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Sammanfattning  

Förskolegården är ett aktuellt och intressant område inför vår kommande roll som förskollärare. 

Gården är en plats där vi kommer tillbringa stor del av vår framtid och därför vill vi få mer 

kunskap om detta ur pedagogers perspektiv.  Det vi fokuserat på är pedagogers uppfattningar och 

åsikter om förskolegården och detta kan vi koppla till begreppen intelligent action och learning by 

doing som är Deweys teorier. Dessa teorier handlar främst om upplevelser och erfarenheter vilket 

vi grundar vår studie på eftersom vi anser att man utvecklas hela livet och att det därför är viktigt 

att få vara med om olika händelser. 

    Genom att vi kopplar vår studie till upplevelser och erfarenheter intar vi ett sociokulturellt 

perspektiv som fokuserar på intresset för det individuella barnet och barnet i grupp.  

    Syftet med denna studie är att undersöka några förskolepedagogers uppfattningar beträffande 

utemiljön på gården samt observera vad det finns för material och vad som används av barnen. 

Frågeställningarna vi använt oss av är: Vad anser den intervjuade pedagogen om miljön på gården 

i dag? Vad är pedagogernas åsikter kring upplägget av gården? Vad för material finns på gården 

och vad används? 

    Metoderna vi använt oss av är intervju och observation på tre olika förskolor i mellansverige 

där vi intervjuat sex pedagoger och observerat på sex förskolegårdar.  

    Resultatet av intervjuerna och observationerna visar att i de flesta fall var pedagogerna nöjda 

med gårdarna eftersom att det ansågs finnas det mesta, exempelvis närheten till naturen där 

utbudet skiftar beroende på årstid och detta ger barnen möjlighet till olika upplevelser. Resultatet 

visar även att materialutbudet och gårdens storlek var av betydelse för barnens motoriska 

utveckling samt att pedagogernas flexibilitet av verksamheten spelar in då aktiviteten likväl kan 

flyttas ut som att vara inne.  

 

Nyckelord: Intervju, Observation, Utemiljöer, Materialet på gården  
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1. Inledning 

Förskolegården är en viktig mötesplats för både barn och pedagoger och det är där som en stor 

del av lärandet sker dagligen. Vi anser att det är på gården som barn och pedagoger ifrån olika 

avdelningar träffas och får samspel och utbyte av varandra. Detta tycker vi medför att materialet 

bör vara givande för alla, vilket gör att vi som pedagoger får tänka till lite extra utifrån det som 

finns att skapa kring då materialet ska främja varje barns lärande och utveckling. Gårdens 

utformning och pedagogernas olika sätt att tänka har stor betydelse för hur materialet används. 

Både en liten och materialfattig gård och en stor gård med mycket material kan vara lika lätt eller 

svår att utveckla beroende på hur kreativa pedagogerna är. Utevistelse är viktigt på många sätt 

och därmed blir förskolegården ännu viktigare eftersom vi tillbringar stor del av tiden där och det 

är utifrån detta som vår studie har sin grund i. 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för 

barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö (Lpfö98, 2010, s.7). 

 

Under vår utbildning har vi haft VFU (verksamhetsförlagdutbildning) på olika förskolor i landet 

och där har utformningen av gårdarna sätt olika ut beroende på förskolans möjligheter och 

pedagogernas bemötande. Dessa gårdar har väckt ett intresse i oss för att vilja veta mer om hur vi 

som framtida pedagoger i förskola kan tänka när det gäller material och miljö. Detta intresse har 

vi utvecklat vidare genom att vi har intervjuat och observerat pedagoger och dess gårdar för att få 

pedagogers perspektiv på förskolegården. Intervjuerna fokuserar mest på att få en inblick i 

pedagogernas erfarenheter och tillgångar medan observationerna inriktar sig på vad för material 

som redan finns på gården samt vad för material som användes. I studien använder vi ordet 

material men i den mesta litteratur står det föremål eller leksaker som motsvarande. 

1.1 Arbetsfördelning 

Arbetet har vi valt att till viss del skriva tillsammans för att få två infallsvinklar av studien, där vi 

även gemensamt intervjuat och observerat. Den uppdelning vi gjort av arbetet är att Angelica har 

skrivit resultatet av intervjuerna och utformat intervjuguiden samt skrivit om 

utomhuspedagogiken och Friedrich Fröbel. Ingela har skrivit resultatet av observationerna och 

även skapat observationsschemat samt skrivit om material och John Dewey. Vi har även båda 
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ansvarat lika för att komma i kontakt med förskolor. Resten av arbetet som vi inte skrivit enskilt 

har vi hjälpts åt att skriva. 
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2. Begreppsförklaring 

Vi vill med denna studie undersöka några pedagogers syn på förskolegården där vi i bakgrunden 

kommer visa detta med anknytande litteratur och begrepp. Vi kommer främst koppla till Karin 

Engdahls avhandling om förskolegården (Engdahl, 2014) men även Barnverket (2014), Hartman 

(2003), Öman (1991), Grahn (1997), Skollagen (2010), Skolverket (2009), Olsen (2013), Nelson & 

Nilsson (2002), Dewey (2008), Lpfö98 (2010), Åkerblom (2005) och Nordin-Hultman (2004).  

2.1 Förskolegården 

I Engdahl hänvisas utemiljön till Björklid som tycker detta har stor betydelse vilket även 

Brodin och Lindström uttrycker eftersom barnen kan utforska på annat sätt när de är ute, detta 

visar även vissa studier på som Lindström sammanställt där den sociala utvecklingen och 

anpassningen ökar om platsen är tillräckligt intressant för barnen (Engdahl, 2014, s. 2).  

Enligt Lpfö98 står det att  

Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och 

erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Lpfö98, 2010, s. 11). 

     

    Utemijöns betydelse styrker Grahn med fler eftersom de anser att barnen får använda alla sina 

sinnen allra helst i en växtrik miljö där de får känna, lukta, smaka och lyssna på växter och djur 

(Granh m.fl, 1997, s. 6). Miljön står det även om i skollagen där ”en god miljö” innebär att ”lokaler 

och den utrustning” som behövs finns tillgänglig för barnens utveckling (Skollagen 2010:800, 1 kap 4 

§ och 2 kap 35 §, samt 8 kap 8 §). Miljön på gården kan vara utvecklande eftersom den är 

väsentlig för vad barnen väljer för lekar, den kan även vara begränsande för barnens utforskande 

om den är alltför välplanerad redan (Grahn m.fl, 1997, s.8). Detta skriver även Olsen om när det 

gäller utemiljön där ”the outdoor enviroment plays a vital role for young children as the space can help in the 

pysical, emotional, social, and intellectual development of the children” (Olsen, 2013, s.11). Hon skriver även 

att en utemiljö kan vara dålig för barnen eftersom det är den sista platsen som tas upp och 

utvecklas av pedagogerna.   

    I en artikel från skolverket skriver Patrik Grahn om ett resultat han fått fram angående 

förskolegårdar som visar att   

[…] hur förskolegården är utformad har oerhört stort inflytande på barnens lek och utveckling. Den 

är deras dagliga utemiljö där de ska lära sig att utforska och upptäcka naturen, sig själva, sina sinnen 
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och omvärlden. Om gården ger dem utmaningar utvecklas deras motorik, den påverkar deras 

koncentrationsförmåga, hur pass mycket de rör på sig[…] (Skolverket, 2009).  

 

Även ”BARNverket ser utemiljön som en viktig faktor för barns utveckling av motorik och rörelseglädje, 

återhämtning, fysisk, psykisk och social hälsa samt lärande” (Barnverket, 2014). 

2.2 Material 

Leksaker kan enligt Nelson och Nilsson betraktas på olika sätt genom att de ses som ikoner ur ett 

barns vinkel, dessa ikoner kan föreställa något verkligt eller overkligt, något som faktiskt finns 

eller något barnen fantiserar fram. Leksaker kan vara ”föremål som skapats av människan till exempel 

bilar, hus, fotbollar och stekpannor, eller så föreställer leksaker naturligt förekommande fysiska företeelser som till 

exempel människor, djur och växter” (Nelsson & Nilsson, 2002, s. 33). En leksak kan avbilda 

någonting på flera sätt men leksaken och det som leksaken föreställer kan se olika ut (Ibid, s. 58). 

Detta genom att leksaker kan uttrycka sig på olika sätt när det gäller framförandet beroende på 

hur sanningsenlig leksaken är. Dessa uttryckssätt kan vara färg, form med mera (Ibid, s. 60). 

    Även Olsen ger förslag på viktiga material som borde finnas på gården så kallade ”building 

materials” – byggmaterial som är både konstlade (spadar, hinkar) och naturliga (stenar, pinnar, 

sand) (Olsen, 2013, s. 15).   

    ”Försolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av 

olika tekniker, material och redskap” (Lpfö98, 2010, s. 10).  

    Oftast förknippas material och leksaker på förskolor som pedagogiska, men enligt Nelsson & 

Nilsson så blir inte ett föremål pedagogisk förrän det finns ett lärande med i bilden. Detta lärande 

sker på förskolorna i samband med att föremålen kopplas ihop med barnens utveckling och 

pedagogernas lärande roll. Det är genom att pedagogerna ger föremålen föreställningar som 

barnen kan vidareutveckla dem genom att instruera och visa barnen om hur något ser ut men 

även kan användas exempelvis genom att pedagogen tar fram en bil och använder sin hand för att 

köra runt den på golvet (Nelsson & Nilsson, 2002, s. 44-45).  

2.3 Utomhuspedagogik  

    ”Vistelse utomhus med naturmark och lektålig grönska kan ha en stimulerande men också 

lugnande verkan”(Barnverket, 2014).  

