på denna yta. Närmare naturmiljön ligger ännu 

en gungställning och en sandlåda, vid sandlådan finns mindre materiallådor och bänkar. Runt 

huset övergår gräsmattan mer i naturmiljö, med träd och en liten kulle. Längst bort och runt 

lokalens hörn ligger en materialbod.    
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6.7.2 Förskola 2. 

  

Förskolan ligger belägen i ett mindre samhälle. Förskolans lokaler sitter ihop med skolans 

byggnad. Utanför entrén är det asfalterat en bit innan ytan övergår i grus och sedan gräs och 

naturmiljö. På gården finns en större och en mindre sandlåda, vid den större sandlådan ligger 

ett ute kök. På mitten utav gården finns en mindre klätterställning med tillhörande 

rutschkana, en materialbod och allra längst bort en buss som är byggd av europapallar och 

däck, djur har även skapats av kabeltrummor och färg.  

6.7.3 Förskola 3. 

  

Förskolan ligger i ett mindre bostadsområde utanför centrum i en storstad. Lokalerna finns 

på bottenvåningen i ett bostadshus med lägenheter. Vid entrén till förskolan är det asfalt, 

förutom ett litet område med gunghästar där det ligger en matta av det slag som finns i nyare 

lekparker. Förskolan har två gårdar, en som ligger i anslutning till verksamhetens lokaler, 

och en som ligger inom kort gångavstånd. Den första gården, som barnen kan nå inifrån 

lokalerna samt från två grindar (barnsäkra) ligger mellan två bostadshus. Stenplattor ligger 

närmast husväggen, och jord/mark utan gräs närmast staketet. Det finns ett litet lekhus med 

ett fönster, en gungbräda med fyra platser och en sandlåda. Ett förråd för vagnar finns vid 

den ena kortsidan av gården, med ett målat fotbollsmål på. En leksaksspis, två små 

“picknickbord” och några däck finns också på gården. Den andra gården, där barnen lämnas 

av föräldrarna på morgonen, ligger vid början av ett skogsområde. Den är också inhägnad 

med två grindar. Den är större än förskolans egen gård och har en stor sandlåda med ett 

lekhus och ett bord. Det finns två gunghästar och en gungbräda med fyra platser. Det som är 

störst på gården är en klätterställning med tillhörande rutschkana. Det finns också ett stort 

picknickbord.   

6.7.4 Förskola 4. 

     

Denna förskola ligger en bit utanför storstaden. Även den har två gårdar, men båda ligger i 

anslutning till förskolans lokaler, som består av ett låghus. På framsidan ligger det stenplattor 

från grinden fram till entrén. På ena sidan är det gräsmatta och där finns en lekstuga och en 

gungbräda samt flera gunghästar. Till höger finns det inhägnade gungor och en sandlåda, 

intill sandlådan finns ett mindre utekök och en kiosk. På baksidan ligger en större naturgård. 

Här finns det träd, buskar, stora stenar och både gräs och barmark. I mitten av gården finns 

en klätterställning med rutschkana och på den ena sidan finns det ett tält av trä med 

klätterväggar. Det finns också ett litet lekhus i trä, en stor träbåt och flera egengjorda bockar 

av trä. Små svampar av trä finns också, samt stubbar och stockar, och bänkar i barnens höjd. 
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7. Resultat  

I nedanstående avsnitt presenteras de två delstudierna. Delstudie ett fokuserar på barnen och 

delstudie två fokuserar på pedagogerna. Lovisa Vesterlund ansvarar för första delstudien och 

Lina Strandberg ansvarar för den andra delstudien. Barnen benämns som yngre barn, i detta 

fall ett till två-åringar och de äldre barnen tre till fem år och pedagoger innefattar 

förskollärare och barnskötare. Det observerade materialet lades i två strukturerade filer med 

radnummer. Observationsmaterialet finns att granska under bilagor.   

7.1 Resultat och Analys delstudie 1  

  

I följande avsnitt presenteras resultatet utifrån frågeställningen: Vad gör förskolegårdens 

miljö med barnen och vad gör barnen med förskolegårdens miljö? 

 

I analysen delas de olika platserna som har observerats in under fyra rubriker; sandlåda, 

naturmiljö, klätterställningar och gungor. Övervägande förskolegårdar har en plats som i 

studien benämns naturmiljö. Naturmiljön i denna studie innebär att en del av gården omfattas 

av en plats med träd, stenar, buskar och gräs. Platsen klätterställningar inkluderar sådant som 

barnen kan klättra på såväl som traditionella klätterställningar som mindre traditionella 

klätterföremål så som en båt eller ett tält. Platsen gungor inkluderar gungor, gunghästar och 

gungbräda.      

7.1.1 Sandlåda 

 

Sandlådan var en plats som fanns på alla de observerade förskolorna (fil 1, rad 1,18, 30, 44). 

Under observationerna använde sig både äldre och yngre barn av sandlådan i deras lekar och 

aktiviteter (fil 1, rad 1,18,30,34,44).  Sanden i sandlådan kan tolkas som ett 

meningserbjudande till barnen. Sanden användes mestadels i matlekar eller för att bygga 

konstruktioner med (fil 1, rad 1–3, 20,-22, 31–33, 35, 46,47). Vid alla observationer hade 

barnen tillgång till material som hinkar och spadar, men även sandformer och husgeråd som 

tallrikar, muggar, slevar och kastruller (fil 1, rad 1–3, 19, 21, 30, 32–35, 44–48). Även 

materialen kan tolkas som meningserbjudanden då de bjöd in till konstruktionsbyggen i 

sandlådan. Barnen grävde hål med spadar i sandlådan och byggde torn med hjälp av former 

och hinkar (fil 1, rad 1, 3, 20, 21, 31, 34). Ramen runt sandlådan användes som en bilbana, 

sandlådans ram blev därmed också ett meningserbjudande som möjliggjorde lek och det kan 

också förstås som en transformering. (fil 1, rad 19). Barnen hämtade även sand från 

sandlådan för förflyttning till lekar som befann sig på en annan plats av förskolegården. Vid 

två av förskolorna finns ett utekök i anslutning till sandlådan. När sanden förflyttades från 

sandlådan under matlekarna låtsades barnen att det var olika ingredienser som socker, soppa 

och kakor (fil 1, rad 2, 22, 44–48). Detta kan också tolkas som transformering. Vid en 
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förskola fanns en kiosk i anslutning till sandlådan. Där förflyttades också sanden från 

sandlådan för att transformeras till soppa och säljas till andra barn (fil 1, rad 46–47). 

Materialet användes på liknande sätt av både äldre och yngre barn. Det gick inte att urskilja 

olika sätt att använda materialen mellan de yngre och de äldre barnen. 

 

Aktiviteterna och lekarna i och vid sandlådan kan även förstås som relationellt lärande då 

observationerna visar hur barnen intresserade sig, anslöt sig till och utvecklade, i samspel 

med andra barn, de olika aktiviteterna som pågick i sandlådan (fil 1, rad 1–3, 18–22, 30–35, 

44–48).   

