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Sammanfattning 
I detta examensarbete studerar vi hur förskollärares förshållningssätt till förskolegården påverkar 

användningen och vistelsen på gården. Vi har tittat på förskolegårdens utformning och funktion, 

barns utomhuslek på förskolegården samt förskollärares roll i utemiljön. Syftet är att undersöka 

vilket förhållningssätt förskollärare har till förskolegården i dess funktion och möjligheter till 

lärande. Metoden vi använt oss av är kvalitativa samtalsintervjuer, vi har intervjuat sex 

förskollärare på tre olika förskolor med liknande förskolegårdar i storlek och utformning. I 

resultatet framkom att förskollärarna ser på användningen av sin förskolegård på olika sätt. På två 

av förskolorna används gården som en plats för barnens fria lek där pedagogernas roll är att stötta 

barnen och vara lyhörda för deras utforskande och intresse för olika fenomen. På den tredje 

förskolan används gården både för barnens fria lek och utforskande men även som en viktig plats 

för den planerade pedagogiska verksamheten. Förskollärarnas olika användning av gårdarna kan 

bero på vilken relation de har till den aktuella gården. Utomhusvistelsen ses trots detta som något 

viktigt och prioriterat på alla tre förskolorna. Slutsatsen av vår undersökning är att pedagogens 

personliga förhållningssätt till gården påverkar både utformning och användande av den. Även 

förskollärares tolkning av förskolans läroplan 98/2010 gör att verksamheterna kan uppnå målen i 

denna men ändå kan skilja sig åt i utformning och praktik. 

 

Nyckelord: Förskolegården, utevistelse, utomhuspedagogik, förskola, förskollärare 
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1. Inledning 

”för mig tycker jag det känns så mycket härligare att vara i ett äppelträd  

där vinden blåser igenom i löven än att vara i en färdigbygd klätterställning” 

 

Ovanstående citat är hämtat ur en av intervjuerna i denna studie, det beskriver ett 

förhållningssätt gentemot förskolegårdens utformning. Citatet som också är titeln är hämtat 

från en annan intervju och det beskriver den positiva inställningen till förskolegården som 

alla förskollärarna i undersökningen uttrycker.  
 

Änggård (2014) skriver att barn och unga i dagens samhälle vistas allt mindre utomhus i 

skogs- och naturmiljöer. Detta kan enligt henne bero på att andra aktiviteter är mer 

populära än lek i skog och natur, hon ger exempel på dator, TV och andra medier som 

konkurrerar med utomhusleken. En annan anledning till en minskad utomhuslek kan enligt 

Änggård vara att vuxna anser det vara farligt att vistas själva utomhus eller att det helt 

enkelt är långa avstånd till skogs- och naturområden. Änggård skriver vidare om vinsten 

med att vuxna och lärare ger barn möjlighet till att skapa en bra relation till naturen och sin 

närmiljö. Dels menar hon att hälsan förbättras genom att vistas utomhus och att 

naturmiljöer har en positiv effekt på lärandet, dels får barnen en känsla för att värna om sin 

natur och närmiljö (Änggård, 2014, s.9). I samma kontext skriver Grahn (2007) om hur 

viktig förskolegården är för många barn idag. För 10-15 år sedan hade förskolorna mer 

personal i barngrupperna och hade därmed större möjligheter till att ofta göra utflykter till 

andra utemiljöer än förskolegården. Idag är det mindre personal i barngrupperna och det 

blir svårare att göra utflykter till skog och natur lika ofta som förr. Idag menar Grahn att 

förskolegården är den utemiljö och utomhusvärld som till största del erbjuds de flesta barn 

i svensk förskola, därför är förskolegården en viktig plats att ägna lite tid och tanke åt 

(Grahn, 2007, s.59).  

 

Att förskolegården i dagens samhälle är viktig menar Grahn (2007), men kvalitén på 

svenska förskolegårdar skiljer sig åt. En del gårdar är mycket små och utan större variation, 

andra gårdar är stora och rymmer olika typer av aktiviteter och funktioner. De små 

gårdarna erbjuder inte möjligheter till rörelse och barnen upplever inte gårdarna lika 

inspirerande som på de större gårdarna vilket i sin tur resulterat i att barnen inte är lika 

aktiva på de mindre gårdarna. Dilemmat att barngrupperna växer och personaltätheten 

minskar betyder att gårdens roll i förskolans vardag blir viktigare. Samtidigt menar 

Björklid (2005) att gårdarna inte utvecklas för att kompensera för de tidigare 

kompletterande utflykterna som idag inte är möjliga i samma utsträckning. Det innebär att 

det pedagogiska arbetet och verksamheten blir kraftigt påverkad av vart gården är placerad 

och hur den ser ut i sin utformning både i fråga om terräng och fasta konstruktioner 

(Björklid, 2005, s. 46).  

 

Den skiftande kvalitén på svenska förskolegårdar kan bero på att bestämmelser kring 

förskolegårdar är vaga. Det finns en del generella säkerhetsföreskrifter gällande lekplatser 

som gäller även förskolegården men från 1:a Mars 2015 kom nya allmänna råd från 

Boverket med bestämmelser gällande förskolegårdar och dess utformning. En förskolegård 

bör enligt dessa allmänna råd vara utformad så att den uppfyller vissa krav med bland 

annat variation av ytor med och utan buskage, platser med möjlighet till sol och platser 
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med möjlighet till skugga. Förskolegården bör vara placerad i direkt anslutning till 

verksamhetens byggnad så att barn självständigt kan ta sig mellan byggnaden och 

förskolegården (Boverkets allmänna råd, 2015:1). Andra riktlinjer när det kommer till 

utevistelsen i försklan finns att läsa i läroplan för förskolan Lpfö98/2010, s.7 där lyfts 

själva begreppet utomhusmiljö och utomhus upp endast två gånger. Läroplanen innehåller 

flera strävansmål där utomhusmiljön går att läsa in och förstå att det gäller verksamhet 

såväl inomhus som utomhus. Exempel på ett mål där det tydligt framgår att förskolan ska 

förlägga sin verksamhet utomhus är ”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 i planerad miljö och i naturmiljö.” (Lpfö98/2010, 

s.7). Här menas med planerad utomhusmiljö, själva förskolegården och den oplanerade 

miljön kan vara tillexempel en skog eller dunge som förskolan kan göra en utflykt till. 