    En viktig aspekt för att utveckla sin kunskap angående området utomhuspedagogik är att 

undervisa i naturen, vilket man började med på 1800-talet i USA. Att undervisa utomhus är idag 

mycket betydande för bland annat USA och Canada. Utemiljön har upptäckts som en tillgång i 
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pedagogiken av olika arrangemang runt om i världen däribland ”Learning Through Landscapes” och 

”kanadensiska Evergreen” där de använder begreppet ”learnscape” för att belysa den kapacitet det 

finns för en utvecklande pedagogik med utemiljön i fokus. Det finns två traditioner, den ena är 

den ”utomhuspedagogiska traditionen” som är en ”pedagogisk metod” där lärandet och kunskapen blir 

produktivare. Den andra är den ”fruluftspedagogiska” där ”friluftslivet” stärker förhållandet till 

naturen med hänsyn till ens erfarenheter. En differens mellan dessa traditioner är att 

”utomhuspedagogiken” inte förekommer på utsidan av skolan medan ”friluftslivet” finns som officiella 

företeelser i samhället (Åkerblom, 2005, s. 41). En ytterligare differens mellan dessa traditioner är 

att ”utomhuspedagogiken” fokuserar på lärandet där naturen är ”objekt” och människan som 

upplevande ”subjekt” (Ibid, s. 42), därför är det av betydelse att ”ge barn möjlighet att lära känna sin 

närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet” 

(Lpfö98, 2010, s. 12).  

 

2.4 Friedrick Fröbel 

”Friedrick Fröbel (1782-1852) betraktas som förskolans fader” genom att i stort sett varje förskola 

använder sig av förslag från Fröbel, däribland ”material och metoder” (Öman, 1991, s. 11). År 1817 

inledda Fröbel en egen skola för pojkar. Naturen fanns i närheten och lärare och elever umgicks 

som kamrater. Detta var utöver det vanliga på den tiden (Ibid, s. 20).  

I början på 1840 talet var Fröbel och strövade omkring i ”Blankenburg” som är omgiven av 

mycket natur. Han var involverad i verksamheten runt ”lek och sysselsättningsanstalter” vilket han 

ville ändra benämning på. Leken ansågs vara ”det kommande livets hjärtblad, ty i leken visa sig 

människans djupaste anlag, hennes innersta väsen” vilket Fröbel satte stor vikt vid. Fröbel var den förste 

som skapade ”en lekteori”. Han menade att barnen ska gynna sin utveckling genom varierade 

aktiviteter (Öman, 1991, s. 23). Under vandringen bestämmer sig Fröbel för att verksamheten ska 

heta ”barnträdgård” istället för lek och sysselsättningsanstalter och för Fröbel är barnet 

motsvarande till all växtlighet i naturen. Både växter och barn behöver ”god omvårdnad, rätt 

behandling, varsamhet och näring” men måste själv möjliggöra för progression och framsteg (Tallberg-

Broman, 1988, s. 5). För att föra barnen framåt i utvecklingen ska de ha stimulerande material, 

dessa material är inte alltid redan färdiga ting utan sådant som kan skapas med hjälp av naturens 

tillgångar och kroppens delar (Öman, 1991, s. 23).  

Enligt Fröbel är det barnens intressen som ska tas till vara på och utgöra formandet i 

barnträdgården och där även den fria leken har stor betydelse. Formandet av barnen utgår ifrån 

människans sinnen och muskler där båda kopplas samman till ett. Fröbel ansåg att det bara var 
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kvinnor som kunde göra denna nära koppling till barnen eftersom de har ett inre lugn och kan 

sätta sig in i barnens behov, därför var det bara kvinnor som fick jobba i barnträdgårdarna och 

endast de kvinnor som ”skulle kunna uppfylla karaktärsvillkor” som Fröbel satt upp (Ibid, s. 24-

25).   

    Enligt Fröbel är barndomstiden den viktigaste biten i en persons levnadslopp. Det är under 

barndomstiden som ”karaktären grundläggs” (Ibid, s. 6). Fröbel yttrar sig om uttrycksfullhet i 

utbildningen och att det är av angelägenhet att barnet måste ”få se, höra och göra för att kunna lära”.  

    En viktig aspekt som Fröbel framhåller är en varierad progression i enlighet med den ”sfäriska 

lagen” där han rekommenderar aktiviteter som framhäver bland annat ”djur- och trädgårdsskötsel, 

hushållsarbete, rörelse- och sånglekar”. Fröbel anser vikten av detta då barnen utvecklar ”en god 

begreppsbildning”. Majoriteten av de sysselsättningar som sker i förskolan är grundad av 

”Fröbelpedagogiken” (Öman, 1991, s. 11).  

2.5 John Dewey 

John Dewey (1859-1952) var en amerikansk filosof och pedagog som lade grunden för teori och 

för den framåtsträvande pedagogiken i USA (Dewey, 2008, s. 11). Han växte upp i Vermont där 

han kom från en jordbruksfamilj och vartefter åren gick kom han in på en akademisk väg där han 

gick på diverse olika universitet. Dewey varvade studierna med sina intressen i samhället, blev 

sedan professor och startade en välkänd skola med sin fru, han skrev även en bok med sin dotter. 

    Dewey blev en stor förebild för den framåtsträvande pedagogiken och betydde mycket inom 

olika skolfrågor (Ibid, s. 12-16). Deweys skola ”tog emot förskolebarn” som påverkade 

kindergartenrörelsen där han kom i kontakt med några av förskolans grundare (Ibid, s. 21). På 

senare år har Dewey blivit mer uppmärksammad än vad han var förut, på sin tid kämpade han 

med snarlika problem som vi har i dagens samhälle bland annat arbetslöshet, invandring och 

ekonomiska förändringar. Dewey var en ”filosofisk experimentalism” som ansåg att det i samhället 

fanns möjlighet till eftertanke där man kommunicerade och beprövade sina handlingar, detta 

synsätt kallas för ”intelligent action” och en efterföljare till detta begrepp är ”learning by doing” 

(Hartman m.fl., 2003, s. 12). Begreppen ”intelligent action” och ”learning by doing” knyter vi an till i 

vårt arbete och dessa begrepp kommer vi förklara längre ner i texten. 

2.6 Förskolans historik 

”De första institutionerna för barn i Sverige inleddes med att barnkrubbor inrättades 1854” (Engdahl, 2014, s. 

9). Då var fostran mer i fokus. När den första ”kindergarten (barnträdgården)” tillkom gick det över 

till pedagogisk verksamhet där Friedrich Fröbels tankar låg till grund (Ibid).  
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    De första skolbyggnadernas ritningar trycktes 1865 och det var då 23 år sedan som folkskolan 

publicerades för första gången och innan dess hade likartad utbildning hållit på en längre tid. 

Dessa ritningars ändamål var att ge motivation och hjälpa till i samhället (Lindholm, 1995, s. I-4).      

   Man menar inte längre att ”skolträdgården är plantering utan mer en gård för lek och plats för byggnader”. 

1970 gick namnet barnstuga över till förskola. Barnstuga hade tidigare stått för daghem, lekskola 

och fritidshem men är nu en pedagogisk verksamhet (SOU 1972:26, s. 20).  

    Enligt barnstugeutredningen 1972 har inte förskolegården prioriterats förut (SOU, 1972:27, s. 

605). Gården har stor betydelse för barnens utveckling och ”plats skall finnas för bygglek, 

trädgårdsskötsel, sand- och vattenlek, olika rörelselekar. Det bör finnas möjligheter att både leka ensam, i 

smågrupper eller tillsammans med många andra” (Ibid s.605). I utemiljön fanns det därför möjligheter till 

förbättringar och dessa skrevs det om i socialstyrelsens allmänna råd som skrevs 1989. 

Socialstyrelsen la sedan över ansvaret på Skolverket 1997 då de reformerade förskolan, vilket 

resulterade i att förskolan fick sin första läroplan 1998 och denna läroplanen har sedan reviderats 

2010.  
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3. Litteraturöversikt 

Som vi inledningsvis skrev så handlar denna studie om förskolegården ur ett 

pedagogperspektiv och för att få reda på detta har vi intervjuat och observerat på förskolor. Den 

del som nu presenteras innehåller en forskningsöversikt där vi tar upp detta med anknytning till 

forskning och litteratur. 

3.1 Tidigare forskning 

Forskning visar att utomhusmiljön ger barnen mer när det gäller utveckling på olika sätt. Där det 

finns ”inslag av natur” som utmanar (Grahn m.fl, 1997, s. 6) använder och utvecklas barnen mer 

och därför är naturen viktig att det finns tillgängligt på en förskolegård. Den ger även mer för 

barnen i deras skapande av fantasin utifrån deras egna erfarenheter av materialet. Pedagogerna är 

en viktig del av dessa erfarenheter eftersom de lägger grunden för hur barnen och visar hur de 

kan använda sig av det fria materialet som finns på gården (Ibid, s. 12). Detta skriver även 

Nordin-Hultman om eftersom det pedagogiska materialet ger olika möjligheter men också brister 

om materialet inte får någon innebörd för barnen (Nordin-Hultman, 2004, s. 72).  

    I en avhandling som Karin Engdahl skrivit är syftet att ”undersöka hur barns möten gestaltas i 

förskolans pedagogiska utemiljö med fokus på hur barns delaktighet och inflytande kommer till uttryck på 

förskolegårdens olika platser” (Engdahl, 2014, s. 4). 

    Dagens förskolor anses inte vara så fritt planerade som i till exempel USA där materialet och 

miljön utformas efter hur barnen tycker, utan i Sverige är förskolor så gott som likadana och mer 

pedagogstyrda. Men det gemensamma för alla är att materialet och miljön har en stor vikt för 

pedagogiken (Nordin-Hultman, 2005, s. 50). 

    Enligt Engdahl innefattar begreppet miljö; 

 Såväl miljöns fysiska utformning som det material som tillhandahålls. Det innefattar även olika slags 

samspel mellan barn till barn, samspel mellan barn och vuxna, och det innefattar även det klimat eller den 

atmosfär som råder i verksamheten. Utifrån ovanstående öppnas även andra frågeställningar som mer explicit 

handlar om hur barns delaktighet och inflytande gestaltas i en vardaglig förskolepraktik (Engdahl, 2014, s. 4).    

 

När barnen är små tillbringar de en stor del av sina liv på förskola, en del av den tiden vistas de 

även utomhus på förskolegården. Förskolegården är utvecklande genom att barnen möts under 

olika sociala sammanhang med varandra och detta gynnar deras utveckling (Grahn m.fl, 1997, s. 