7.1.2 Naturmiljö 

  

 I naturmiljön pågick mycket aktiviteter och lekar. Vid dessa platser befann sig till mestadels 

de äldre barnen men med stöd av pedagoger även de yngre. Barnen samlade till exempel in 

naturmaterial som pinnar, kottar och gräs i hinkar och kastruller som de låtsades var 

ingredienser i matlagningslekar (fil 1, rad 4, 8, 23). De samlade även kottar i hinkar som de 

hällde ut till hungriga ekorrar (fil 1, rad 7). Barnen hoppade på stenar som i leken kan tolkas 

som säkra platser medan marken nedanför var lava som kunde bränna de barn som ramlade 

ner från stenarna. I en annan lek blev marken till ett hav fullt av farliga hajar (fil 1, rad 

5,56,57). De meningserbjudanden som observerades på platsen involverade stenarna som 

möjliggjorde för barnen att leka farliga lekar på, och marken kunde transformeras till lava 

eller vatten där barnen kunde bränna sig eller bli tagen av en haj (fil 1, rad 5, 56,57). 

 

Naturmiljöns stora yta och material bjöd in till springlekar. Tagarlekar observerades, där 

barnen jagade varandra (fil 1, rad 6,54). En sten och en stubbe blev ”pax”. Pax innebar att 

de barn som befann sig på ett pax kunde inte kan bli tagna av andra barn. Även yngre barn 

deltog i tagarlekarna, de yngre barnen jagade de äldre och de rörde sig över större delen av 

förskolans gård. Andra meningserbjudanden fick barnen via en pedagog som tillsammans 

med barnen bakade en tårta. Pedagogen agerade som en medkonstruktör i leken då hen 

låtsades smaka på tårtan. Här transformerades gruset till att bli en tårta (fil 1, rad 23).  

 

Då miljöerna i naturmiljön varierade mycket uppstod också många meningserbjudanden. 

Vid en slänt kunde barnen rulla en boll på en bräda.  Pedagogen kunde i denna situation 

förstås som en medkonstruktör då hen intresserade sig för vad barnen gjorde samt bekräftade 

och samtalade med dem om bollen och hur den rullade (fil 1, rad 24). Andra lekar som 

uppstod på platsen innebar att samla mat till hungriga djur (fil 1, rad 25).  

Meningserbjudandet som naturmiljön bidrar med är de naturmaterial som tillhandahålls. 

Löv, grus, pinnar, stenar och sand transformeras av barnen in i deras olika aktiviteter och 

lekar. De äldre barnen besitter mer erfarenheter och kan använda sin fantasi i större 

utsträckning. Relationellt lärande kan tydas när barnen deltar i en aktivitet eller byter till en 

annan som fångar deras intresse.     
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7.1.3 Klätterställningar 

 

Observationerna av klätterställningen med tillhörande rutschkana, båten och tältet visar att 

barnen använder det både som det meningserbjudande den är konstruerad för men även för 

andra aktiviteter bland annat genom transformation och fantasi. Både äldre och yngre barn 

deltog i lekar och aktiviteter här (fil 1, rad 9-11,26-28, 36–38). De yngre barnen tävlade om 

vem som kunde ta sig upp först för stegen för att sen åka ner via rutschkanan. Väl nere sprang 

de bort till stegen igen för att hinna upp först, barnen skrattade och proceduren upprepades 

flera gånger. Rutschkanan tolkas som ett meningserbjudande för barnen, de använder sig av 

rutschkanan utifrån dess syfte men också som en plats för den jagarlek som uppstod (fil 1, 

rad 9,11).  

 

Klätterställningen kan förstås som en plats för transformering för barnen. Den blev till ett 

fängelse, ett relationellt lärande kan tolkas när barnen tillsammans måste lösa problemet hur 

de ska ta sig ut (fil 1, rad 59). Barnen tycks använda sig av rutschkanan som en plats där det 

kan ha makt över andra barn. De barn som står först blockerar och avvaktar att åka ner, de 

andra barnen trycker på bakifrån och visar sitt missnöje även vokabulärt. Aktiviteten på 

rutschkanan övergick i jagarlek. Barnen åker ner efter varandra och börjar jaga varandra. Ett 

par barn klättrar upp igen på klätterställningen. Barnen tycks även här använda sig av 

rutschkanan i det meningserbjudande den är gjord för, och även ett relationellt lärande kan 

tolkas när barnen gemensamt åker ner efter varandra och jagarleken infinner sig. 

Tillsammans styr barnen om leken (fil 1, rad 36–38).  

 

På båten befinner sig flera barn, ett barn till ansluter som menar på att det finns hajar. Barnen 

springer mot naturmiljön för att senare komma tillbaka till båten. Barnen gör sig redo för att 

dyka ner under vattnet för att söka upp en grotta, men de måste akta sig för hajarna. Barnen 

hoppar ur båten och springer mot naturmiljön igen. I situationen på båten kan relationellt 

lärande, fantasi och transformation tolkas. Det relationella lärandet kan ses när barnen leker 

och springer tillsammans. Fantasin och transformationen uppstod när barnen tillsammans 

använde marken som vatten (fil 1, rad 56–57,59).   

 

På ett tält byggt av trä klättrade ett barn upp högst upp på toppen, barnet utnämner sig till 

drottning. Tältet kan i denna situation förstås som en transformation, men även fantasi kan 

tydas när barnet utnämner sig till drottning. Barnet befinner sig högst upp och en 

maktsituation verkar utspela sig. Barnet befaller de andra barnen att göra som hen säger, att 

hoppa och nudda grenar på träd som finns runt omkring dem. Barnen gör som de blivit 

tillsagda. Barnet som befinner sig på tältet klättrar ner och någon annan tar hennes plats uppe 

på tältet och drottningen byts ut (fil 1, rad 55). Även här kan ett relationellt lärande i samband 

med barnens gemensamma fanatiserande. Barnen i lek som drottning som befinner sig högre 

än de andra, där tältet kan tolkas som en tron.  
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7.1.4 Gungor         

  

Förskolorna tillhandahåller även olika sorters gungor som både yngre och äldre barn 

använder sig av under observationerna (fil 1, rad 12,39,49). Vid gungor bestående av däck 

fästa med kättingar i ställningar kan flera barn befinna sig på en och samma gunga samtidigt 

vilket även kunde ses under observationerna. Barnen gungade och ibland ställde de sig upp 

för att få mer fart. Barn kom och gick mellan gungorna och andra aktiviteter på 

förskolegården men under hela observationstillfället befann sig alltid flera barn på gungorna. 

Barnen gungade även en och en både sittandes och ståendes (fil 1, rad 12–15). Gungorna 

kan tolkas som ett meningserbjudande till barnen där de använde sig av gungorna i det syfte 

de är till för. Gungorna med höga kanter gungade yngre barn på med hjälp av pedagoger 

som lyfte i och ur samt gav barnen fart, det kan tolkas som de yngre barnen inte kunde 

uppleva ett relationellt lärande som de äldre barnen, som de tolkas uppleva när det gungar 

tillsammans på samma gunga (fil 1, rad 12–16). Vid ett tillfälle satt fyra barn på en och 

samma gunga varav ett barn stod bredvid och snurrade gungan för att därefter släppa. Barnen 

på gungan snurrade och skratt uppstod. Vid detta tillfälle kan ett meningserbjudande förstås, 

gungan fick med barnets hjälp snurr istället för att den gungade fram och tillbaka. Även ett 

relationellt lärande kan tolkas där barnen samarbetar (fil 1, rad 17).  