Vidare i läroplanen finns exempel på strävansmål som inte benämner en konkret plats, som 

alltså bör kunna tolkas som att det gäller både inomhus och utomhus. Ett exempel på det är 

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden /…/” (Lpfö98/2010, s.6). I 

enlighet med Änggårds tankar kring utevistelsen och vikten av att vara ute så skrivs det 

fram i läroplanen att förskolan ska erbjuda barn olika aktiviter både inomhus och utomhus 

både i planerad miljö och i naturmiljö (Lpfö98/2010, s.7). Den tar även upp vikten av att 

arbeta kring miljö- och naturfrågor, kretslopp och frågor som handlar om barnens lärande 

kring förhållningssätt till natur och miljö (Lpfö98/2010, s.7). Relevansen för att studera 

förskolornas gårdar blir i den här kontexten viktig. I och med att det finns vaga 

bestämmelser kring förskolegårdarnas utformningar blir den enskilde pedagogens 

inställning och tankar kring gården avgörande för vilka möjligheter det finns till att bedriva 

verksamhet på förskolegården. Vi vill undersöka hur förskollärare på tre olika förskolor 

tänker kring gården och uttrycker sig kring användandet av den i sin verksamhet. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att öka kunskapen kring förskollärares olika förhållningssätt till 

förskolegården. Genom samtalsintervjuer vill vi undersöka dessa förhållningssätt och hur 

dessa förhållningssätt kan skilja sig åt kring: utformningen av verksamheten, förskollärares 

roll på förskolegården och deras tankar kring barns möjligheter till lek och lärande på 

förskolegården. 

 

Frågeställningar: 

- Vad uttrycker förskollärarna påverkar deras användande av förskolegården? 

- Vilken roll anser förskollärarna att de har i barns lek och lärande på 

förskolegården? 

- Vilka hinder respektive möjligheter till lek och lärande uttrycker förskollärarna 

kring verksamheten på förskolegården? 

1.2 Arbetsfördelning 

Vi har valt att dela upp arbetets olika delar mellan oss så att vi i slutänden ska ha haft lika 

stor del i arbetet. Genom diskussion och mycket gemensamt reflekterande har vi haft en 

lika stor inblick i hela arbetet under hela processen. En viss uppdelning har ändå varit 

nödvändig för att arbetet ska fungera. Vi kommer här att redogöra för arbetsfördelningen. 
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Vi började med att tillsammans ta fram sökord kring ämnet och söka efter tidigare 

forskning som gjorts på området, främst i vetenskapliga artiklar. Det vi hittade delade vi 

sedan upp och vi fick sedan delge den andre det som kändes relevant för undersökningen. 

Innan vi började skriva tidigare forskning gjorde vi en gemensam överblick av den tidigare 

forskningen och skapade arbetsrubriker. Dessa arbetsrubriker delade vi lika mellan oss och 

producerade därefter texten. Vi har sedan bearbetat texterna genom att läsa varandras och 

skrivit ihop de olika texterna till de slutliga rubrikerna. 

 

Vi delade upp ansvaret att kontakta förskolorna och boka in intervjuer. Matilda tog kontakt 

med Harens förskola och Cecilia med Tulpanen och Björken. I slutändan hade vi bokat tre 

intervjuer var. Under de fyra första intervjuerna har vi båda deltagit, då har en av oss lett 

intervjun och den andra har stöttat med följdfrågor och fört kompletterande anteckningar. 

Två av intervjuerna gjordes var för sig, Matilda en och Cecilia en.  

 

Alla intervjuer transkriberades var för sig i sin helhet, vi transkriberade tre var för att sedan 

sammanfatta och tematisera resultatet. Matilda har sammanfattat alla intervjuer sedan 

analyserade vi tillsammans fram de olika teman som vi fann i intervjuerna. Cecilia skrev 

fram de olika temarubrikerna som vi hittade och vad i svaren som hamnade under vilken 

rubrik. Efter att vi gjort denna första analys har vi delat upp de olika temarubrikerna mellan 

oss och ansvarat för fortsatt analys och att skriva resultatet. Vi har sedan bearbetat dessa 

texter tillsammans för att få fram det slutgiltiga resultatet. Efter att vi diskuterat resultatet 

tillsammans har en av oss gjort en grundtext, vi har sedan bearbetat den texten gemensamt. 

Slutsatsen har vi kommit fram till tillsammans. Cecilia skrev sedan ihop den slutliga 

diskussionen medan Matilda skrev slutsatsen. Övriga texter har vi delat mellan oss så att vi 

producerat ungefär samma mängd text i slutändan.  

1.3 Disposition 

I uppsatsens första kapitel presenteras relevansen för studier kring förskolegårdar och 

vilken roll förskolegårdar har i det svenska samhället. Där lyfts även en del bestämmelser 

och skrivelser gällande kriterier för förskolegården och hur situationen ser ut i Sverige 

idag. Här presenterar också syfte och frågeställningar samt hur vi fördelat arbetet mellan 

oss. Det andra kapitlet tar upp och redogör för tidigare forskning inom området. 

Forskningen berör varför utevistelse är viktigt, hur gården kan vara utformad och vilken 

betydelse utformningen har för gårdens funktion. Dessutom lyfts leken på gården samt 

gården i relation till lärande, även pedagogens roll i utemiljön berörs. I kapitel tre redogörs 

för de teoretiska perspektiv som studien baseras på och begreppet utomhuspedagogik. 