8). Utveckling mellan barn ”skapas i ett flöde av aktiviteter, material och relationer” (Nordin-Hultman, 

2004, s. 171) där barnen inte tänker på sig själva utan mer formas utifrån de andra barnen.  
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   Barns utveckling och samarbete beskriver Engdahl om i sin avhandling där det; 

Visar att det finns en stor variation och många möjligheter för barnen att utveckla och ta varandras perspektiv 

i dagliga möten och i de lekerbjudanden som uppstod mellan barnen ute på gårdens olika platser. 

    Genom olika kommunikativa processer och i olika förhandlingssituationer testade barnen den egna 

förmågan i mötet med andra, något som skedde såväl i verbal som i icke-verbal form. Barnen kommunicerade 

via gester och med sin mimik, inte minst i form av subtila ögonkast (Engdahl, 2014, s. 89). 

 

Olika platser för olika minnen, de skapar även nya erfarenheter till att bära med sig. Att vara ute i 

naturen ger barnen en fri plats att skapa på utan att pedagogerna redan satt sin prägel, här kan 

barnen själva göra som de vill utan regler och ramar (Grahn m.fl, 1997, s. 7).  

    Oftast tillåts inte det kreativa materialet kommas till användning inomhus och därför gör 

utemiljön det enklare (Nordin-Hultman, 2004, s. 56) 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 I detta avsnitt preciseras John Deweys teorier intelligent action och learning by doing samt det 

sociokulturella perspektivet utifrån vår studies grund.  

4.1  Intelligent action/ Learning by doing 

Intelligent action innebär att ”varje samhällsföreteelse kunde göras till föremål för reflektion, där man inte 

bara försökte formulera problemet, utan också pröva tänbkbara lösningar, gärna i handling” (Hartman m.fl, 

2003, s. 12).  Begreppet förknippas med ”kropp och själ, tanke och handling” (Dewey, 2008, s. 17) och 

kopplas till hur människor bör leva efter hur man lär men med kravet att tänka efter vad man 

hade för motiv, hur man handlar i olika situationer (Hartman m.fl, 2003, s. 28). Kunskaper att 

lära utifrån detta är att ”teori och praktik” är lämpliga egenskaper där båda är lika viktiga (Dewey, 

2008, s. 17). Intelligent action ligger till grund för begreppet learning by doing.  

   Learning by doing (lära genom att göra) innebär att människan medför en förmåga att se i 

förhållande till omgivningen där utveckling är ett viktig åtagande för individen. Tillfällen att 

effektivt granska och undersöka måste erbjudas till barnets lust att lära där en viktig del i 

pedagogernas verksamhet är att aktivt öka utvecklingen. Genom att fått uppleva saker och ta 

ställning till detta får man erfarenheter som man kan utvecklas vidare i livet (Dewey, 2008, s. 17). 

Detta poängterar även Nordin-Hultman eftersom det är barnens kunskaper som det fokuseras på 

i förskolan (Nordin-Hultman, 2004, s. 21). All undervisning är enligt Dewey viktigt för att få 

erfarenhet samt för barnets eget tänkande. Man får erfarenhet genom samspel mellan verksamhet 

och eftertanke. De eftertankar vi har måste ha en förbindelse i våra händelser. Här kommer 

begreppet learning by doing in, även om Dewey snarare använde uttrycket ”intelligent action” 

(Hartman, 2003, s. 28).  

4.2 Sociokulturellt perspektiv  

Genom att uppmärksamma lärande och utveckling i sitt tänkande som pedagog har man ett 

sociokulturellt perspektiv vilket djupare kan beskrivas som intresset för det individuella barnet 

och som barnet i grupp i frågan om de resurser som finns tillgängligt på gården (Säljö, 2000, s. 

17-18).”Vad kan man åstadkomma i en kultur eller i ett samhälle å ena sidan, och vad behärskar enskilda 

medlemmar å den andra? Hur återskapas den kollektiva kunskapen hos individer, och vilka delar av den 

kollektiva kunskapen kommer den enskilde att behärska?” (Ibid, s. 18). Utifrån det sociokulturella 

perspektivet anses människan vara en biologisk individ med olika kroppsliga och intellektuella 

möjligheter som vi redan föds med (Ibid). Barn använder sig av sina egna medfödda men 
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utvecklade kunskaper och bemöter sin omgivning med hjälp av dessa. För att utveckla kunskaper 

behöver barnen material och intresseväckande aktiviteter att bemötas av i verksamheten (Nordin-

Hultman, 2004, s. 72). Enligt Säljö ger barnens kunskaper förståelser till att använda ”verktyg eller 

redskap” för att vidare kunna utforska sin omgivning (Säljö, 2000, s. 20). Dessa kunskaper får 

barnen genom att miljön på gården ger dem utmaningar samtidigt som det lockar till att de själva 

ökar sin lust för lärandet. Ett problem i det sociokulturella perspektivet är att det kan bli för 

mycket för barnen att ta in av det som finns på gården, så i slutändan fyller inte utmaningarna 

någon funktion rent mentalt (Ibid, s. 18 och 21). Det man bör uppmärksamma för barnens 

lärande är;  

”1. utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap 

2. utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 

3. kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i olika kollektiva 

verksamheter” (Ibid, s. 22-23). 
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5. Syfte och frågeställningar 

I detta avsnitt presenteras problemformulering, syfte och frågeställningar. 

5.1 Problemformulering 

Detta forskningsområde behöver lyftas fram för att vi har märkt att det inte finns särskilt mycket 

forskning angående pedagogers erfarenheter och uppfattningar om förskolegården och deras syn 

på det material som finns. Däremot finns det forskning ur barnens perspektiv angående leksaker 

och dess användning 

 

Denna studie syftar till att undersöka några förskolepedagogers uppfattningar beträffande 

utemiljön på gården samt observera vad det finns för material på gården och vad för material 

som används av barnen.  

 

1. Vad anser den intervjuade pedagogen om miljön på gården i dag? 

2. Vad är pedagogernas åsikter kring upplägget av gården? 

3. Vad för material finns på gården och vad används? 
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6. Metod 

Studien genomfördes under de två sista månaderna på utbildningen med observation och intervju 

som metod. För att få så mycket material som möjligt bestämde vi oss för att intervjua och 

observera tillsammans så att så många infallsvinklar som möjligt blir representerade. Vi valde 

först att intervjua pedagogerna för att sedan observera på gården, detta för att ta del av 

pedagogernas uppfattningar och själva få se materialets användande.   

6.1 Datainsamling 

De data vi valt för studien är metoderna intervju och observation eftersom vi vill få veta hur 

pedagogernas uppfattningar är kring miljön och se vilket material som finns på gården och vad 

som används. Datainsamlingen utgörs av texter som består av intervjusvar utifrån en 

intervjuguide (se bilaga 12:1) och även genom observationer utifrån ett observationsschema (se 

bilaga 12:2). Intervjuguiden och observationsschemat kommer att förklaras i resultatdelen (7.1 

respektive 7.2). 

    När vi intervjuade pedagogerna ville vi veta vad var och en tycker om förskolegården och 

ställde samma frågor till samtliga. Detta kallas för att vi gör en respondentundersökning eftersom 

vi följde våra bestämda frågor utan följdfrågor (Esaiasson, 2007, s. 258).  

Genom att vi stod på gården och observerade utan att vara delaktiga i verksamheten var vi 

fullständiga observatörer och enbart koncentrerade oss på vårt observationsschema utifrån vad vi 

såg (Ibid, s. 345). 

6.1.1 Urval 

Förskolorna som är med i studien är två av de förskolor vi haft vår verksamhetsförlagda 

utbildning på och en utomstående förskola. Vi valde dessa för att vi ville gå in mer i deras 

utformning av gårdarna eftersom ett intresse väckts och gjort oss nyfikna av att få veta mer. Vi 

har valt att observera varje gård på förskolorna samt att intervjua en pedagog per gård. 

Pedagogerna vi intervjuade är slumpvis valda beroende på vilka som hade möjlighet vid det 

tillfället vi var på deras förskola. Pedagogerna är barnskötare och förskollärare som jobbat på 

förskola mellan 5-30 år och detta ger oss en större spridning på kunskaper och erfarenheter för 

vår studie. Vi har transkriberat namnet på förskolorna och istället döpt dessa till egna påhittade 

namn; Snöflingan, Björnen och Smultronet.  
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6.1.2 Genomförande 

Intervjuerna och observationerna genomförde vi tillsammans för att få två infallsvinklar i 

tänkandet mellan oss forskare.  

    Intervjuerna skedde med en pedagog i taget på en avlägsen plats på förskolorna, samtalen 

spelades in för att vi skulle kunna koncentrera oss på frågorna och den intervjuade.  

    Inspelningarna ger även mer information av det som sagts än om vi skulle antecknat allt.  

Innan intervjun började informerade vi pedagogen om de etiska krav vi som forskare har när det 

gäller intervjun. Intervjuerna tog mellan femton minuter upp till en halvtimme beroende på hur 

mycket pedagogerna hade att berätta. Intervjuerna skedde på plats på två av förskolorna medan 

den tredje skedde via mail då det var ont om tid för intervju på grund av att förskolan hade 

inbokat en hel del vid denna tid på året. Innan intervjuerna genomfördes skedde en pilotstudie 

vilket innebär att man gör en provintervju för att säkrare kunna veta vilka frågor som är lämpliga 

för ens studie. De frågor man väljer inför den slutliga intervjun har då granskats och reflekterats, 

vilket ger en större möjlighet att lyckas (Esaiasson, 2007, s. 302). 

Observationerna ägde rum på en förskolegård i taget då vi forskare ställde oss på en varsin 

sida av gården för att se allt från två olika håll. Vi följde ett observationsschema som vi 

antecknade på. Observationerna tog runt tio minuter beroende på hur mycket material det fanns 

att reflektera om. Observationerna skedde efter intervjuerna för att barnen och pedagogerna 

skulle hunnit haft utevistelse ett tag innan vi observerade eftersom vi ville att barnen och 

pedagogerna skulle vara i full gång med diverse aktiviteter. Medan vi observerade var vi 

fullständiga observatörer vilket innebär att man är närvarande men inte deltagande i 

verksamheten, eftersom vi bara koncentrerade oss på att iakta det vi ville studera stod vi på en 

varsin sida av gården och antecknade det vi såg (Ibid, s. 345). Observationsschemat är utformat 

efter studiens syfte och frågeställning. Anteckningarna från våra observationer gjordes på 

schemat som var kategoriserat efter vad vi ville undersöka (Ibid, s. 352-253).  