 

På gunghästarna gungar både yngre och äldre barn. Under observationerna tolkar jag att 

barnen använder sig av gunghästarna i det meningserbjudande som de är till för (fil 1, rad 

39–41,50). Vid gungbrädan befinner sig två äldre barn, de sitter mitt emot varandra och tar 

mycket fart med benen, det kan tolkas som att barnen transformerar gungbrädan till en bil 

som de kör. Barnen använder sig av gungbrädan i det meningserbjudande den är till för men 

även fantasi och transformation kan förstås (fil 1, rad 43). På gården som tillhandahåller 

gungorna som består av två mindre däck fästa i ett varsitt rep gungade inga barn under 

observationstillfället (fil 1, rad 29).  
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7.2 Resultat och Analys delstudie 2 

 

Nedan presenteras resultat och analys av observationerna utifrån frågeställningen: hur rör 

sig och agerar pedagogerna på förskolans gård? Analysen delas in i tre olika teman: 

pedagogens rörelsemönster, pedagogens uppgifter, pedagogen som meningserbjudare.  

7.2.1 Pedagogens rörelsemönster 

 

Pedagogerna på de fyra förskolegårdar som har observerats hade alla ett aktivt 

rörelsemönster, vilket betyder att de förflyttade sig runt på gården med jämna mellanrum. 

De stannade till på de olika platser där barnen uppehöll sig, men återgick sedan till att röra 

sig över hela gården (fil 2, rad 1, 6, 7, 8, 12, 16, 19). Pedagogerna på förskola 4 deltog inte 

i leken, något som är värt att nämnas då detta utgör en skillnad jämfört med de andra tre 

förskolorna. Denna skillnad märktes tydligt i naturmiljön på gården, med kuperad terräng 

och mycket träd och buskar, samt små och stora stenar. Under denna observation så rörde 

sig de två närvarande pedagogerna runt på gården, men de medverkade inte i barnens lek. 

 

När möte mellan barn och pedagog skedde så uppstod spontana samtal som innehöll frågor 

och svar från både barn och pedagoger, sedan fortsatte barnen med sin aktivitet. I dessa 

situationer tolkar jag det som att både pedagoger och barn är medkonstruktörer och att 

möjligheter till relationellt lärande uppstår (fil 2, rad 23).  

7.2.2 Pedagogernas uppgifter  

 

Pedagogerna såg ut att ha olika roller och uppgifter på gården. En pedagog på förskola 1 

hade sin ”plats” vid ett stort bord där det låg en närvarolista. Hens uppgift var att skriva 

närvaro på de barn som kom (fil 2, rad 2). På förskola 3 delade fler pedagoger på uppgiften 

att ta emot barn och fylla i närvarolistan (fil 2, rad 14, 16). Förutom denna uppgift som 

mottagare av barnen som kom ut på gården och till förskolan så delade pedagogerna upp sig 

för att närvara på olika platser på gården samt att följa grupperna av barn runt på gården när 

de förflyttade sig (fil 2, rad 17, 18, 19) Detta kan tolkas som att pedagogerna är intresserade 

av vad barnen gör, och det intar en roll som medkonstruktörer (fil 2, rad 16). 

 

På alla fyra observerade gårdar var leken ”fri”, det vill säga den planerades inte av någon 

pedagog utan barnen bestämde själva vad för aktivitet de skulle utföra (fil 2, 1–23). Utifrån 

den fria leken kan det tolkas att barnen fås möjlighet till sina egna lekar, där relationellt 

lärande, meningserbjudande, fantasi och transformation kan uppstå.  
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7.2.3 Pedagogen som menings-erbjudare 

 

Vissa pedagoger fungerade som ”menings-erbjudare”, de erbjöd barnen material och 

aktiviteter (fil 2, rad 1,5,6,9,10,13,15,16,21). Dessa meningserbjudande framställdes på 

olika sätt, dels genom att barnen fick en inbjudan till att delta i den aktivitet som pedagogen 

höll på med, dels genom att barnen erbjöds ett material som de själva kunde använda i sin 

aktivitet och/eller lek. Ett exempel på det senare är från förskola 1 där en pedagog satt vid 

ett staket och gjorde mönster på staketet med hjälp av färgade plastband (fil 2, rad 1). 

Pedagogen placerade sig vid ett staket och när barnen kom ut på gården gick några barn fram 

till hen. Pedagogen satt ner på barnens nivå och hen både lyssnade och svarade på barnens 

frågor. Genom att erbjuda barnen att hjälpa hen att sätta fast plastbanden på staketet så blev 

hen en menings-erbjudare. Förutom att berätta vad hen gjorde så gavs barnen en möjlighet 

till att vara delaktiga i denna aktivitet genom att de fick hjälpa till att sätta fast plastbanden i 

staketet så att det bildades olika geometriska former (fil 2, rad 1). På förskola 3 observerades 

hur en pedagog handlade som en menings-erbjudare i relation till bollek. Pedagogen tog upp 

en boll som låg på marken och sparkade den till ett barn. Barnet accepterade erbjudandet 

vilket synliggjordes av att de sparkade bollen mellan sig. En kort stund senare kom ett annat 

barn och tog över rollen från pedagogen som bollmottagare. De två barnen fortsatte sin lek 

med bollen medan pedagogen gick vidare till rutschkanan (fil 2, rad 13). På detta sätt 

observerades hur pedagogerna återkommande erbjöd barnen material och aktiviteter under 

vistelsetiden på gården.  

 

Alla pedagoger som medverkade under observationerna tolkade jag som att dem visade 

närvaro och intresse för vad barnen sa och vad de gjorde (fil 2, rad 6,11,15,16,17,19,23).  

Vissa av pedagogerna deltog i barnens lek, de som inte gjorde det övervakade barnens lek 

(fil 2, rad 6, 11, 16, 19). Interaktionen som uppstod mellan barnen och de pedagoger som 

deltog i barnens lek tolkade jag ske spontant, det vill säga det verkade inte vara förplanerat, 

vare sig från barn eller pedagoger utan detta skedde i stunden. Det kunde även tolkas som 

att det fanns ett tydligt samspel mellan barn och pedagoger. Pedagogerna varken sa eller 

visade barnen vad barnen skulle göra, utan agerade som menings-erbjudare, det vill säga att 

de gav istället barnen idéer och förslag så att barnen själva kunde prova och utforska olika 

möjligheter (fil 2 rad 6,15,16,21). Pedagogerna inbjuder till ett relationellt lärande genom att 

ge barnen möjlighet att hjälpa varandra på olika sätt och i olika situationer (fil 2, rad 21). Ett 

exempel på relationellt lärande finns från förskola 4 där ett barn hämtade och bar en stubbe 

från en plats till en annan. Stubben var tung, och pedagogen föreslog för barnet att be ett 

annat barn om hjälp att bära stubben. Barnet kommer dock på själv att stubben kan rullas 

istället för att bäras, och när stubben har rullats till den andra platsen beskriver barnet för de 

andra barnen att stubben kan förflyttas på detta sätt. Pedagogen uppmuntrade och berömde 

barnet under denna process.  Pedagogen föreslog för barnet hur stubben ska kunna förflyttas, 

vilket avslås av barnet. Barnet delar istället med sig av sin upptäckt att stubben kan rullas 

fram istället för att bäras till de andra barnen (fil 2, rad 21). Både pedagoger och barn hjälper 

till att väcka andras intresse för att prova nya sätt, och genom denna delaktighet så skapas 

möjligheter för lärande (fil 2 rad 1,6,11,13,21).  
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8. Diskussion och konklusion 