Kapitel fyra behandlar vårt metodval samt motivering för den valda metoden. En 

redogörelse för vilka kriterier som fanns för urvalet samt hur vi samlat in och analyserat 

vårt material finns också här. Vi tar även ställning till vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. En vidare presentation av de utvalda förskolorna, deras gårdar och deltagande 

förskollärare finns i kapitel fem. Själva resultatet redogörs för i det sjätte kapitlet. 

Resultatet diskuteras i relation till den tidigare forskningen i kapitel sju för att sedan i 

kapitel åtta landa i en slutsats.  
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2. Tidigare forskning 

Här följer ett avsnitt som behandlar den tidigare forskning som gjorts på området som vi 

anser vara relevant för vår undersökning. I första hand ville vi hitta forskning som berörde 

förskolan och utevistelse men i några få fall har vi tittat på forskning som handlar om 

skolans tidigare år. I forskningen kring skolan har vi använt oss av de delar som berör 

lärares tankar och förhållningssätt. Vi har tittat på forskning som berör utevistelse och 

fokuserat på lärares och förskollärares förhållningssätt till utevistelsen på förskolegården 

och skolgården. Dessutom har vi fokuserat på det som skrivits om hur olika faktorer som 

väder och utformning kan påverka vistelsen på förskolegården eller skolgården. Vi har 

även använt oss av forskning som gjorts kring de eventuella negativa effekter utevistelsen 

kan ha på yngre barn i förskolan. 

 

Vi börjar med att redogöra för forskning kring barns utevistelse sedan följer avsnitt om 

förskolegården som plats, utomhusleken på förskolegården samt pedagogens roll i 

utemiljön. 

2.1 Barns utevistelse 

Utevistelsen i förskolan är ett naturligt inslag och det menar Engdahl (2006) att vi kan 

spåra ändå till Fröbels tankar, dessutom vill hon också hänföra den fria leken till Fröbel. 

Kanske är det just därför dessa två är så starkt kopplade till varandra. Fröbels tankar om 

det naturliga och hur viktigt det var för barnen finns det spår kvar av idag i förskolans 

verksamhet (Engdahl, 2006, s.4). 
 

Bortsett från Fröbel finns det andra aspekter som talar för vikten av utevistelse i dagens 

förskola. Granberg (2000) skriver fram fördelar med att vistas utomhus en stund varje dag. 

Barn som vistas utomhus håller sig friskare då luften gör att smittorisken minskar. De stora 

ytorna utomhus och kuperad terräng ger barnen möjlighet till att öva sin grovmotorik och 

kroppsuppfattning. Genom att vistas utomhus och springa får barnen utlopp för energi och 

de tröttar ut kroppens muskler vilket leder till en ökad koncentrationsförmåga. Hon menar 

även att genom att barnen får leka på större ytor än inomhus där de får möjlighet till mer 

avskildhet i leken så minskar konflikterna mellan dem. Detta eftersom att barnen kan 

sprida ut sig på ett annat sätt och behöver inte springa inpå varandra och kompromissa om 

saker och material på samma sätt som inomhus (Granberg, 2000, s.11-12). Precis som 

Granberg skriver så menar Änggård (2014) att utevistelsen är viktig med tanke på bland 

annat hälsosaspekten då hon menar att frisk luft och rörelse bidrar till en god dygnsrytm 

och god kondition. Hon skriver vidare att barnens stressnivåer sjunker när de vistas mer i 

utomhusmiljö (Änggård, 2014, s. 27-29). Även Szezcpanski (2013) lyfter tidsaspekten och 

att utomhusvistelsen inte upplevs lika strukturerad som tiden inomhus vilket ger lägre 

stressnivåer (Szezcpanski, 2013, s. 13). En annan aspekt är den att barnens fantasi får ta 

större plats då barnen leker med naturmaterial utan förutbestämda lekteman (Änggård, 

2014, s.24). Däremot finns en studie av Söderström, Mårtensson, Jensen och Öhman 

(2011) som lyfter fram olika aspekter på barns naturkontakt. De har studerat detta från 

olika forskningshorisonter, det humanekologiskt perspektiv, ett miljöpsykologiskt 

perspektiv, ett medicinskt perspektiv och ett pedagogiskt perspektiv. Söderström m.fl. 

(2011) skriver i studien ”Den nyttiga utevistelsen” om att den mesta forskning kring detta 
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är gjord på vuxna och den forskning som finns kring barn nämner ofta det positiva med att 

barn är utomhus mycket och får frisk luft. Däremot i denna studie som bland annat är gjord 

ur ett medicinskt perspektiv har denna studie visat att barn i åldern upp till tre år utsöndrar 

höga halter av ett stresshormon när de vistas mycket utomhus på förskolan. Söderström 

m.fl. (2011) beskriver olika anledningar till detta och menar att det kan bero på att barnen 

behöver ha mycket kläder på sig som det kan vara svårt att ta sig fram i, de känner stress 

över att de måste aktivera sig och inte har ett naturligt ställe att sitta stilla och ta lugnt på. 

Även den friska luften kan ifrågasättas enligt Söderström m.fl. (2011) då det idag 

förekommer stora mängder föroreningar i den ”friska luften” (Söderström, Mårtensson, 

Jensen och Öhman, 2011, s 110-111). Hon lyfter även upp frågan om att barn håller sig 

friskare som vistas mycket utomhus, detta kan enligt Söderström problematiseras något. 

Hon menar att hur många infektioner ett barn får främst är relaterat till deras ålder, och att 

det är något förenklat att säga att de är friskare utomhus. Hon menar att ett smittat barn 

fortfarande kan smitta andra barn oavsett var de befinner sig men att det är svårare för 

smittoämnen som är luftburna att sprida sig utomhus i motsats till ett slutet rum 

(Söderström, Mårtensson, Jensen och Öhman, 2011, s.108).  