6.1.3 Databearbetning och analysmetod 

Vi har spelat in våra intervjuer för att lättare kunna samla in datan som behövs till vår studie.  

    Inspelningen har skett genom att använda en inspelningsapp på telefonen som vi satt på när 

samtalet inleddes och stängde av när vi kände att intervjun var över. Vi har haft telefonen 

liggandes på sidan av bordet under tiden samtalet skett vilket har påverkat pedagogerna olika. De 

flesta av pedagogerna reflekterade inte över att samtalet spelades in medan en annan blev nervös, 

även fast vi innan intervjun frågade om vi fick spela in. Att spela in samtalet är en stor fördel för 

efterarbetet när texten ska transkriberas eftersom det går att stoppa och spola tillbaka när det 
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behövs vilket Esaiasson rekommendear, men om inspelning är ett hinder ska man utesluta det 

(Esaiasson, 2007, s. 302). Under intervjuerna har vi forskare delat upp frågorna mellan oss 

eftersom vi haft en viss förkunskap och varit bekanta med den intervjuade på grund av vår VFU 

på varsin av dessa förskolor. Vi har därför gjort så att den som inte varit bekant med den 

intervjuade har börjat med att värma upp med de första 12 frågorna som vi haft och så har den 

andra tagit över efter det. 

Vi har även gjort observationer som skett på gårdarna på förmiddagar då alla förskolorna haft 

utevistelse. Det vi observerade var materialet och dess användning och eftersom vi följde ett 

observationsschema gick det enklare att sammanställa efteråt. Dessa observationer gjordes för att 

vi ville gå in djupare i materialet på gårdarna och få mer information utifrån vad pedagogerna i 

intervjuerna sagt. Totalt blev det tolv observationer eftersom vi forskare gjorde en var på varje 

gård, dessa tolv har sedan sammanställts till sex stycken vilket motsvarar sex förskolegårdar och 

sex observationer totalt. Dessa sex observationer har sedan ställts upp i stapeldiagram 

(stapeldiagrammet kommer under punkt 7.3) för att lättare få en översikt. Syftet med 

observationerna var att se vad för material som finns på gårdarna och vad som användes. Under 

observationerna använde vi forskare oss av ett observationsschema som vi även gjorde 

anteckningar till. Dessa anteckningar gjordes om någon vidare förklaring behövdes utöver de 

markeringar vi gjorde för att fylla i vad som finns och vad som användes. 

 

6.1.4 Snöflingan 

Förskolan Snöflingan ligger i en större kommun i ett tätbebyggt område och består av sex 

avdelningar där fem av de delar på en större gård och den sjätte har en egen mindre. På den 

större gården går de större barnen som är tre till fem år gamla medan de mindre barnen som är 

ett till två år har den lilla gården. 

6.1.5 Björnen 

Björnen är placerad lite i utkanten av en mindre kommun och består av fyra avdelningar där 

två avdelningar delar på den ena gården och de övriga två på den andra. På avdelningarna går det 

barn i blandade åldrar. 

6.1.6 Smultronet 

Förskolan Smultronet ligger lite avsides i en större kommun vid ett tätbebyggt område och 

består av fyra avdelningar med två gårdar där två avdelningar delar på en gård. Det finns en liten 
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gård och en stor. På den lilla gården går det barn som är ett till tre år gamla medan de äldre 

barnen som är fyra och fem delar på den större gården.  

6.2 Validitet och reliabilitet 

I vår studie använder vi oss av både intervju och observation och därför har den hög validitet 

eftersom att vi utgår från resultatet av vår empiri vilket i sig ger god reliabilitet (Esaiasson, 2007, 

s. 63). I studien har vi undersökt pedagogers uppfattningar och åsikter angående utemiljön på 

förskolegården och detta har vi fått bekräftat genom de metoder vi använt oss av vilket kallas för 

resultatvaliditet eftersom vi fått svar på det vi hade avsikt att undersöka (Ibid, s. 70).  

Då studien endast utgör ett fåtal förskolor med begränsat antal pedagoger kan vi inte avgöra 

vad övriga pedagoger på andra förskolor har för åsikter och uppfattningar, istället kan vi enbart få 

en inblick i dessa pedagogers verksamheter. Om vi hade utökat vår empiri med fler intervjuer och 

observationer hade vi fått mer material till studien och fått ännu högre validitet.  

6.3 Etiska hänsynstaganden 

När man ska göra en studie finns det fyra etiska krav att ta hänsyn till. Dessa fyra krav berör alla 

vår studie på ett eller annat sätt.  

Genom att informera undersökningsdeltagaren om vårt syfte samt att upplysa om att de har 

rätt att avbryta sin medverkan har vi tagit del av informationskravet. Detta innebär enligt 

vetenskapsrådet att  

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 

omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet 

att delta (2002, s. 7).  

 

Genom att mejla samt ringa i god tid innan undersökningen skedde har vi fått deltagarnas 

samtycke för undersökningen och detta krav är samtyckeskravet där  

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall 

bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 

år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär) (Ibid, s. 9). 

 

Innan undersökningarna skedde informerade vi deltagarna om att det insamlade materialet ges 

största möjliga konfidentialitet genom att inte ange namn. Detta krav kallas för 

konfindentialitetskravet där ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” 

(Ibid, s. 12). 
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    Efter att vi informerat om konfidentialitetskravet berättade vi för undersökningsdeltagarna om 

nyttjandekravet vilket innebär att materialet endast kommer att användas till vårt arbete, vilket 

medför att ”uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften” (Ibid, s. 14). 

 



 

22 
 

7. Resultat 

Här presenteras studiens resultat av det material vi fått fram utifrån intervjuer och observationer. 

Intervjudelen kommer att besvara frågeställningarna ett och två medan observationsdelen 

besvarar fråga tre.  

7.1 Intervju 

Nedan kommer resultatet av intervjuerna presenteras med utgångspunkt i pedagogernas 

uppfattningar om hur förskolegården ser ut. Det kommer att redovisas vad den intervjuade 

pedagogen har för uppfattningar om miljön på gården i dag och pedagogernas åsikter kring 

gården. Det kommer även att redovisas vad pedagogerna ger uttryck för hur en stimulerande 

miljö för barnen ska se ut, om de är överrens om detta samt vad deras åsikter är inför framtiden 

beträffande utemiljön. Det är viktigt att förskolegården är stärkande och stimulerande för alla 

barn och det är utifrån detta vi valde att intervjua pedagogerna för att vi ville få pedagogernas 

tankar och åsikter om hur deras förskolegård ser ut samt hur de anser att en utvecklande miljö 

ska se ut. Intervjufrågorna är utformade efter de frågeställningar vi har där frågorna är ordnade i 

olika kategorier utifrån en intervjuguide som vi tagit del av ur Esaiasson (2007).  

7.1.1 Intervjuguide 

En intervjuguide är ordnad efter ett visst antal teman där det till varje tema finns några 

underrubriker och till dessa underrubriker finns det därtill några underrubriker (Esaiasson, 2007, 

s. 298).  Detta har vi tagit del av genom att vi har ordnat fyra huvudteman där det finns ett 

undertema till vardera huvudtema och några övergripande frågor som är asnpassade efter dessa 

teman.  Vi använde oss av dessa teman just för att få en struktur under intervjun så att vi kunde 

formulera de frågor vi ville ställa till de intervjuade för att få svar på det vi ville undersöka. 

Det är betydelsefullt att man funderar på både ”form och innehåll” vilket innebär att man kopplar 

innehållet till de problem man anser finns i studien och att man frambringar en bra stämning 

under intervjun så att den flyter på (Ibid). Vi har tagit tillvara på de problem vi anser finns i 

förskoleverksamheten och på så sätt har vi kommit fram till vad det är vi vill undersöka. Genom 

att vi visste vilken problemformulering vi har visste vi vad för frågor vi skulle ställa till den 

intervjuade samt hur vi skulle ställa dessa. Med hänsyn till detta skapade vi en trygghet under 

intervjun där den intervjuade kunde känna sig avslappnad under intervjun.  
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En angelägen aspekt när man gör en intervjuguide är att inleda med några ”uppvärmningsfrågor” 

där intervjupersonen kan ställa några personliga frågor. Detta för att upprätta en bra atmosfär 

(Ibid). Vi använde oss av tre uppvärmningsfrågor för att få lite inblick i vad pedagogerna har för 

utbildning samt hur länge de har arbetat inom detta yrke.  

De mest betydelsefulla frågorna i intervjuguiden är de ”tematiska frågorna”. Avsikten med dessa 

frågor är att den intervjuade ska förklara och berätta vad denne anser om det som intervjuaren 

vill undersöka. Genom de tematiska frågorna kommer det viktigaste fram om det som undersöks 

(Ibid). Vi ställde de frågor vi tyckte var väsentliga för vårt arbete för att få svar på vårt syfte och 

våra frågeställningar. 

7.1.2 Miljö och material på förskolegården 

Under denna rubrik kommer resultatet av de intervjuade pedagogernas svar att presenteras med 

hänsyn till deras uppfattningar och åsikter av deras gård. En del av pedagogerna kunde även delge 

vad de tycker är bra respektive mindre bra och vissa pedagoger gav svar på vad de vill ska 

förbättras eller förändras med miljön. 

Så här svarade respondenterna angående detta: 

Vi har en stor gård. Den är väldigt mångsidig. Det finns ju både en del av den som är nästan 

som en skogsmiljö. Det finns mycket träd på gården, öppna ytor, det finns buskage, det finns 

växtlighet som jag tycker också är mysigt när våren kommer, sen är den väldigt sliten. Och 

de lekmaterial som finns är slitna och fjuttiga. Jag har jobbat här så länge så jag kan jämföra 

tillbaka, jag tyckte att vi hade bättre lekmaterial då, vi hade en klätterställning med nät som 

var en utmaning för barnen, koja på stockar. Det var mer indelat för stora och små barn, jag 

tycker nu att de stora barnen har för lite utmaningar på vår gård. Men i förhållande till många 

andra gårdar har vi en väldigt stor gård. Vi är ju en stor förskola med många barn så vi 

behöver en stor gård (Intervju två). 