I följande avsnitt diskuteras frågeställningarna: vad gör förskolegårdens miljö med barnen 

och vad gör barnen med förskolegårdens miljö och hur agerar pedagogerna på förskolans 

gård, utifrån studiens resultat. Slutligen följer en konklusion innehållande en 

sammanfattning av studiens huvudsakliga resultat och förslag till vidare forskning. 

8.1 Diskussion 

  

Under observationerna använde sig både äldre och yngre barn av sandlådan i sina lekar och 

aktiviteter. Om vi tolkar vad som händer i sandlådan med hjälp av begreppet 

meningserbjudande som det beskrivs av Engdahl så upplever barnen en direkt förnimmelse 

av miljön och utvecklar ett samspel med den miljön (Engdahl 2014, s.41–42). Barnen lagar 

mat och bygger torn. Här går meningserbjudande och transformering hand i hand. 

Transformering eller transformation innebär som vi tidigare beskrivit att barnet kan använda 

sig av sin föreställningsförmåga och göra materialet till något annat i sin lek (Nelson & 

Svensson, 2005, s.10) I sandlådan förvandlas sanden till en mängd olika ingredienser i 

matlagning, vilket kan tolkas som transformation. Mårtensson (2014) diskuterar barns 

användande av material som finns på förskolegården som rekvisita som de tar in i deras 

lekar. Hon menar även att “barnens följsamma relation till omgivningen gör att den fysiska 

miljön får karaktär av medskapare till lekens förlopp” (Mårtensson 2014, s.101–102 & 112). 

Detta tycker vi stämmer överens med vad vi tidigare skrivit om begreppen 

meningserbjudande och transformation. Även fantasi går hand i hand med dessa begrepp då 

det är med hjälp av fantasin transformeringen kan ske och med hjälp av fantasin alternativa 

meningserbjudanden kan ses av barnet. Fantasi enligt Vygotskij (1995) grundar sig i barns 

tidigare erfarenheter. De äldre barnen har utifrån Vygotskijs logik mer fantasi att använda 

sig av än yngre barn. Eftersom både de yngre och äldre barn vistas vid sandlådan kan även 

relationellt lärande ses där barnen tillsammans samlas och tycks intressera sig vid denna 

plats. De äldre barnen kan i dessa situationer dela med sig av sina erfarenheter och fantisera 

tillsammans med de yngre barnen. På så sätt får de yngre barnen ta del av sådant som de inte 

kunnat göra utan de äldre barnen. 

 

I naturmiljön flödade fantasin där en mängd olika meningserbjudanden kan uppenbaras på 

grund av den variationsrika miljön. Här tolkar vi likt Söderström (2011) att barnen tycks 

trivas vid naturmiljön där lek, samspel och fysisk aktivitet uppstår både för yngre och äldre 

barn. Vid ett tillfälle blev stenar säkra platser då barnen låtsades att marken var lava. Där 

kan man kan tolka en transformation av stenar och mark. Pinnar, kottar, gräs blev 

ingredienser likt sanden i matlagningslekar. Barnen matar ekorrar med kottar vilket kan ses 

som ett relationellt lärande, där de finner en gemensam aktivitet som givande.  

I naturmiljön var det enda stället där de yngre barnen inte befann sig i lika hög grad som de 

äldre under våra observationer. Vi tolkar det som att de yngsta barnen tenderar att söka sig 
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till naturmiljön tillsammans med pedagoger och i vissa fall äldre barn då de kan tänkas 

behöva hjälp med balans över terrängen eller för att befinna sig nära en pedagog. På en 

förskola där gården var indelad i två delar med staket och grind mellan sig, och naturmiljön 

var på baksidan av förskolan så var det tydligt att de yngre barnen bara gick till naturmiljön 

i sällskap med pedagogerna.   

 

Vid klätterställningen erbjuds också många olika meningserbjudanden och transformationer. 

Båten som klätterställning kan tänkas hjälpa till för barnen med fantasin att marken blir ett 

hav med hajar. Båten användes i det meningserbjudande den är konstruerad för, men att 

omgivningen transformeras. Detta kan ses utifrån det Lars Owe Dahlgrens (2008) diskuterar, 

där han menar att planerade utemiljöer som exempelvis båden i detta fall utgör en möjlighet 

och där naturmiljön kompletterar barnens lek där naturmiljön och marken blir ett hav och 

stenar säkra platser när dem ska akta sig för hajar (Dahlgren, 2008, s.72).     

Klätterställningen med tillhörande rutschkana tycks vara en plats för barn att samlas vid, där 

klätterställningen tycks ses både som det meningserbjudande den är konstruerad för men 

även att den kan transformeras för att passa in i barnen lekar. Vid tältet i trä finns även här 

tecken på meningserbjudande, transformation, fantasi och relationellt lärande. När barnen 

utnämner sig till drottning och de tillsammans deltar i leken som drottning och underordnade 

som ska lyda drottningens order.  

 

Gungorna verkar vara ett sådant material som inte erbjuder mer mening än just att gunga (på 

olika sätt). Här verkar inte barnen stimuleras att transformera eller fantisera i lika hög grad 

som på övriga platser på gården.  Ett relationellt lärande kunde tolkas även vid gungorna 

framför allt av de äldre barnen som gungade flera tillsammans. De utvecklade och utforskade 

gungandet tillsammans. Ett sätt att se på det relationella lärandet utifrån Bjervås & Emilson 

(2017) är när barnen intresserar sig för varandras aktiviteter och lekar. Tillsammans 

utvecklar barnen sin fantasi i de olika aktiviteterna (Bjervås & Emilson, 2017, s.232–236).   

Det relationella lärandet kan tänkas utebli i viss mån för de yngre barnen som gungade i 

gungor där man bara kunde sitta en och en, så de var relativt ensamma i sin lek förutom 

pedagogen som tog fart. 

 

På alla de observerade platserna behövde barnen mer eller mindre använda sig av sin kropp 

och sin fysiska förmåga. Det kunde även ses under observationerna att de äldre barnen var 

mer kapabla till ett större rörelsemönster där det använde sin kropp mer i de olika 

leksammanhangen. Detta kan kopplas ihop med Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) 

diskussioner kring kopplingen mellan kropp och lek. När ett barn kan kontrollera sin kropp 

och sin rörelseförmåga ligger lekens alla möjligheter öppna. Det vill säga att kroppen är 

nyckeln till barn lek och vilka lekar som blir möjliga (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000, 

s.83).  