 

Barngrupperna spenderar mer och mer tid på förskolegårdarna, en anledning kan vara att 

lägre personaltäthet gör det svårare att gå på utflykter i samma utstäckning som förskolan 

gjort förut. Lokalerna är dessutom ofta byggda för ett mindre antal barn än vad som idag är 

normalt i en förskolegrupp vilket ökar behovet av att gå ut och på det sättet förlänga 

lokalerna (Björklid, 2005, s. 11-12). Lärandet sker inte heller enbart i de klassiska miljöer 

som planerats för lärandet vilket också innebär att gårdens betydelse blir allt större 

(Björklid, 2005, s. 27). Granberg (2000) skriver dessutom om vikten av att vistas på platser 

som barnen känner och kan. Hon menar att det inte är någon poäng med utflykter som hela 

tiden går till olika ställen. Att vara kvar på gården som barnen känner eller att göra 

utflykter till samma utflyktsmål är mer till nytta för barnen. För att befästa kunskaper och 

erfarenheter behöver barnen upprepa sina upptäckter och gång på gång träna olika 

färdigheter. Genom att barnen känner igen platser underlättas detta upprepande. Naturen 

ger barnen många olika upplevelser, dessutom aktiveras alla sinnen och utvecklar barnet på 

ett meningsfullt sätt (Granberg, 2000, s.17). 

2.2 Förskolegården som plats 

Det finns, menar Björklid (2005), en mer eller mindre uttalad förutfattad mening om att en 

duktig pedagog kan bedriva verksamhet oavsett hur miljöerna ser ut. Den fysiska miljön är 

en viktig del av barns utveckling, vilket motsäger det ovanstående påståendet. Barn lär 

genom att utforska och genom att uppleva världen i förhållande till sig själva, barns 

lärande är praktiskt och erfarenhetsbaserat vilket innebär att miljön och dess utformning är 

viktiga faktorer i barnens utveckling. Det är därför viktigt att det finns en tydlighet i 

miljön, den bör vara välkomnande och bör inbjuda till olika former av aktiviteter som 

barnen själva kan förstå och utföra (Björklid, 2005, s.10-11, 34).  

 

Mårtensson (2004) skriver fram några funktioner som hon sett i sin studie ”Landskapet i 

leken” att barnen uppskattar och ofta använder på gården. Hon skriver fram dessa 

funktioner som motsvarar barnens intresse för att bland annat gunga, klättra, hänga och 

hoppa. Omgivningen och miljön leker med barnen och barnens lek påverkas ständigt av 

vad de möter i miljön och på gården. Möjligheten att springa nedför en sluttning och över 

en öppen yta är en funktion på gården som barnen verkar uppskatta. En annan funktion 
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som Mårtensson uppfattar som viktig är att ha någonstans att gå undan. Ett exempel på en 

sådan plats kan vara ett buskage utan direkt insyn (Mårtensson, 2004, s.109, 120-121). 

Precis som Mårtensson så anser Granberg (2000)  att barnen ska ha möjlighet att dra sig 

undan på gården. Andra funktioner som Granberg anser bör finnas på en förskolas gård är 

att den ska vara så stor att det ryms springande större barn utan att de minsta barnen 

riskerar att bli översprungna. Granberg skriver också att det bör finnas såväl kullar och 

branter som plana ytor, möjlighet att träna grovmotorik. Dessa funktioner stämmer väl 

överrens med de funktioner som Mårtensson redogör för. För att uppnå allt det här menar 

Granberg (2000) att kan det behövas olika färdiga konstruktioner på gården, samtidigt 

menar Björklid (2009) att färdiga fasta konstruktioner har visat sig sysselsätta få barn i 

relation till den stora plats de tar (Granberg, 2000, s.15; Björklid, 2005, s.48). Färre 

konstruktioner men tillgång till löst material som barnen med hjälp av sin fantasi kan 

forma till det som passar leken sysselsätter ett större antal barn. Det har också visat sig 

minska konkurrensen och konflikterna på gårdar som annars kan uppstå när många barn 

ska samsas på samma plats (Björklid, 2005, s.48). Det finns platser som barn väljer till sina 

egna och tillskriver ett värde, en mening. Sen finns det platser som vuxna väljer och skapar 

för barnen utifrån sina egna uppfattningar om vad barnen behöver och vad som är säkra 

platser. Förskolegården som plats är av det senare slaget, en plats som vuxna skapar för 

barn utifrån vad som anses vara viktigt och säkert. På gården kan däremot barn hitta och 

skapa sina egna platser utifrån sin egen fantasi och deras behov (Änggård, 2012, s 3). 

2.3 Utomhusleken på förskolegården 

I läroplan för förskolan Lpfö98/2010 står det att leken och användandet av leken som 

verktyg för utveckling och lärande ska prägla verksamheten. Leken ska bidra till ett 

lustfyllt lärande där barn kan utvecklas och lära sig att kommunicera, samarbeta, använda 

sin fantasi och inlevelseförmåga samt bearbeta och uttrycka känslor och upplevelser 

(Lpfö98/2010, s.6). Leken är central i förskolans verksamhet och det står även att barnen 

ska få möjlighet till att delta i olika typer av aktiviteter där barnens egen fantasi och lek får 

en stor plats. Aktiviteterna ska ske både inomhus och utomhus, samt i planerad 

utomhusmiljö och i naturmiljö (Lpfö98/2010, s.7).  I studier kring utomhusleken på 

förskolegårdar visar det sig ofta hur stor betydelse platsens kvaliteter har för 

utomhusleken. Leken ute på gården är beroende av stora ytor, mycket material och en stor 

grupp barn. Utomhusleken ger barn möjlighet till att röra sig med hela kroppen och leka 

lekar som inkluderar barn i olika åldrar och med olika förutsättningar (Mårtensson, 2009, 

s.163). 