Vår gård har det mesta, en bra klätterställning som man kan träna motoriskt, gungar kan man ju 

twista om ifall man ska ha eller inte, en liten skog, sen har vi vår kulle även för pulkaåkning, rulla, 

fint gräsparti, jag tycker den är bra, den har det mesta (Intervju tre). 

Stor sandlåda som har en bilväg målad runt sand låds kanten. Två mindre lekhus och två 

fjäder gungor samt gräsmatta och naturen intill staketet. Målar stafflier på de förråden vi har 

uppställda på gården. Och matematikhörna på ena sidan. Samt en undersökande del med rör 

och flaskor samt nycklar (Intervju fem). 

De svar vi fick från respondenterna angående vad de tycker är bra respektive mindre bra med 

deras gård är: 
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Det som är bra är storleken på den, bra är att det finns både ljus och skugga, det finns soliga 

bitar och det finns mycket skugga. Det finns olika variationer, du har den här lilla 

skogsgården där man kan dra sig undan lite, barnen upplever tror jag att de är långt borta, 

sen att vi har växtlighet så vi kan uppleva våren och hösten, det finns kastanjer, det finns 

syrener, det finns t.o.m. bärbuskar. Det som är sämre är just lekmaterial för större barn, 

utmaningar för lite större barn, vi har en rejäl sandlåda, båten älskar dem, gungor räcker 

tycker jag, gunga är periodvis, en liten stund. Man ska inte sitta på gungorna hela tiden tycker 

jag, det finns annat att göra. Och att den är så sliten (Intervju två). 

De är en gård som är stor och att naturen är bakom staketet. Mindre bra är väl att den inte är så 

inspirerande av materialet vi har (Intervju fem). 

 

De pedagoger som svarade vad de vill ska förbättras eller förändras med miljön formulerade sig 

så här: 

Jag tycker gården är väldigt bra. Vi fick nyligen ett soltält som är ovanför sandlådan. Det 

behövdes för den är bra när det är stark sol. Annars skulle det kunna vara en större 

klätterställning. Den är lite liten den vi har, en klätterställning just för större barn (Intervju 

två) 

Man skulle kunna göra hur mycket som helst på gården för att stimulera barnen. Att 

verkligen flytta ut hela verksamheten men det är ju det också att allt ska plockas in också, 

man kan ju inte lämna kvar något ute. Sen är det olika på olika områden. Det är folk här på 

helgerna. Lämnar vi kvar något ute så är det trasigt (Intervju tre). 

7.1.3 Pedagogernas egna tankar om en stimulerande miljö för barnen 

Här kommer resultatet av vad pedagogernas egna tankar är för en stimulerande och utvecklande 

miljö. Detta med utgångspunkt med vad de anser ska finnas för material på gården, hur många 

timmar i veckan de har utevistelse men även om de pedagoger som vistas på samma gård är 

överens om hur en stimulerande miljö för barnen ska se ut. Först svarade pedagogerna om deras 

egna tankar om material på gården. Respondenterna uttryckte det så här: 

Då tycker jag att det ska finnas skog, banor där barnen kan leka och använda sin balans och 

rörelse, ställen där barnen känner sig inspirerande, leka, hitta på grejer och få fantasi och 

byggmaterial, hinkar, spadar, kakformar, rutschkana, gungor, små hus, kullar och backar 

(Intervju ett) 

Jag tycker om material där barn möts. Jag tycker om den här båten, där kan man locka 

barnen till att åka mycket, jag tycker om vippgungorna. Där man kan sitta fyra på. Sånt är 

alltid jätte roligt. Och där även de minsta barnen kan klättra och komma upp själva och de 

kan känna att jag inte behöver gå till fröken för att komma upp i gungan. Rutschkanorna 



 

25 
 

tycker jag är jätte roliga för att där har dem jätte roligt. Gungor, barnen gungar gärna men jag 

tycker inte att det är det viktigaste på gården. Möjligtvis gungorna som man gungar 

tillsammans. Dem är väldigt omtyckta. Det ska finnas material som man kan jobba i 

sandlådan tycker jag, jag skulle också vilja att det fanns möjlighet att ha mer material där man 

kan konstruera, kan bygga med fantasin, tillsammans. De tycker det är jätte roligt med 

cyklarna, klätterställningen, den nya vi fått är jätte rolig, där möts barnen på ett jätte roligt 

sätt (Intervju två). 

”Det ska ju försöka nå alla sinnen, och motoriskt förstås” (Intervju tre). 

 

Jag kan ju tycka ibland att det är ju inte materialet, alltså det är ju, fast man behöver ju ha material, 

det måste man ju, men det är ju hur du kan få barn att vilja göra saker, vissa dar behöver du inte ta 

ut nånting för de har så himla roligt ändå, de kan tycka det är roligt att bara springa runt, det här 

med att leka, mycket annat man kan göra, det måste inte vara grejer jämt, jag har ju läst mycket om i 

debatter att de kan vara för tillrättalagt, att inte alltid barn stimuleras, man vill hitta på saker själv, 

bara se det man har omkring sig som bara finns. Sen tycker jag att det inte behöver finnas en sak till 

varje utan man kan lära sig att vänta på varandra, att man turas om och lär sig att såhär är det i livet 

(Intervju fyra). 

”Allt som vi gör inne ska vi även kunna göra ute så tänker jag” (Intervju fem). 

Jag anser att material som är stimulerande och utvecklande då barnen själva kan prova och 

experimentera till exempel vattenlek, färd med mera. Saker som man kan utveckla motoriken 

med, balansgång, hage med mera (Intervju sex). 

Här kommer respondenternas svar angående hur många timmar i veckan de vistas på gården: 

”Vi är ute tre timmar per vecka. Dessa tider är på hösten och vintern. Vår och sommar är vi ute ungefär 

25 timmar i veckan eller mer” (Intervju ett). 

Vi har ju en grupp som går till skogen på måndagar, fem timmar i snitt på vår avdelning. Sen 

är det förstås beroende på väder och vind och kyla. Ja fyra i snitt då, det är ju måndagar och 

onsdagar som är utevistelse (Intervju tre). 

Alltså det där skiljer ju vinter och sommar. Men om man säger vintertid kanske man bara är 

ute på förmiddagen. Då kanske man är ute två timmar. I veckan blir det ju 10 timmar. På 

sommaren kan man ju äta både frukt och lunch och mellanmål ute, man kan ju vara ute åtta 

timmar om dagen, det är ju också upp till hur vi är, vad vi vill. Om man inte tycker som 

personal att det är besvärligt (Intervju fyra). 
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Respondenternas svar utifrån om de anser att de pedagoger som vistas på samma gård är överens 

om hur en stimulerande miljö för barnen ska se ut: 

Jag tror det i det stora hela, kan man nog säga att vi är det, det skiljer inte så jätte mycket, det 

kanske skiljer såna här som att jag kan tycka att gungor, nja men jag försöker få barnen att 

inte bara sitta på gungorna hela tiden utan att låta någon annan få gunga. Nu har vi gungat så 

mycket så nu lämnar vi över till en kompis.nu går vi och gör någonting annat. Där kan jag 

tycka att gungor är okej medan andra kan tycka att det är viktigast och såna saker. Jag vet att 

vi tycker att de stora barnen har för lite utmaningar, det vet jag att vi är ganska ense om. 

Regler, det kan vi vara ganska oense om (Intervju två). 

Jag tror det, sen kan ju alla ha olika idéer och komplettera varandra, att den ena kanske 

tycker det är roligt att ta ut staffli och den nästa tycker att det är jätte jobbigt. Nån som tar 

ute vattenlekar. Jag tycker att vi är väldigt flexibla, vi behöver inte tycka lika utan var och en 

gör lite olika saker, det är ju också stimulerande för barnen. Det är viktigt att man som 

pedagog också tycker det är roligt det man gör för att det ska bli bra (Intervju fyra). 

”Tror inte det samtidigt samtalar vi om hur vi vill ha det men de finns aldrig tid för att ordna, utan det 

blir ofta spontana som man bär ut” (Intervju fem). 

7.1.4 Pedagogernas tankar och åsikter kring utemiljön på gården 

 

Vi ville även veta vad de intervjuade anser att det finns för något de kan göra för att miljön på 

gården ska bli ännu bättre inför framtiden. Så här svarade dessa respondenter: 

Det är ju att hela tiden se vad det är barnen gör, se vad vi behöver köpa in eller göra för att 

utveckla leken ännu mer och att det blir ännu roligare och hela tiden även se om det behöver 

hållas efter någonting, sortera i förråden. Att det är tillgängligt för barnen, det viktiga är nog 

att se vad barnen gör för att vi ska kunna gå vidare och se vad kan vi utveckla för att det ska 

bli ännu roligare och fortsätta med det, inte stanna av (Intervju ett). 

Ja det är det vi jobbar med, som vår miljögrupp jobbar med, att hitta flera rum i gården som 

är utmanande för barnen. Kanske mer konstruktion och att vi kan använda den mer 

pedagogisk. Vad man alltid kan göra som pedagog det är att verkligen vara med barnen, 

utmana dem och vara med i deras tänkande, man behöver inte alltid leka med dem för det, 

utan man kan bara vara där som en som är med och verkligen ser vad är det dem gör, vad 

håller dem på med, vad är det, utifrån det locka dem till nya aktiviteter. Det kan man alltid 

göra och utveckla. Utifrån att se vad de gör kanske jag kan ge ytterligare material. Det tror 

jag är viktigt (Intervju två). 

Ja det är förstås att vi kommer med gott exempel, att vi tar ut och visar hur man ska göra, att 

vi är på hela gården, att ta del av hela området, för det är ju vi som måste guida dem fram, 
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sedan kan de ju gå på egna upptäcktsfärder.  För att få totalen är det ju vi som måste visa och 

locka (Intervju tre). 