 

Om man ser till Mosera & T Martinsen (2010) studie om norska förskolegårdar kan vi se en 

liknelse till våra observationer. Generellt var storleken på gårdarna likvärdiga, där miljön är 

varierande. Även en liknelse kan ses till att barnen själva kunde hämta material från bodar 

och materiallådor. Under observationerna kunde det överlag ses att yngre och äldre barn 
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befann sig på samma gård och kunde integrera med varandra (Mosera & T Martinsen, 2010, 

s.468–469).  

 

Pedagogerna som deltog i observationerna hade alla ett flöde i sina rörelsemönster, och även 

om de till synes hade vissa förutbestämda platser på gården så var de alla aktiva i sin rörelse 

runt på gården. Ibland tog pedagogerna med sig de yngre barnen, hållandes de i handen, när 

de gick runt på gården. Det framstod som om de yngre barnen inte hade förflyttat sig på detta 

sättet om pedagogerna inte hade tagit med dem.  

 

Pedagogerna agerade tydligt som menings-erbjudare och medkonstruktörer (Engdahl, 2014, 

s.41–42). Detta syntes genom att pedagogerna var öppna för det som barnen ville göra och 

undersöka, samt att de visade intresse för barnens frågor. Begreppet medkonstruktör, som är 

en del av den konstruktionistiska teorin, var något som passade bra in på de observerade 

pedagogerna genom att de inte visade och lotsade barnen till aktiviteter och kunskap. De lät 

istället barnen själva upptäcka och tillägna sig kunskap genom de olika prövningar som 

uppstod under lekens gång. Detta sätt att agera på förskolegården uppfattades att vara något 

som föll sig naturligt för de inblandade pedagogerna. I likhet med Erdems (2018) studie 

tolkas det att pedagogerna menar att utomhusmiljön är viktig för barn, där utomhusvistelsen 

kan stödja barn i deras kognitiva, fysiska, sociala utveckling (Erdem, 2018, s.208–212). 

Detta är även något Mc Clintic & Petty påvisar utifrån sin studie, där de flesta pedagoger 

menade på att barns utomhusvistelse och utomhuslek är viktigt för deras utveckling och hälsa 

(Mc Clintic & Petty,2015, s.35–39). 

 

Det var också tydligt under observationerna att pedagogerna var menings-erbjudare, genom 

de olika material och aktiviteter som de erbjöd barnen. Qvarsell betonar vikten av att miljön 

på förskolegården är inbjudande (Engdahl, 2014, s.41–42). Gården och dess miljö blev 

inbjudande genom att pedagogerna visade barnen det material och de aktiviteter som kunde 

användas och utföras där.  

 

Szczepanskis (2009) studie visar en otrygghet hos kring barns lärande utomhus (2009, s.51–

52). Genom våra observationer sker lärandet mestadels mellan barnen, men att pedagogerna 

finns där som meningserbjudare och medkonstruktörer. Barnen samspelar i sina lekar vilket 

bidrar till det relationella lärandet.  

8.2 Konklusion 

  

När vi undersökte vad som sker i mötet mellan barn, miljö och pedagoger på förskolegården 

och hur äldre och yngre barn använder sig av förskolegården visade observationerna att det 

sker ett flertal aktiviteter, lekar och möten på förskolegårdarna. Barns utevistelse på 

förskolan består av mer än att komma ut och röra på sig eller att få frisk luft. Både yngre och 

äldre barn använder sig av förskolegården och dess material och vistades på alla platser även 

om de äldre var överrepresenterade i naturmiljön. De äldre barnen utnyttjar således 

förskolans gård mer än de yngre barnen, som kan tänkas behöva mer stöd av pedagoger för 
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att utnyttja hela gården. I leken på förskolegården tolkar vi att barnen använder flera olika 

sociala förmågor, som exempelvis förmågan att kommunicera och samarbeta. Det är genom 

denna kommunikation och detta samarbete som lekens och barnens samspel uppstår. 

Pedagogerna är aktiva på förskolegårdarna både i sitt agerande och i sina rörelsemönster. De 

fungerar som både medkonstruktörer och menings-erbjudare genom att visa intresse för 

barnen och deras aktiviteter, samt genom att erbjuda barnen olika material och möjligheter. 

De deltar också i en del av barnens lekar. Pedagogerna handlar alltså tydligt för att 

möjliggöra för barns utveckling och lärande under utevistelsen på förskolegården. 

8.3 Vidare forskning  

 

Ovanstående studie har behandlat yngre och äldre barns möte med förskolegården via 

observationer, samt observationer hur pedagoger rör sig och agerar på gården. För att få 

ytterligare kunskap om hur yngre och äldre barn samt pedagoger själva beskriver mötet med 

förskolegården och det som sker i förskolegårdens miljö föreslås samtal i form av enklare 

intervjuer med både barn och pedagoger. På detta sätt lyfts både barnens och pedagogernas 

perspektiv fram. Genom dessa samtal med barn under aktiviteternas gång kan man få ta del 

av mer om vad som sker i mötet och kunna uttala sig om hur barnen tänker. Vidare forskning 

där pedagoger intervjuas om synen på utomhusvistelse och deras agerande vid dessa 

aktiviteter skulle även det kunna ge mycket relevant information. 
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10. Bilagor 

10.1 Medgivande 

 

Information och medgivande till deltagande i en studie 

 

 

Studien, som kommer att handla om utomhuspedagogik i förskolan, kommer att utföras inom ramen 

för ett självständigt arbete. Studien utförs av Lovisa Vesterlund och Lina Strandberg som går sista 

terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att förskolans gård, pedagoger 

och barn observeras, samt att det observerade kommer att analyseras.  

 

Jag har tagit del av information att förskolan, pedagogerna och barnen förblir anonyma och jag vet 

att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att deltagarna 

inte kan identifieras. Medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas. 
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Datum och Ort 
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10.2 Fil 1, Forskningsfråga 1. 

 

Radnummer Förskola 1 

1 Sandlåda 

I början av observationen befinner sig fyra äldre och fyra yngre barn vid sandlådan. De 

yngre barnen gick till de mindre materiallådorna som finns intill sandlådan för att hämta 

material som hink, spade, sandformer, och tallrikar. De gick tillbaka till sandlådan där de 

började gräva och fylla hinkar, sandformer och tallrikar med sand, som de senare hällde ut 

eller gjorde former av. 

2 Fyra äldre barn anslöt sig till sandlådan där de tog sand i kastruller och på tallrikar. De hade 

tidigare stått vid en mindre kabeltrumma intill sandlådan där de lagade mat. Efter de hämtat 

sand som i detta fall beskrevs som socker återgick dem till kabeltrumman och fortsatte med 

matlagningen. Barnen hade även samlat på sig naturmaterial som löv, kottar, gräs och grus 

som de använde i leken med matlagningen. 

3 I slutet av observationen hade en pedagog och tre äldre barn anslutit sig till sandlådan, 

pedagogen pratade med barnen. Barnen skapade torn, mat och kakor utav sanden. 

4 Naturmiljö 

Vid naturmiljön finns till en början åtta äldre barn, fyra av barnen bär på hinkar, spadar och 

kastruller som de alla hjälptes åt att samla naturmaterial i, som kottar, pinnar, gräs och löv. 