 

Mårtensson (2004) skriver om en studie där hon undersökte barns användande av 

utomhusmiljön i leken. Hon skriver att barnens utomhuslek hämtar sin inspiration i den 

fysiska miljön runtomkring dem samt det sociala sammanhanget barnen befinner sig i. Hon 

menar att utomhusleken är en situation som sker i relation mellan tre olika faktorer, ”den 

fysiska miljön, den sociala miljön och lekens tema” (Mårtensson, 2004, s.40). Hon skriver 

vidare att det krävs en viss kontinuitet mellan dessa tre faktorer för att ett leksammanhang 

ska kunna studeras. Hon fann att när barnen befann sig i en situation karaktäriserad av 

fysisk rörelse och lustfylldhet så kunde barnen enklare släppa kontrollen över lekens 

händelseförlopp och låta den fysiska miljön påverka leken och dess innehåll. Hon skriver 

”Det är sammanhang där det stundtals framstår som om omgivningen leker med barnet istället för 

tvärtom” (Mårtensson, 2004, s.109). Osnes, Skaug och Eid Kaarby (2012) skriver om hur 

barn skapar sina platser i utomhusmiljön. De menar att barnet med hjälp av sina sinnen 
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skapar en förståelse och känsla för en plats och sätter det i relation till sin egen förmåga 

och nivå på utmaning som önskas. Om barnet uppfattar platsen som inbjudande efter denna 

snabba analys så skapas därmed barnets plats. Beroende av barnets tidigare erfarenheter 

och upplevelser så kan olika individer uppfatta samma plats på olika sätt (Osnes, Skaug 

och Eid Kaarby, 2012, s.148). Barn använder inte ord för att berätta om sina platser, istället 

är det i barns kroppsspråk och uttryck som det går att läsa av vilken betydelse platsen har 

för barnen. För ett barn kan någon liten detalj förändra en plats och tillskriva den 

betydelse. Ett sätt att se på platser och vad som barnen kan finna intressant är att titta på 

vilka erbjudanden den har, det vill säga funktioner (Änggård, 2012, s 3).  
 

Mårtensson (2004) menar att barnens utomhuslek präglas av att de har en konkret 

inriktning på en aktivitet samtidigt som de känner en sinnlighet vilket leder till att de kan 

”vara här och nu”. Barnen använder gården och den fysiska miljön genom iakttagande av 

den och sinnliga upplevelser och känslor vilket leder till ett lustfyllt samspel med den 

fysiska miljön (Mårtensson, 2004 s. 110-111). Precis som Mårtensson menar Änggård 

(2014) att utomhusleken leder till lärande genom erfarande och upplevelser av natur och 

utemiljön. Barnen använder sina sinnen för att ta till sig ny kunskap och därmed upplever 

hon att barnen blir mer motiverade (Änggård, 2014, s.32). I Mårtenssons (2004) 

undersökning visade det sig att vissa platser på gården var kopplade till just denna typ av 

användande av gården. Till exempel intensiva fysiska lekar som att springa och gunga men 

även ”små platser” som vattenpölar, buskage eller i sandlådan. Hon fann även att barnen 

ibland hamnade i leksituationer där de hade stor koncentration och fokus, vilket 

påverkades av väder och årstid. Detta kunde vara stora vattenpölar, löv som fallit eller snö. 

Leken fokuserades vid dessa företeelser och barnen lekte med hela kroppen och 

användandet av de ”vanliga” platserna ändrades. Denna påverkan av nederbörd eller årstid 

gjorde att barnen fokuserade på naturen och de fenomen som förekom framför andra lekar. 

Ett exempel är när snön anländer och barnen börjar i första hand att känna, kasta med och 

smaka på snön för att sedan börja samla, skotta, rulla sig i den och skapa med den. Hon 

skriver om hur vädret och naturens påverkan riktar uppmärksamheten mot just detta på 

förskolegården. Leken påverkas av naturmaterialen som förändras på grund av väder och 

gör att den fysiska miljön är med och skapar och påverkar lekens utformning (Mårtensson, 

2004, s.110-112). Naturens eget lekmaterial så som snö, vatten, pinnar och stenar påverkar 

lekens utformning och process menar Änggård (2009). När barnen ska regissera sin lek i 

en naturmiljö med endast tillgång till de material som naturen erbjuder så krävs en längre 

process av bestämmande av materialet. Barnen genomgår olika nivåer i leken där de ska 

regissera och bestämma vem som ska vara vad i leken men även vad materialet ska 

föreställa i leken. Detta är något som kräver mer uppmärksamhet när det gäller 

naturmaterial än när baren leker med konstruerat lekmaterial menar Änggård (Änggård, 

2009, s.225-226, 229).  

 

Enligt Mårtensson (2004) har leken en tendens att bli mer kravlös om barn får vistas i en 

miljö som innehåller både naturliknande material och utformning och planerat, byggt 

material. Hon menar att det ger barnen idéer om konkreta aktiviteter som barnen känner att 

de klarar av att göra själva. Kombinationen av konkreta aktiviteter och naturens 

föränderlighet ger barnet en stor uppmärksamhet mot både kroppen och sin omgivning 

(Mårtensson, 2004, s.168-169). Granberg (2000) menar även hon att denna typ av 

utformning av gårdar ger barnen möjligheter till mer rörliga och fartfyllda lekar. En gård 

med kuperad terräng och lekredskap för klättring och andra grovmotoriska övningar ger 

barnen möjlighet att öva på dessa grovmotoriska rörelser. De får träna och leka i sin egen 

takt och de stora ytorna minskar risken för trängsel och konkurrens mellan barnen 
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(Granberg, 2000, s.11-12).  Även Mårtensson (2009) skriver att leken har en tendens att bli 

mer fartfylld utomhus än den är inomhus, vilket är naturligt med utemiljöns stora ytor och 

överblick vilket ger barnen en inbjudan till att utforska och springa. Barns utomhuslek 

börjar ofta nära huset och tryggheten för att sedan utforska sig framåt och längre bort från 

den trygga punkten. De leker sig längre bort på gården och skapar sina egna platser för lek 

och trygghet. Hon använder uttrycket den vidlyftiga leken som innebär dels den lite mer 

vilda leken som förekommer ute på gården men även den inre upplevelsen hos barnen. 