Oj, jag vet inte, här hade man behövt en liten förvarning om så man kunde tänkt efter lite, 

för det är ju såhär att man kan ha jätte mycket idéer men det finns ju jätte mycket EU-regler 

att man inte bara kan lägga ut en stock att balansera på, man får inte göra allt som man vill. 

Sen har ju vi också ansvar för gården dygnet runt så det finns ju ungdomar här om nätterna 

och man kan inte lämna saker framme. Det blir man ju lite bakbunden av tycker jag (Intervju 

fyra). 

”Att planera den och GÖRA de vi planerar och inte vänta på bättre tider” (Intervju fem) 

”Ta oss tid, prata ihop oss, inspirera varandra och tillsammans med kommunen komma med en plan hur vi kan 

göra om, exempelvis fylla ut med jord och gräs, sätta buskar med mera” (Intervju sex). 
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7.2 Observation 

I detta resultatsavsnitt presenteras svaren utifrån de sex observationer som gjorts.  

7.2.1 Observationsschemats utformning 

För att underlätta under observationerna valde vi att följa ett observationsschema som är 

utformat efter vad för material som är vanligast på en förskolegård, enligt egna erfarenheter. 

Dessa material staplades upp under varandra med två tillhörande kategorier med vad för material 

som finns och om det användes just då när vi observerade. Kategorierna är relevanta i 

observationerna eftersom det är utifrån materialet, dess användning och koppling till intervjuerna 

som vi forskare baserar vårt lärande inför framtiden på.  

    Materialet som var relevant att ha med på observationsschemat är buskar, träd, gungor, 

sandlåda, små och stora leksaker, klätterställning och övrigt material. På observationsschemat och 

i stapeldiagrammet står inget preciserat om hur många buskar, träd, gungor, sandlådor och 

klätterställningar det fanns på vardera gård och det står inget heller om vad för små eller stora 

leksaker det var eller vad som ingår i övrigt när det gällde materialet. Därför kommer en 

förklaring av detta nedan, gård för gård i en kort sammanfattning. Vad för material som användes 

kommer svaras på i stapeldiagrammet under punkt 7.3.  

7.2.2 Snöflingan 

På förskolegård ett finns det några träd som stod sammanställda på ena sidan av gården. Gungor 

stod det utplacerade på två ställen med en rund gunga i mitten och några vippgungor runt 

omkring. Sandlåda fanns det två stycken på varsin ände av gården. Stora och små leksaker i form av 

plaströr och bollar att rulla dessa i, spadar, hinkar, vattenkannor, sparkbilar och en dockvagn 

fanns också. Klätterställning fanns det med en tillhörande rutschkana på. Övrigt material som fanns 

på gården var solskydd i form av en ställning som var byggd av trä. 

    Gård två hade buskar och träd sammanställda som en skog, gungor fanns det både vanliga och 

vippgungor, sandlåda en stor på mitten av gården. Det fanns små och stora leksaker i form av hinkar, 

spadar, grävmaskiner, en båt och flera hus för barnen att kunna gå in och leka i, på ena sidan av 

gården stod en klätterställning med rutschkana och det fanns övrigt material som solskydd, plaströr, 

däck och en hinderbana gjord av nedgrävda stockar. 
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7.2.3 Björnen 

 På gård tre finns buskar och träd utspridda runt om på gården men med ett buskage mitt i och 

det finns även en ställning med tre tillhörande gungor i närheten. Sandlåda finns det en placerad 

mitt på gården och stora och små leksaker så som pulkor och ett bilgarage finns också. 

Klätterställningen är placerad bredvid sandlådan och på den sitter en rutschkana. Övrigt material som 

finns på gården är snö, en gräskulle, ett förråd och en leksaksförvaring som står öppen till 

barnens förfogande så att de kan ta spadar och hinkar som de vill. 

Gård fyra har buskar och träd utspridda runt om på gården, det finns en ställning med tre gungor 

och även vippgungor, sandlådan är placerad mitt på gården, stora och små leksaker finns också och 

dessa är spadar, hinkar, sopborstar, hus barnen kan gå in i och en grill. På sidan av gården finns 

även en klätterställning med tillhörande rutschkana och i övrigt material finns snö, leksaksförråd som 

är stängt och en leksaksförvaring som alltid står öppen. 

7.2.4 Smultronet 

På gård fem finns buskar längs med ena staketet, det finns en sandlåda som ligger i början av 

gården, de små och stora leksaker som finns är spadar, hinkar, bilar, cyklar och grävmaskiner. I 

mitten av gården står en klätterställning med rutschkana och i övrigt material finns nedgrävda däck 

och vippbräda.  

    På gård sex finns buskar och träd som ligger längs med staketet runt gården, det finns en 

ställning med fyra stycken gungor, en sandlåda ligger intill husväggen och en gräskulle längst bort på 

gården, det finns små och stora leksaker så som spadar, hinkar, bollar, leksaksdjur och cyklar och det 

finns en klätterställning med rutschkana på mitten av gården. I övrigt material finns små hus som 

barnen kan leka i och även en rutschkana som går nedför gräskullen.  
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7.3 Vad för material finns på gården och vad användes? 

I stapeldiagrammet nedanför visas vad för material som finns på gården och vad användes av 

barnen och pedagogerna under observationen. Eftersom det sammanlagt var sex observationer 

som gjordes på sex olika gårdar så är stapeln anpassad efter det. De mörkgråa staplarna visar vad 

för material som finns och de ljusgråa vad som användes.  
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7.4 Metoddiskussion  

När tankarna började rulla i början av studiens tillkomst visste vi inte riktigt vad eller hur vi 

skulle göra. Vi tänkte först använda oss av intervju och observation på varsin förskola med ett 

varsitt metodområde för att underlätta slutarbetet, sedan bollades tankarna till att enbart använda 

intervju eller observation och då dela upp dessa intervjuer eller observationer mellan oss så vi fick 

en del var att ansvara för. Dessa tankar slutade till sist med att vi bestämde oss för att använda 

både intervju och observation på samma förskolor och att göra dessa tillsammans för att sedan 

skriva slutresultatet av metoderna på varsitt håll. Efter att vi har suttit och reflekterat över 

intervjun och observationsfrågor bestämde vi oss för att fokusera på tre centrala områden som är 

relevanta. Materialet, extra material och pedagogernas användning av dessa. Tankar som nu går 

runt är hur många personer vi ska intervjua samt hur många gårdar vi ska observera för att få 

fram mest underlag till studien.  

Vi kom sedan fram till att vi tillsammans ska intervjua och observera på två förskolor där det 

sammanlagt blir fyra gårdar och fyra pedagoger. Intervjua och observera tillsammans gör vi för 

att få mer material till arbetet då vi tänker olika och kan få fler infallsvinklar, vi får även mer 

kunskap om metoderna eftersom vi inte fick gå på båda metodernas workshop under kursens 

gång. Då detta är ett stort intresse för oss båda vill vi veta mer och lära av varandras olika 

erfarenheter och tolkningar. Vi har nu lagt upp arbetets grund så därför kunde vi gå vidare till att 

tänka på studiens intervju och ibservation. Vi gjorde därför ett observationsschema och en 

intervjuguide som vi kunde använda, efter detta bokade vi möte med pedagoger i förskolor som 

vi kan intervjua och observera. För att kunna vara så delaktiga som möjligt under intervjun 

bestämde vi i förväg att vi skulle spela in samtalen. De två första förskolorna vi var på gjordes två 

intervjuer och observationer som gav bra material för oss. För att få mer material till vår studie 

valde vi att kontakta ytterligare två förskolor i två nya kommuner. Den ena förskolan kunde inte 

ställa upp på grund av olika anledningar, så vi fick endast en extra förskola istället för två. Den 

tredje förskolan blev det också två observationer och intervjuer på.  

 Detta utgör att vi nu har tre förskolor som utgör vår studie. Materialet som vi fått ifrån dessa 

förskolor har vi sedan sammanställt och nu utgörs den av sex gårdar som observerats och sex 

pedagoger som intervjuats.  
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8. Analys 

I detta avsnitt kommer vi att analysera vår studie med hjälp av våra teoretiska perspektiv 

intelligent action och learning by doing men även annan anknytande litteratur. Området miljö 

analyserar frågeställning ett och området material två och tre.   

8.1  Miljö 

Resultatet av intervjuerna visar att i de flesta fall var pedagogerna nöjda med gårdarna eftersom 

att det ansågs finnas det mesta. Förskolorna är ute i snitt tre till 25 timmar i veckan på gården och 

detta beror på vädret och vilken årstid det är. Vi anser att tiden på gården är viktigt eftersom att 

utevistelsen enligt oss har att göra med hur intresserade pedagogerna är angående detta och hur 

viktigt de tycker att utevistelse är.  

    Det som var betydelsefullt för flera pedagoger var närheten till naturen det vill säga träd, 

buskar, gräs, blommor, stenar och djur. Allra helst naturen på gården eftersom det är där barnen 

vistas. Med de skiftande årstiderna får barnen uppleva de förändringar som sker, bland annat 

upptäckten av bär, blad och blommor. Detta belyser Dewey eftersom han anser att det är genom 

att fått uppleva saker och ta ställning till detta som man får erfarenheter man kan utveckla vidare i 

livet (Dewey, 2008, s. 17). Dessa erfarenheter ger barnen möjlighet att använda sina kunskaper 

”verktyg och redskap” till att behärska motstånd som finns i omgivningen vilket kopplas till det 

sociokulturella perpektivet (Säljö, 2000, s. 20, 22-23). 

    Även gårdens storlek har stor betydelse för pedagogerna och detta kom fram i intervju två, tre 

och fem där det visades genom att möjligheten till uppdelning för olika aktiviteter ger större 

variation för barnen där de bland annat kan dra sig undan och vara i sin egen värld. ”Utemiljön 

formas för att underlätta olika verksamheter eller för avkoppling, för att stimulerta samvaro eller bjuda 

avskildhet. Detta sker genom rik variation i rumsbildning, i växtlighet och terräng” (Lindholm, 1995, s. 44). 