De fyra barnen som samlat material samlas vis den mindre kabeltrumman intill sandlådan 

där de började laga mat. En stund senare står de fyra barnen kvar vid kabeltrumman och 

lagar mat.  

5 Åtta äldre barn befinner sig nu vid naturmiljön där de hoppas på stenar. Det finns lava på 

marken och man får bara vara på stenarna annars kan man bränna sig.  

6 Leken övergår till att leta och använda sig av pinnar, och två yngre barn tillkommer. De 

äldre barnen kommer överens att de yngre barnen ska vara snabbare än de äldre barnen och 

leken övergår i spring och jagande.  

7 I slutet av observationen befinner sig tre äldre och ett yngre barn vid naturmiljön, de samlar 

kottar i en hink till hungriga ekorrar.  

8 Fyra yngre barn använder sig av kullen där de springer ner och sen klättrar upp igen. 

9 Klätterställning 

Två yngre barn befinner sig på klätterställningen. De tävlar om vem som kan klättra upp 

fortast där de senare åker ner för rutschkanan för att snabbt skynda bort till trappan igen för 

att ta sig upp.  

10 En stund senare ansluter ett äldre barn som deltar i klättrandet och åkandet.  

11 Vid slutet av observationen befinner sig en pedagog, fyra yngre barn och två äldre. De äldre 

barnen använder sig av hela klätterställningen, medan de yngre barnen använder sig av 

trappan och rutschkanan.  

12 Gungorna 

Det finns två gungstationer på förskolans gård. Mindre gungor med hög kant som riktar sig 

mot de yngsta barnen och gungor som är gjorda av däck. Gungorna som är gjorda utav däck 

tillåter barnen att gunga fler än en på samma gunga. 

13 Vid gungorna kommer barnen och går, både äldre och yngre. 
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14 I början av observationerna befinner sig fyra äldre barn vid gungställningen längst bort. Två 

av barnen gungar tillsammans medan två av barnen gungar en och en. Barnen tar mycket 

fart och ibland ställer de sig upp för att få mer kraft och fart.  

15 En stund senare är det fem äldre barn som gungar, fyra av barnen gungar ihop och ett barn 

gungar ensamt. 

16 Två pedagoger och två yngre barn har anslutit sig till gungställningen där de hjälper de 

yngsta med aktiviteten och att få fart.  

17 Vid gungställningen närmast förskole byggnaden har fyra äldre barn satt sig på en 

gemensam gunga. Ett annat äldre barn snurrar gungan för att sedan släppa den. Barnen 

snurrar på gungan och de skrattar.  

 Förskola 2 

18 Sandlåda/utekök 

Under observationerna noteras att både äldre och yngre barn har en tendens att samlas vid 

sandlådorna/ uteköket.  

19 I början av observationen sitter en pedagog tillsammans med tre yngre barn, två av barnen 

använder sig av material som hink och spade som de fyller med sand. De tredje barnet kör 

en traktor längs sandlådans kant flera varv. 

20 Även två äldre barn befinner sig vid sandlådan där de gräver och sitter i ett stort hål. 

21 En stund senare har ännu en pedagog anslutit sig till sandlådan samt ytterligare fyra yngre 

barn. De gräver i det stora hålet, bakar kakor i uteköket samt använder sig av material som 

husgeråd i form av kastruller, tallrikar och muggar, men även material som hinkar och 

spadar. Barnen lagar mat och bakar åt pedagogerna. 

22 I slutet av observationen har ett äldre barn dukat upp mat på en närliggande stubbe och ber 

en av de två pedagogerna komma för att äta. Barnet förklarar för pedagogen vad hen lagat, 

materialet består av grus, löv och kottar.  

23 Naturmiljö 

En pedagog tillsammans med nio barn, fyra yngre och fem äldre sitter i slänten vid gårdens 

naturmiljö. Ett av barnen har bakat en tårta av sand som de pratar om. Det sjunger sedan en 

sång som en utav barnen började sjunga på. 

24 Vid ett senare tillfälle har det rört sig längre bortåt i naturmiljön och en pedagog och ett 

yngre barn till har anslutit. Barn och pedagoger sitter runt ett träd, de yngre barnen rullar en 

boll längs en bräda som lutar ner för slänten. Två av barnen konstaterar att bollen rullar 

långt. 

25 Aktiviteten som pågår intill består av grävande i jorden. Barnen har spadar som de fyller i 

en hink och en burk. Två av barnen gräver en hög direkt på marken. Jorden i hinken, burken 

samt högen på marken är mat till djuren som är hungriga.  

26 Klätterställningen 

Vid klätterställningen med tillhörande rutschkana befinner sig två äldre och ett yngre barn. 

Barnen turas om att klättra upp för att senare åka eller klättra ner 

27 Vid ett senare tillfälle befinner sig två yngre barn vid klätterställningen. Det ena barnet har 

en spade där hen häller grus på rutschkanan. Det andra barnet befinner sig under 

klätterställningen där hen häller grus med hjälp av en spade över en bräda. 

28 Två äldre barn ansluter sig till klätterställningen där de vill åka ner för rutschkanan, det 

yngre barnet som häller grus på rutschkanan bli missnöjt då hens lek upphör för en stund. 

Barnet fortsätter sedan hälla grus på rutschkanan mellan det äldre barnens åk. 

29 Gungorna 

Gungorna på gården är två mindre däck som är fästa i ett varit rep i en ställning. Ingen utav 

barnen använde sig av gungorna under observationens gång. 
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 Förskola 3 

30 Sandlåda 

I början av observationen är fyra äldre barn vid sandlådan. De har hinkar och spadar som de 

fyller 

31 Två av barnen bygger ett torn, ett barn lägger sand på sandlådans kant och plattar till. Ett av 

barnen hämtar grus från mitten av gården, hen kommer tillbaka till sandlådan. Gruset är hård 

mat. 

32 Två av barnen fyller sina hinkar med sand som de häller ut på ett bord som står i sandlådan. 

Intill bordet finns ett mindre lekhus. 

33 En stund senare befinner sig två äldre barn vid sandlådan. Barnen skopar upp sanden som 

ligger på bordet i en hink med hjälp av en varsin spade. Barnen leker mamma och pappa 

och lagar mat. Sanden är blandad med snö, barnen använder den ljusa sanden i sin 

matlagning. 

34 Ett yngre barn ansluter sig till sandlådan tillsammans med en pedagog. Barnet får en hink 

och en spade av pedagogen och börjar försiktigt gräva i sandlådan. 

35 Vid slutet av observationen befinner sig tre äldre barn vid sandlådan. De leker mamma och 

pappa, två av barnen har gått in i det mindre lekhuset där de lagar mat. Ett av barnen hämtar 

sand från bordet och lägger i hinken inne i lekhuset. 

36 Klätterställning med tillhörande rutschkana 

Vid klätterställningen med tillhörande rutschkanan befinner sig åtta äldre barn och ett yngre. 