Hon menar att barnen får en rörlighet både fysiskt i sin utelek men även inom sig när de 

upplever och erfar saker i sin lek (Mårtensson, 2009, s.170-172). Hon skriver vidare om 

den vidlyftiga lekens flexibilitet utomhus när det gäller de lekande barnen, platsen de leker 

på och lektemat som pågår. Hon skriver ”Barnen får lätt att ansluta sig till och dra sig ur 

leken, platsen kan bytas ut eller barnen röra sig över miljön under leken, lektemat kan 

växla snabbt och det kan finnas flera parallellt” (Mårtensson, 2009, s.182). Den fartfyllda 

leken blir hanterbar av barnen då dessa tre faktorer finns med. De kan röra sig fritt och 

snabbt, de kan förflytta sig mellan olika platser och deras flödande fantasi leder dem vidare 

i leken över gården (Mårtensson, 2009, s.182).  

2.4 Pedagogen i utemiljön 

Granberg (2000) menar att barnen kan få stöttning i sin utveckling med hjälp av en 

pedagog som deltar i barnens utforskade, försöker se det barnen ser och är lyhörd samtidigt 

som den har kapaciteten att komma ner på barnens nivå. Om pedagogen är intresserad av 

det som barnen upptäcker, ställer frågor som utmanar barnen och lockar dem att fortsätta 

sitt utforskande kan barn och pedagog tillsammans lära sig om olika fenomen. Att finnas 

tillhands när barnen har frågor är också ett sätt att stötta barnens i deras utforskande. För 

små barn kan upptäckandet ta tid och som pedagog kan det krävas ett visst tålamod och 

förståelse för barnens undersökningsprocesser (Granberg, 2000, s 67-68). Granberg skriver 

fram vikten av att inte stirra sig blind på ett mål utan att se processen och vägen som en 

värdefull upplevelse vilket ligger i linje med det socialkonstruktionistiska perspektivet som 

vi redogör för under rubriken teoretiska perspektiv på sidan 12. Vidare lyfter hon den 

viktiga roll pedagogen har i verksamheten genom att vara närvarande, att skapa trygga 

relationer som tillåter och stöttar barnens utveckling. Hon menar att barn behöver en vuxen 

som visar vägen och som finns med när barnen själva prövar sig fram, det är lika viktigt 

ute som inne. Om barnen ska lära sig att göra sandkakor i sandlådan behöver de någon som 

visar hur det ska gå till. För att uteveckla sitt språk behöver barnen någon som finns 

tillgänglig att hjälpa dem att sätta ord på olika fenomen och ting (Granberg, 2000, s 69-70).  

En pedagog kan genom sitt sätt att uppmuntra barn få dessa att använda sina sinnen och 

därmed uppleva naturen inte bara genom att använda ett sinne, till exempel synen, utan 

genom sitt sätt att prata om naturen och fånga barnens intresse få dessa att uppleva naturen 

med flera sinnen. I det sammanhanget blir pedagogens roll att visa barnen vad som går att 

uppleva och dessutom att fungera som en medupptäckare när barnen utforskar miljön 

(Änggård, 2010, s, 13). 

 

Gårdens roll i förskolans verksamhet och de förändrade villkoren kring vistelsen på gården 

skriver Björklid (2005) om, vilket vi redogjort för i inledningen. Dessa förändrade villkor 

påverkar pedagogens roll på förskolegården och deras arbete (Björklid, 2005, s.46). 

Pedagoger som Engdahl (2006) pratat med i undersökningar till artikeln ”Förskolegården- 

det bortglömda uterummet?” menar dessa att deras vardagssituation har förändrats och att 

det i en del lägen är svårt att leva upp till det som förväntas av dem. I samtal med 
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pedagogerna har Engdahl fått veta att de anser att de gör mindre utflykter än tidigare och 

därmed spenderar mer tid på förskolegården. Engdahl menar att de flesta pedagoger 

beklagar detta (Engdahl, 2006, s.1). Hon har i sin undersökning fått fram att barnen själva 

uppger att fröknarna inte har tid att leka med dem. Det pedagogerna gör, enligt barnen som 

är väl medvetna om vad pedagogerna gör, är att gå omkring, de menar att de vuxna måste 

passa och vakta barnen (Engdahl, 2006, s.67). Engdahls observationer av personalen 

stämmer med vad barnen berättar, de går omkring mycket på gården för att ha en översikt 

och vara nära barnen, ibland sätter de sig ner vid några barn för samtal men de deltar sällan 

i någon lek. Hon resonerar kring att begreppet fri lek är omdiskuterat och att många är av 

uppfattningen att vuxna inte ska delta i barns fria lek. Uppfattningen att barnen ska ha en 

frizon från vuxnas närvaro i leken är något som Engdahl uppfattar som vanligt bland 

förskolans personal (Engdahl, 2006, s.53). Dock menar Engdahl att vuxna inte alltid förstör 

lek. En vuxen med känsla för leken kan hjälp till att utveckla den och skapa plats för leken, 

framför allt där det uppstår konflikter kan vuxna hjälpa barnen vidare till lek (Engdahl, 

2006, s.64). Engdahl (2006) och Mårtensson (2004) skriver båda om att de observerat barn 

som inte ännu utvecklat strategier för att ta sig in i leken. I det läget får pedagogen och de 

vuxna en viktig roll att stötta dessa barn och hjälpa dem att hitta strategier för att ta sig in i 

en lekgemenskap. Barnen själva söker ofta tryggheten hos de vuxna när de inte vet vad de 

ska göra eller att de inte hittar någon kompis att leka med (Engdahl, 2006, s.80; 

Mårtensson, 2004, s.133). 