Nordin-Hultman fick fram i sin avhandling att barnen i regel bara använder lite av allt som finns 

tillgängligt och inte alls växlar mellan olika sysselsättningar som man kan tro (Nordin-Hultman, 

2004, s. 56).  

    De större barnen behöver i regel mer yta att röra sig på eftersom att de är mer fysiskt aktiva än 

de mindre.  Detta visas specifikt i intervju två där respontenten ansåg att åldersindelade gårdar 

stimulerar barnen bättre eftersom de är mer anpassade för deras utveckling. ”Vad man alltid kan 

göra som pedagog det är att verkligen vara med barnen, utmana dem och vara med i deras tänkande, man behöver 
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inte alltid leka med dem för det, utan man kan bara vara där som en som är med och verkligen ser vad är det dem 

gör” (Intervju två).  

    En viktig del i pedagogernas verksamhet är att aktivt öka utvecklingen (Dewey, 2008, s. 17) 

och en annan respontent tycker att”det viktiga är nog att se vad barnen gör för att vi ska kunna gå vidare 

och se vad vi kan utveckla för att det ska bli ännu roligare och fortsätta med det, inte stanna av” (Intervju ett). 

Genom att pedagogerna tar tillvara på barnens intressen och utvecklar dem vidare blir det 

roligare för barnen att lära eftersom de då är mer nyfikna på innehållet (Nordin-Hultman, 2005, s. 

76).  

    Två av respondenterna indikerade på att miljön ska vara motoriskt upplagd så att barnen får 

utvecklas.”Det ska ju försöka nå alla sinnen, och motoriskt förstås” (Intervju tre) och att det är viktigt att 

ha saker ”som man kan utveckla motoriken med, balansgång, hage med mera” (Intervju sex). Det är viktigt 

att utveckla sin grovmotorik styrker Grahn med fler (1997) eftersom att barnen förbättrar sin 

muskulatur och får bättre balans. Detta är något som är angeläget när man ska sitta still i 

skolbänken. Genom att utveckla sin motorik får barnet en begreppsförståelse både kroppsligt 

men även från omgivningen (Grahn m.fl, 1997, s. 13).  

    Två av sex respondenter poängterade vikten av att ”allt som vi gör inne ska vi även kunna göra 

ute”(Intervju fem) och se till ”att verkligen flytta ut hela verksamheten” (Intervju tre). Detta 

tillvägagångssätt kopplar Dewey till hur viktigt det är med att använda sig av ”teori och praktik” 

(Dewey, 2008, s. 17). 
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8.2 Material 

Resultaten av intervjuerna visar bland annat att det är viktigt med tillgång till naturen enligt 

respondenterna. Observationerna styrker detta genom att det på fyra av sex gårdar finns buskar 

men att det bara var på tre av dem som dessa användes på något sätt. På alla gårdar finns det träd 

men det var bara på tre av gårdarna som dessa användes. Buskarna och träden användes mest i 

samband med att barnen lekte i skogspartiet på gården. En av respondenterna tog upp att det 

finns en skogsmiljö på deras gård med träd och buskage med mycket växtlighet i övrigt. Ett träd 

kan se olika ut beroende på ”storlek, årstid, växtsätt med mera” och detta kan inverka på barnens sätt 

att hantera miljön. Man kan ta sig uppför vissa träd och andra träd har kottar runt sig. Träd 

uppmuntrar även barnen till att se över hela gården vilket i sig påverkar vilka platser barnen vill 

vara på (Grahn m.fl, 1997, s. 47-48). Människan medför en förmåga att se i förhållande till 

omgivningen där utveckling är ett viktig åtagande för individen (Dewey, 2008, s. 17). 

    Gungor finns på fyra gårdar men dessa använde sig bara två av, de andra två gårdarna hade 

fokus på annat material eftersom pedagogerna ansåg att gungor inte är nödvändigt. ”Gungor kan 

man ju twista om ifall man ska ha eller inte” (Intervju tre) och ”Man ska inte sitta på gungorna hela tiden 

tycker jag, det finns annat att göra” (Intervju två). Barnen är uppmärksammade på sina egna kroppar 

när de gungar, oavsett om de gungar ensam eller tillsammans med en kompis. Gungor gör att 

barn kan bråka om vem som ska ge hjälp när det gäller att till exempel ge fart, det kan även bli 

besvärligare och enformigare att turas om vid gungorna. Genom att gunga kan barnen 

tillsammans stärka grovmotoriken (Grahn m.fl, 1997, s. 62).  

    Genom att man som pedagog ser ett föremål negativt (genom att pedagogerna i detta fall ser 

till att barnen gör något annat istället för att bara gunga) och positivt (låta barnen gunga vilket i 

sig utvecklar barnets balans och samspel) ”förmedlar personalen sina föreställningar om vad lärande är” 

vilket i sig bidrar till kunskaper för barnet (Nelsson & Nilsson, 2002, s. 44).  

    På alla sex gårdar finns det sandlådor men de användes bara på fem av dem, under intervjuerna 

var det bara två respondenter som nämnde något om dessa. Den ena har en ”stor sandlåda som har 

en bilväg målad runt sand låds kanten”(Intervju fem) och den andra säger att”det ska finnas material som 

man kan jobba i sandlådan tycker jag, jag skulle också vilja att det fanns möjlighet att ha mer material där man 

kan konstruera, kan bygga med fantasin, tillsammans” (Intervju två). Sandlådan är en plats där man kan 

sitta och gräva, ensam eller i sällskap med andra barn. Barnen kan även kommunicera med 

varandra under vistelsen i sandlådan då det är en lugn plats. Att erbjuda barnen platser för 

kommunikation ökar deras samarbetsförmåga och detta är viktigt att uppmärksamma för att 

barnens lärande ska utvecklas (Säljö, 2000, s. 23). Barnen kan hantera sanden på varierande sätt 

vilket beror på barnets situation och humör men även vädret har betydelse (Grahn m.fl, 1997, s. 
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54). Tillfällen att effektivt granska och undersöka material måste erbjudas till barnet för deras lust 

att lära och utifrån detta ta ställning till olika kunskaper (Dewey, 2008, s. 17).  

    Små och stora leksaker finns på alla gårdar och dessa användes också på ett eller annat sätt av 

alla. De små leksakerna som förekom mest var spadar och hinkar, dessa påträffades i sandlådan. 

Större leksaker som småhus för barnen att kunna leka i finns på de flesta gårdar och även cyklar 

var populärt. 

    Klätterställningar finns på alla gårdar, men det är bara på fem av dessa som de används. Det är 

två av respondenterna som säger något om klätterställning men i både positiv och negativ 

benämning, eftersom den ena har ”en bra klätterställning som man kan träna motoriskt” (Intervju tre) 

och den andra skulle vilja förbättra med”en större klätterställning. Den är lite liten den vi har, en 

klätterställning just för större barn”(Intervju två). 

    Övrigt material finns på alla gårdar men användes bara på fyra. Dessa material är snö, 

vippbrädor, leksaksförvaring och rutschkanor vilket också alltid är ett tillgängligt material, 

förutom snön som bara är tillfällig. En av respondenterna svarar så här: ”Jag tycker om vippgungorna. 

Där man kan sitta fyra på. Sådant är alltid jätte roligt. Och där även de minsta barnen kan klättra och komma 

upp själva och de kan känna att jag inte behöver gå till fröken för att komma upp i gungan. Rutschkanorna 

tycker jag är jätte roliga för att där har dem jätte roligt” (Intervju två). Eftersom barnen tillåts att få 

erfarenhet genom samspel mellan verksamhet och eftertanke då de själva klarar av att klättrar upp 

i gungan, ger det förbindelser med deras händelser vilket utvecklar en ny kunskap (Hartman, 

2003, s. 28). 

    Respondenten i intervju fyra sticker ut från de andra genom att denne anser att det inte alltid 

behövs något material eftersom att man kan göra så mycket annat med det som finns, barnen vill 

hitta på saker själva, bara se det man har omkring sig. Respondenten antyder även att inte alltid 

barn stimuleras för att materialet är för tillrättalagt men detta motsäger Nordin- Hultman 

eftersom hon anser att materialet bör vara tillgängligt för barnen så att de ständigt kan använda 

sig av det (Nordin-Hultman, 2005, s. 76). Genom att verksamheten använder ett sociokulturellt 

perspektiv ser man lärandet och utvecklingen för barnen som ett stort intresse i de resurser som 

finns på gården (Säljö, 2000, s. 17-18). 
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9. Diskussion 

Här kommer vi diskutera vår studies likheter och olikheter i intervjuer och observationer samt 

våra egna reflektioner mot frågeställningarna. Vi kopplar vår diskussion till analysens miljö och 

material. Det kommer sedan en gemensam reflektion om studien och avslutningsvis förslag till 

framtida forskning. 

9.1 Miljö 

När det gäller miljön på förskolegårdarna var pedagogerna överlag belåtna eftersom att det fanns 

det mesta som behövdes. Vi såg under våra intervjuer och observationer att miljön är en 

intressefråga beroende på vilket engagemang som fanns hos pedagogerna i utevistelsen och där 

även tiden på gården skiljer beroende på årstid och väder. 

    Det som var gemensamt för flera av gårdarna var närheten till natur och skog vilket 

pedagogerna på dessa gårdar antydde var betydelsefullt. I läroplanen för förskolan står det att 

”Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det 

lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper 

och färdigheter” (Lpfö98, 2010, s. 11). Genom denna betydelsefulla närhet får barnen tillgång till fler 

möjligheter för att upptäcka och utforska den levande delen av gården eftersom den förändras 

beroende på årstid. En växtrik miljö gör att barnen får använda alla sina sinnen eftersom de får 

smaka, lukta, känna och lyssna på det naturen har att erbjuda, detta tycker även vi är det bästa 

sättet att lära på. 