De äldre barnen står i kö uppe vid rutschkanan och det yngre barnet står nere vid 

rutschkanans slut och vill klättra upp. De äldre barnen vill att det yngre barnet ska flytta på 

sig så dem kan åka. Efter det yngre barnet flyttat på sig åker de äldre på rad efter varandra. 

37 Vid ett senare tillfälle befinner sig sex äldre barn vid rutschkanan. De tävlar om vem som 

ska åka först. Barnen väntar gärna och blockerar vid rutschkanans början. 

38 Vid slutet av observationen befinner sig åtta äldre och ett yngre barn vid rutschkanan. De 

äldre barnen leker tagare där en del av klätterställningen är pax. Tagaren åker ner för 

rutschkanan och börjar jaga de andra barnen. Det yngre barnet befinner sig under 

klätterställningen där hen har en spade och lägger grus på en bräda. 

39 Gunghäst 

Vid gunghästarna gungar två yngre barn. Dem tar mycket fart och använder sig av hela 

kroppen. De ena barnet har en pinne i handen och gungar utan att hålla sig vid hästen. 

40 Vi ett senare tillfälle Befinner sig tre yngre barn på gunghästarna, där två barn gungar 

tillsammans. Barnet som gungar själv har tappat farten och tittar på ett flertal äldre barn som 

jagar varandra. Barnen som gungar tillsammans får hjälp av en pedagog med fart och att 

hålla balansen. 

41 Vid observationens slut sitter två yngre barn på varsin gunghäst, de gungar fort med hela 

kroppen, de tittar på varandra och skrattar och försöker ta ännu mer fart.  

 

42 Gungbräda 

På gården finns en gungbräda som fyra barn får plats på. I början av observationen befinner 

sig två äldre barn på gungbrädan. De gungar häftigt och tar sats med benen. 

43 Vid ett senare tillfälle sitter två äldre barn på gungbrädan, de gungar häftigt och gungbrädan 

är en bil som barnen kör.   

 Förskola 4 

44 Sandlåda/ Kiosk 

De yngre barnen befinner sig vid observationstillfället på gårdens framsida. Fyra barn rör 

sig mellan sandlådan, kiosken och stuprännan som sitter på förskolans lokal alldeles intill. 

Två av barnen ställer en hink under stuprännan, i hinken finns sand. Från stuprännan droppar 

det vatten ner i hinken. De ena barnet går i mellan hinken och sandlådan för att hämta mer 
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sand. Det andra barnet sitter kvar vid hinken och stuprännan. De låter vattnet droppa ner på 

spaden för att senare hälla vattnet vidare ner i hinken 

45 Vid ett senare tillfälle har det flyttat hinken med sand bort till en bänk som står intill 

sandlådan. Båda barnen turas om att hämta sand från sandlådan för att sedan lägga i hinken. 

46 Två andra barn rör sig mellan sandlådan och kiosken. De hämtar sand från sandlådan i varsin 

kastrull. Kastrullerna tar de med sig bort till kiosken där de står och rör om, häller ur och 

häller tillbaka. 

47 Efter en stund ansluter ett barn till kiosken. Hen köper soppa 

48 Vid slutet av observationen Samlas de fyra barn vis en mindre bänk. De har med sig hinkar 

och kastruller som de ställer på bänken, de går sedan för att hämta mer sand för att fylla på 

dessa. 

49 Gunghästar/ Stubbar 

Till väster på gårdens framsida finns två gunghästar och underlaget består av grus. 

50 Två barn sitter på en varsin häst och gungar och två barn befinner sig på sidan om. 

51 Vid gunghästarna finns stubbar som de två barnen rullar ner för en mindre slänt. 

52 Ett av barnen rullar upp sin stubbe igen och vänder på den och sätter sig på den. Ett av 

barnen har klivit av från sin gunghäst och låter en kamrat gunga. Barnet som klev av hästen 

vill också ha en stubbe att sitta på. Pedagogen visar vart det finns fler. Barnet hämtar en 

stubbe som hen rullar bort till barnet som sitter på stubben borta vid gunghästarna. Ännu ett 

barn vill ha en stubbe, hen hämtar och bär upp en från slänten och ställer den bredvid de två 

andra 

53 I slutet av observationen gungar ett barn.   

 

54 Naturmiljö/ Tältet 

Vid observationens början befann sig fyra barn vid gårdens naturmiljö. Två av barnen kröp 

på knäna och två gick bredvid. De barnen som kröp på knäna var hund och katt, de tävlade 

och jagade sedan varandra över gården. Ett av barnen klättrade upp på en sten som blev pax, 

barnet klättrade ner igen och där en närliggande stubbe blev pax istället. 

55 Vid ett senare tillfälle har ett av barnen klättrat upp på tältet tillhörande klättervägg. Barnet 

har utnämnt sig till drottning och de andra barnen ska göra som hen säger, de ska hoppa upp 

och nudda en gren vid ett närliggande träd. Efter en stund hoppar barnet ner och ett annat 

klättrar upp. De byter drottning och hen vill att de andra barnen ska nudda träd på gården.  

56 Naturmiljö/ Båten 

Vid båten befinner sig två barn, ytterligare ett barn ansluter som menar på att det finns hajar. 

Barnen lämnar båten och springer runt gården, de samlas sen längst bort på en varsin sten. 

57 Efter en stund är barnen tillbaka vid båten. Vid akten har barns sen tidigare samlat mindre 

stubbar och bitar av plankor. Barnen lägger på ytterligare material. Barnen förbereder sig 

för att dyka ner till botten, de ska se upp för hajar och leta efter en grotta. Barnen springer 

längst bort av gården igen 

58 Vid slutet av observationen befinner sig två andra barn vid båten, de kör en varsin traktor 

på båtens golv och på sidan. De flyttar sig efter en stund till en närliggande slänt och trapp. 

Barnen kör sina traktorer ner och upp för slänten och trappen.  

59 Klätterställning med tillhörande rutschkana 

Barnen som lekt hajar borta vid båten och vid gårdens naturmiljö och stenar. Befinner sig i 

slutet av observationen under rutschkanan. Leken har nu övergått till att de sitter i fängelse, 

problemlösning uppstår när barnen funderar på hur de ska komma ut.  
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10.3 Fil 2, Forskningsfråga 2 

 

Radnummer Förskola 1 

1 Pedagogerna rör sig över hela gården, och stannar till vid vissa platser där 

barnen samlas. När vi startar observationerna sitter pedagog 1 vid staketet 

och gör mönster i staketet med plastband (triangel, cirkel och kvadrat). 

2 Pedagog 2 står vid borden vid klätterställningen, och tar emot barn som 

kommer utifrån/hemifrån och inifrån förskolan. 

3 Pedagog 3 kommer ut från förskolan och går runt på gården och frågar 

barnen vad de gör. 

4 Pedagog 4 går runt på gården först och stannar sedan till vid skogsdungen. 

5 Pedagog 5 står vid gungorna och tar fart på de yngre barnen. 

6 Pedagogerna förflyttar sig med jämna mellanrum till olika platser på 

gården. De pratar med barnen, frågar vad de gör, och interagerar genom att 

visa intresse, delta i leken och komma med förslag och idéer till barnen. De 

har alla god överblick och griper in om några av barnen blir osams. När de 

pratar med varandra så är det korta samtal, de återgår sedan till barnen och 

deras aktiviteter. 