 

En annan aspekt på pedagogens roll i utemiljön är att titta på lärandesituationer. Anders 

Szezcpanski (2013) har undersökt hur lärare från förskoleklass och grundskola uppfattar 

platsens betydelse i undervisningssituationer. Han har tittat på hur lärarna förhåller sig till 

lärande i utomhusmiljön. Även om undersökningen inte rör förskolan i sig tror vi att 

synerna på verksamhet går att spåra även i förskolan och hur personalen där resonerar 

kring verksamhet ute.  Det Szezcpanski finner i sin undersökning är att det finns en viss, 

som han uttrycker det, didaktisk osäkerhet kring hur utomhusmiljöer kan användas. Olika 

typer av miljöer får olika värden av lärarna i undersökningen, en skogsmiljö kan anses mer 

värdefull som komplement till klassrummet än exempelvis en stadsmiljö. Han menar att 

när klassrummet blir den givna undervisningsmiljön ställer inte läraren sig den didaktiska 

frågan ”var?” vilket förminskar platsen betydelse för lärande (Szezcpanski, 2013, s.3).  

 

Änggård (2010) menar att pedagogen har en stor roll i hur en plats presenteras och används 

för undervisning och lärande. Hon visar i sina observationer av en I Ur och Skur förskola 

att pedagogerna kan hjälpa barnen att ta del av platser. I den observerade förskolan går 

gruppen varje dag samma väg till olika platser. Genom att alltid gå samma väg och ha 

några stående stop, plus en del spontana stop som berikar vägen ännu mer, blir själva 

promenaden i sig en form utav plats. Pedagogernas agerande och förhållningssätt samt 

deras sätt att planera verksamheten skapar dessa platser och visar på pedagogens roll. Hur 

naturen och miljön framställs i sagor, ramsor och sånger spelar också roll för vilken 

uppfattning barn får, i det ingår även hur personalen pratar om att gå ut och de aktiviteter 

vi gör ute (Änggård, 2010, s.8). Szezcpanski (2013) skriver också fram pedagogens 

betydelse för platsens möjligheter. För att det ska vara möjligt att använda utomhusmiljöer 

som platser för undervisning är lärarens erfarenheter och relation med närmiljöer och 

utomhusmiljön viktig. Den fysiska miljön kan fungera som ett läromedel i sig och ute i 

naturen kan dofter, smaker och andra sinnliga upplevelser vara möjliga vilket fördjupar 

lärandet. För att detta lärande ska vara möjligt är lärarens relation till miljön betydelsefull, 

har inte läraren någon relation till platserna utanför de klassiska lärmiljöerna blir det svårt 

att använda sig av dessa i undervisningen. Inte heller en grupp av individer kan 
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tillgodogöra sig en plats som ett läromedel om de inte har erfarenheter som gör det möjligt 

för gruppen att förstå vad platsen kan förmedla (Szezpanski, 2013, s.4-5). I frågan om 

utomhusmiljö och lärande är det alltså viktigt med ärliga och äkta relationer med miljön 

och platserna (Szezcpanski, 2013, s.6).   

 

 

2.5 Sammanfattning tidigare forskning 

Vårt syfte med detta arbete är att öka kunskapen kring förskollärares olika förhållningssätt 

till förskolegården. Med denna tidigare forskning vill vi belysa olika sätt att förhålla sig till 

och se på utevistelsen för barn i förskolan. Vi vill belysa olika faktor som kan påverka 

barns utevistelse för att skapa en bild av hur pedagoger kan stukturera utemiljön och 

vistelsen där. Faktorer som vi funnit har betydelse för utevistelsen är hur den fysiska 

miljön är strukturerad, årstidernas växling, pedagogernas agerande och tankar kring gården 

och barnens tidigare erfarenheter av utelek och olika miljöer. Vi har valt att fokusera på 

hur pedagogen uttrycker sig kring vistelsen på gården. Vi vill undersöka hur de förhåller 

sig till de faktorer som påverkar utevistelsen och vad de själva anser sig ha för betydelse 

för utevistelsen på gården.  

 

Av den tidigare forskning som vi redogjort för går det att utläsa att utevistelsen på  

förskolan anses vara viktig för barns välbefinnande, samtidigt har vi hittat forskning som 

visar på det motsatta. Majoriteten av den forskningen vi har hittat visar att utevistelsen 

generellt upplevs som bra för barnen. Söderströms (2011) forskning visar ändå att hur vi 

strukturerar utevistelsen kan ha betydelse för hur utevistelsen upplevs. Utifrån den 

forskning vi har tagit del av kommer vi utgå ifrån att utevistelse generellt är bra för barn.  

 

En faktor som visat sig påverka utevistelsen är enligt Mårtensson (2009) att hur platsen är 

utformad påverkar barns lek och lärande, dessutom är pedagogen viktig som medforskare i 

barns utevistelse menar Granberg (2000). En annan aspekt av utevistelsen är enligt 

Granberg (2000) utomhusleken som inrymmer många olika typer av lek och aktiviteter. En 

viktig del är också det sociala samspelet. Leken utomhus blir ofta fartfylld och innehåller 

färre begränsningar än leken inomhus (Mårtensson, 2004, s.109 & Granberg, 2000, s.67-

68). 