    En annan betydelsefull aspekt är gårdens storlek då det ger barnen större möjlighet till 

variation och utveckling ju mer yta det fanns. Lek i utemiljöer ger i regel mer fysisk aktivitet 

(Engdahl, 2014, s. 35).  Det vi såg under observerationerna var att allra helst de lite äldre barnen 

tog tillvara på ytan att leka på eftersom de sprang och rörde sig över hela gården. Det vi 

uppmärksammade var att pedagogerna var passiva och tog inte tillvara på barnens och gårdens 

möjligheter, istället stod de på samma ställen och samtalade med varandra. Pedagogernas 

passivitet kan både vara positivt då den fria leken uppmuntras och barnen får använda sin egen 

fantasi men även negativt eftersom en del barn behöver ha mer förhållningssätt av pedagogerna 

under lekens gång. En av anledningarna till att pedagogerna var passiva kan vara att de ”intog 

mestadels en övervakande roll” (Ibid, s. 3). 

Att förskolegården är utvecklande är viktigt för alla eftersom det är där som en stor del av 

lärandet sker. De flesta av pedagogerna anser att motoriken hör dit och på en förskolegård finns 
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det mycket som kan gynna detta. Det vi såg under observationerna var att barnen tränade sin 

motorik genom att klättra, hoppa, springa, gunga och på många fler sätt. Barnen kan utveckla sin 

motorik både ute och inne och därför ansåg många pedagoger att det var viktigt att verksamheten 

kan vara rörlig och flyttas både in och ut men med extra vikt vid att vara ute. Detta tycker vi har 

stor betydelse eftersom lärande kan ske både inne som ute, det gäller bara att man som pedagog 

är flexibel och tar tillvara på olika möjligheter så som att ta sig tiden till det och inte se förbi detta 

(Nordin-Hultman, 2004, s. 50).  

9.2 Material 

Material kan finnas i naturen och även på gården och bör därför tas tillvara på, vilket 

pedagogerna understrykte, då samtliga gårdar har träd och buskar. Barnen använde sig av dessa 

material i samband med att de lekte i skogspartiet på gården. Vi anser att skog och natur är något 

pedagoger måste ta tillvara på så att barnen även får kunskaper om dess användning. Genom att 

pedagogerna är medupptäckare blir barnen medvetna om gårdens materialtillgångar och kan 

själva sedan utveckla detta. Det är genom att pedagogerna ger föremålen föreställningar som 

barnen kan vidareutveckla dem (Nelsson & Nilsson, 2002, s. 44-45). För att vi som pedagoger ska 

kunna lära barnen om gårdens möjligheter gäller det att vi är förberedda och har skapat ett 

intresse som vi kan föra vidare. Detta intresse måste vara taget ifrån både barn och pedagog 

annars kan det bli svårt att väcka en nyfikenhet och lust att lära. I lärandet måste barnen få gynna 

sin utveckling genom varierade aktiviteter (Öman, 1991, s. 23) där alla åldrar får stimulerande 

material (Nordin-Hultman, 2004, s. 71) och detta kan utemiljön ge om pedagogerna ger dem 

utmaningar (Engdahl, 2014, s. 2). 

    Vissa av pedagogerna hade inga problem med att ta fram material utomhus som barnen kunde 

aktivera sig med medan en del pedagoger ansåg att det blir för mycket jobb eftersom det ska 

återställas efter användning. De material vi utgick ifrån under observationerna var något vi ansåg 

fanns på de flesta förskolor redan innan studiens början och observationerna gav oss en 

bekräftelse på att så var fallet för det mesta.  
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9.3 Gemensamma reflektioner 

En metod i vår studie var intervju och denna kunde vi endast göra på två av de tre förskolor som 

vår undersökning baserar sig på, eftersom den tredje förskolan var upptagen med annat denna tid 

på året. Vi kunde därför enbart intervjua fyra av sex pedagoger och de andra två fick svara på 

frågor via mail istället. Det vi insåg när vi fick svaren via mail var att det inte blev lika ingående 

och långa svar som de vi fick av respondenterna vi intervjuade. Detta kan bero på att 

pedagogerna som svarade via mail hade ont om tid och därför inte engagerade sig lika mycket i 

sina svar som pedagogerna vi träffade för intervju.  

    Under intervjuerna spelade vi in samtalen för att vi som forskare lättare skulle kunna engagera 

oss i respondenten och efteråt enklare sammanställa och få med allt som sagts. Innan intervjun 

började frågade vi pedagogen om vi fick spela in samtalet under intervjun. Alla gav oss sitt 

samtycke och de flesta brydde sig inte om att vi spelade in samtalet. En del tyckte det blev mer 

nervöst att vi skulle spela in och hade därför svårare för att delge sina tankar. Detta märkte vi 

efter intervjun då vi stängt av inspelningen eftersom vi fick vissa kommentarer om det.     

 

9.4 Förslag till framtida forskning 

Som vi nämnt tidigare anser vi att det finns för lite forskning på området förskolegården ur 

pedagogers perspektiv. Förskolegårdens material och utformning är viktiga områden inför vårt 

kommande yrke som förskollärare och därför vill vi att mer forskning ska innefatta detta. Förslag 

till forskning är materialets användning på gården och även hur materialet är uppdelat så att 

barnen får stimulans och där pedagogers synpunkter och åsikter lyfts fram. Genom att de får 

delge detta med andra i verksamheten och även högre betydande personer inom yrket eller ännu 

längre upp, exempelvis kommuner och landsting gör att utvecklingen av gården kan bli ännu 

bättre. 

Om vi hade fått forskat om detta område en gång till hade vi gjort det under en längre tid med 

fler pedagoger eftersom vi då kunnat få mer material genom fler observationer, intervjuer och 

förskolor. Detta nya insamlade material hade vi sedan kunna gått in djupare på och fått ut mer av. 
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10. Konklusion 

Vår studie har sin grund i ett intresse som väckts till liv hos oss båda genom erfarenheter . Dessa 

erfarenheter grundar sig på hur utforminingen av förskolegårdar kan se ut och detta vill vi lära 

oss mer om. Vi ser att vår framtid som medupptäckare med barnen på gården är ett faktum och 

detta är viktigt att få idéer till för att kunna utvecklas. Förskolegården ur pedagogers perspektiv är 

inte ett så utforskat område har vi upptäckt och detta gör att vi vill gynna det outforskade 

området. Studien har genomförts med hjälp av intervjuer och observationer på tre olika förskolor 

och tillhörande gårdar. Dessa metoder har vi tagit ur Esaiasson (2007) för att få hjälp att skapa 

intervjuguide och observationsschema men även för att veta hur man går till väga vid 

genomförande av bra intervjuer och observationer (se Esaiasson, 2007, kap. 14 och 17). För att 

lämpligast få ut bra empiri till studien har vi därför valt dessa metoder och utgått ifrån pedagogers 

perspektiv av gårdarna där vårt syfte och våra frågeställningar legat som grund. Vårt syfte var att 

undersöka några förskolepedagogers uppfattningar beträffande utemiljön på gården samt 

observera vad det finns för material på gården och vad för material som används av barnen.  

De frågeställningar vi valt för vår studie är; Vad anser den intervjuade pedagogen om miljön på 

gården i dag? Vad är pedagogernas åsikter kring upplägget av gården? Vad för material finns på 

gården och vad används? 

    De begrepp som återkommit under studiens gång är intervju, observation, utemiljöer, 

materialet på gården och dessa har vi förklarat ingående i texten.  

    Resultatet visar att i de flesta fall var pedagogerna nöjda med gårdarna eftersom att det ansågs 

finnas det mesta. Det som var betydelsefullt för flera pedagoger var närheten till naturen och allra 

helst den på gården och där även storlek på gård spelar roll. De material som fanns på gården och 

som användes av alla var träd, sandlåda, små och stora leksaker, klätterställning och övrigt 

material.    
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12. Bilagor 

12.1 Bilaga 1. Intervjuguide 

 
Tema 

 
Undertema Frågor 

Huvudtema 
1 

 
Bakgrund 

 
 

Utbildning 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Vad fick dig att vilja arbeta på förskola? 

3. Hur länge har du jobbat inom detta yrke? 

Huvudtema 
2 

 
Utemiljön 

 
 

 
 

Miljö 
och material 

4. Beskriv er utemiljö. 

5. Vad är bra respektive mindre bra? 

6. Vad för material finns det på gården för att barnen ska bli 

stimulerade? 

7. Vad behöver förbättras eller förändras angående miljön på 

gården? 

8. Vad för extramaterial finns det att tillgå för att stimulera barnen? 

9. Finns det någon som är ansvarig för miljön? 

10. Vad är den personens uppgift? 

11. Vilken utomhusansvarig har du kontakt med i kommunen 

gällande miljön? 

12. Vad är er ekonomi gällande miljön samt material på gården? 

Om något går sönder eller behöver förnyas? 

Huvudtema 
3 

 
Egna tankar 

 
 

Förskole 
gården 

13. Vad för material ska finnas på gården enligt dig för att barnen 

ska bli stimulerade? 

14. Hur många timmar vistas ni på gården/vecka? 

Huvudtema 
4 

 
Pedagogernas 

tankar 

 
Åsikter 

 

15. Är ni pedagoger, som vistas på samma gård, överrens om hur 

en stimulerande miljö för barnen ska se ut? 

16. På vilka sätt är ni överrens eller inte överrens? 

17. Vad finns det för något ni pedagoger kan göra för att miljön på 

gården ska bli ännu bättre inför framtiden? 
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 12.2 Bilaga 2. Observationsschema 

 

Material Används Används ej Kommentarer 
    

Buskar 
   

 
 
 
 

 
   

Träd 
   

 
 
 
 

 
   

Gungor 
   

 
 
 
 

 
   

Sandlåda 
   

 
 
 
 

 
   

Leksaker, 
stora    

 
 
 
 

   

Leksaker, 
små    

 
 
 
 

   

Klätter-
ställning    

 
 
 

   

Övrigt 
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Material Finns Finns ej Kommentarer 
    

Buskar 

  

 
 
 
 

    

Träd 

  

 
 
 
 

    

Gungor 

  

 
 
 
 

    

Sandlåda 

  

 
 
 
 

    

Leksaker, 
stora 

  

 
 
 
 

    

Leksaker, 
små 

  

 
 
 
 

    

Klätter-
ställning 

  

 
 
 
 

    

Övrigt 

  

 
 
 

    