 Förskola 2 

7 Pedagogerna befinner sig på olika platser på gården. Vissa av de stannar 

längre stunder på de platserna, medan andra förflyttar sig över hela gården. 

Vid observationens början sitter pedagog 1 på ett stort däck tillsammans 

med ett barn och pratar med det barnet. 

8 Pedagog 2 går runt på gården med flera barn. 

9 Pedagog 3 är i sandlådan med flera barn. 

10 Pedagog 4 sitter på marken med en grupp av barn. 

11 Pedagogerna kommunicerar hela tiden med barnen, genom att fråga dem 

olika frågor, berätta saker för dem och lyssna på deras svar. Pedagogerna 

visar intresse för vad barnen gör och vad de säger, och interagerar genom 

att delta i barnens lek. De har uppsikt över alla barnen. Det uppstår korta 

samtal mellan pedagogerna, men fokus ligger hela tiden på barnen. 

 Förskola 3 

12 När observationerna startar befinner sig pedagogerna på olika platser på 

gården. Pedagog 1 står vid det stora bordet nära grinden. Hen pratar med 

barnen som också står vid bordet. Efter en stund går ped. till gunghästarna 

där hen pratar med ped. 4. Det är ett kort samtal och ped. 1 går sedan 

tillbaka till bordet där hen pratar i telefon. 

13 Pedagog 2 sitter på huk i sanden mitt på gården. Sedan sparkar hon boll 

med ett av barnen en stund, innan hen går vidare till rutschkanan där flera 

barn befinner sig. Vid rutschkanan hjälper hen barnen att åka ner, och 

därefter går hen runt klätterställningen och stannar bakom den en stund. 

14 Ped. 3 står mitt på gården vid observationens början. Hen går vid några 

tillfällen till grinden för att ta emot barn som kommer. Hen rör sig inte över 

så stora ytor utan står mest stilla på samma plats. Vid ett tillfälle går hen till bordet för 

att kolla närvarolistan som ligger där. 
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15 Ped. 4 står först vid gunghästarna, dit ped. 1 kommer för att prata med hen. 

När ped. 1 har lämnat platsen går ped. 4 en runda runt gården, tillsammans 

med ett barn. Hen rör sig sedan mellan det lilla huset i sandlådan och 

tillbaka till gunghästarna. Pedagogerna har hela tiden kontakt med barnen, 

genom att prata med dem och visa intresse för deras lek. De ställer frågor 

till barnen och kommer med förslag på aktiviteter. De samtalar med 

varandra under kortare stunder, när de har pratat klart så rör de sig tillbaka 

till de platser där dem var när observationen startade. 

16 Pedagogerna rör sig över hela gården och ser sig runt omkring, stannar till 

ibland en stund och pratar med barnen, frågar vad de gör. En pedagog tar 

emot de barn som lämnas av föräldrar, och fyller i närvarolistan. Denna 

pedagog hälsar barnen välkomna och frågar hur de mår. De andra delar upp 

sig på olika delar av gården. En pedagog sitter vid de små barnen, de andra 

rör sig runt de olika små grupperna av barn. Pedagogerna interagerar väl 

med barnen och intresserar sig för vad barnen gör och kommer med förslag 

när något eller flera barn inte vet vad de ska göra på gården. De är 

uppmärksamma och griper direkt in när det uppstår någon konflikt. De 

förklarar också för de mindre barnen att man inte ska äta sand och kasta 

sand och så vidare. När pedagogerna samtalar med varandra så handlar 

samtalen om vad de tillsammans med barnen ska göra under förmiddagen 

och resten av dagen. 

 Förskola 4 

17 Observationen startar på förskolans bakre gård, ”natur-gården”. Två 

pedagoger finns på gården, här kallade pedagog 1 och pedagog 2. 

Pedagogerna hade planerat ”natur-rutan”, där de skulle titta på vårtecken 

men p g a att det både var kallt, blåsigt och snöade denna dag så bestämde 

pedagogerna istället fri lek för barnen. Ped. 1 står vid observationens 

början vid klätterställningen med rutschkanan där hon hjälper barnen med 

att åka ner. Hen rör sig sedan runt på gården och frågar barnen vad de gör. 

Ett barn ramlar och pedagogen frågar om det gick bra. Hen går sedan 

tillbaka till rutschkanan och rör sig runt klätterställningen och det 

närliggande ”tältet”. Ped. 2 går hit och samtalar en stund. Ped. 1 vänder sig 

ofta om och kollar var barnen befinner sig på gården. 

18 Ped. 2 går vid observationens start runt på gården och frågar barnen vad de 

gör. Hen går sedan till ped. 1 och pratar med hen. Sedan går ped. 2 till 

”båten” och till barnen som är där. Hen tittar på barnen men säger inget. Ett 

barn är vid grinden till den andra gården, och ped. 2 går dit och stänger 

grinden ordentligt. 

19 De båda pedagogerna rör sig runt hela gården, men stannar till kortare 

stunder på olika ställen där grupper av barn befinner sig. De kommunicerar 

och interagerar med barnen genom att fråga vad de leker och vad de gör. 

Pedagogerna deltar dock inte i själva leken. De visar intresse utan att bryta 

in i barnens lek. När de samtalar med varandra så tittar de på en skata och 

dess bo i ett träd en bit bort. Samtalen är korta, och de återgår sedan till att 

röra sig över gården. Den första delen av observationen avslutas här och 

fortsätter sedan på den främre gården där de yngre barnen befinner sig. 

20 Pedagogerna på denna gård benämner jag pedagog 3 och pedagog 4. När 

observationen börjar står pedagogerna och pratar med varandra om något 

som verkar röra förskolan, de har också varsitt papper i handen som de 

läser från under några korta ögonblick. 

21 Ped. 4 går sedan till ”gunghästarna” och pratar med barnen där. Hen frågar 

 

vad barnen som sitter vid de lösa stubbarna gör (precis bredvid 
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gunghästarna). Hen ger barnen idéer och förslag på vad de kan göra med 

stubbarna. Efter en stund går pedagogen iväg med ett av barnen för att 

hämta en till stubbe. Hen hjälper inte barnet utan ger förslag på hur stubben 

kan förflyttas, och när barnet lyckas med förflyttningen så berömmer 

pedagogen barnet. 

22 Ped. 3 har under tiden rört sig över gården och därefter flyttat sig till 

platsen där stubbarna står, dit ped. 4 har gått. De samtalar kort med 

varandra, sedan går ped. 4 in och ped. 3 går till ”affären” där några barn 

står. Ped. 3 stannar en kort stund på denna plats innan hen går tillbaka till 

platsen med gunghästar och stubbar. 

23 Även dessa pedagoger förflyttar sig över hela gården, och stannar till både 

kortare och längre stunder. De pratar med barnen och visar genom sin 

interaktion intresse för barnens lek. De ställer öppna frågor och svarar även 

på de frågor som barnen ställer. Deras samtal med varandra verkar handla 

om de papper som de båda har. Det är korta samtal, och de återgår snart till 

barngruppen och dess aktiviteter. 

 