 

Pedagogens roll i utevistelsen kan variera, dels menar Granberg (2000) att pedagogen ska 

vara medupptäckare på barnens nivå samtidigt som Engdahls (2006) forskning visar att 

pedagogen ofta blir en passiv vakt som endast övervakar barnen. Baserat på detta kan vi se 

att förskollärarens förhållningssätt får betydelse för hur utevistelsen struktureras.  
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3. Teoretiska perspektiv och begrepp 

Här redogörs för och motiveras för användningen av de två olika teoretiska perspektiv som 

uppsatsen utgår från, det är det sociokulturella perspektivet samt det 

socialkonstruktionistiska perspektivet. Även begreppet utomhuspedagogiks betydelse för 

uppsatsen ska redogöras för. Det sociokulturella perspektivet betonar det lärande som sker 

i sociala och kulturella sammanhang. Perspektivet blir relevant för uppsatsen för att 

utomhusvistelsen blir en del av barns sociala kontex genom att de vistas på förskolegården 

tillsammans med andra barn och vuxna. Utomhusvistelsen blir alltså ett kulturellt och 

socialt sammanhang. Eftersom att barnen befinner sig i detta sammanhang är det för 

uppsatsen relevant att använda det här perspektivet för att se hur förskollärarna förhåller 

sig till detta. Det socialkonstruktionistiska perspektivet är relevant för uppsatsen då det 

bland annat fokuserar på hur pedagogens förhållningssätt och uttryck påverkar barns 

konstruerande av sin värld. Begreppet utomhuspedagogik handlar om den pedagogiska 

verksamhet som sker utomhus och används därför i uppsatsen som en referensram för 

vilken typ av verksamhet som kan bedrivas och bedrivs utomhus på förskolorna. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet fokuseras samspelet mellan individen och samhället 

där det som sker i samhället påverkar interaktionen mellan individer och detta i sin tur 

påverkar individen själv. Beroende på den kulturella och den situerade kontexten finns 

skillnader mellan olika individer som befinner sig i dessa olika kontexter. Inom det 

sociokulturella perspektivet används begrepp som mediering och artefakter. Med 

mediering menas själva handlingen eller budskapet. Detta budskap medieras med hjälp av 

olika artefakter eller verktyg som det också kallas. Artefakter kan vara fysiska ting men 

även psykologiska som vårt språk eller tecken (Aasebø & Melhuus, 2007, s.25-26). Säljö 

(2000) skriver att med hjälp av dessa medierade artefakter, både intellektuella och fysiska 

så kan vi förstå vår omvärld, vi kan lösa olika problem och bemästra olika sociala 

sammanhang. Språket och kommunikationen är en viktig del i vårt lärande, vi kan se och 

uppleva fenomen men det är när något begreppsligas som vi verkligen kan förstå och lära 

oss om fenomenet. Säljö (2000) skriver vidare som exempel på detta att när vi ska bygga 

något så krävs en viss förkunskap, kännedom om material, teknik och så vidare. Detta tar 

vi till oss genom skriftspråket eller muntligen när vi talar med någon som vet hur detta ska 

genomföras på bästa sätt. Språket bli därmed oerhört viktigt för lärandeprocessen (Säljö, 

2000, s.76-77).  

 

Det sociokulturella perspektivet blir viktigt för denna uppsats då tankarna om att lära sig 

tillsammans i sociala och kulturella sammanhang har en stor roll i förskolans verksamhet. I 

undersökningen är den sociala aktivitet och det samspel som sker på gården en stor del av 

utevistelsen på gårdarna. För att kunna resonera kring de sammanhang som förskollärarna 

berättar om har vi använt oss av detta perspektiv som ett verktyg för att få syn på det som 

sker i barnens sociala kontext. Dessutom hjälper perspektivet till att synliggöra vilken 

betydelse förskollärarna anser att det sociala samspelet mellan barnen har och hur de själva 

planerar verksamheten och förhåller sig till det sociala samspelet. Samspel är viktigt för 

barns lärande och förskollärare framhåller hur viktig interaktionen är för barn. Dessutom är 
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det viktigt att barn i förskolan lär sig de sociala koder och samspel som krävs för att vara 

en del av samhället. Den miljö som omger barnen och dess artefakter i form av till exempel 

lekmaterial är också viktig i den här processen. Eftersom det sociokulturella perspektivet är 

en viktig del av förskolans utformning är det ett perspektiv vi anser är relevant för att 

skriva den här uppsatsen. I enlighet med Säljös (2000) tankar som vi redogjorde för ovan, 

om att vi tillägnar oss förkunskaper för att klara av olika utmaningar eller lösa problem så 

kan man tänka sig att utevistelsen kräver vissa förkunskaper. Exempelvis förmågan att klä 

sig efter väder, att veta vilka grenar som håller när jag klättrar på dem, att odla för att se 

vart mat kommer ifrån är kunskaper vi behöver tillägna oss. Detta är kunskaper som 

pedagogerna har som barnen får lära sig om tillsammans med oss och därmed sker ett 

sociokulturellt lärande. Dessutom kan man tänka sig att vistelsen utomhus och den relation 

vi i Sverige har till naturen är ett kulturellt sammanhang specifikt för det svenska 

samhället. Därmed kan vi använda oss av det sociokulturella tankesättet när vi tittar på 

vilka kunskaper pedagogerna vill förmedla och det lärande som sker i den sociala leken 

mellan barnen. Kopplat till vårt syfte kan man tänka sig att möjligheter till lek och lärande 

som förskollärarna ser på förskolegården kan vara relaterat till deras förkunskaper. Dessa 

förkunskaper om natur och utevistelse har förskollärarna fått förmedlade till sig av andra i 

ett kulturellt sammanhang. Detta påverkar i sin tur deras förhållningssätt som pedagoger 

vilket de förmedlar vidare till barnen på respektive förskola. Därför är det sociokulturella 

perspektivet intressant för denna uppsats. 

 

3.2 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Aasebø & Melhuus (2007) menar att det inom det socialkonstruktionistiska perspektivet 

finns många likheter med det sociokulturella perspektivet där individen och samhället 

samspelar och där språket har en central plats som ett verktyg för att förstå sin omvärld. 

Skillnaden med det socialkonstruktionistiska är framförallt att språket ses som det mest 

centrala då det är genom språket som människan konstruerar sin värld. Här menas att 

människan inte kan förstå sin omvärld utan att språkliggöra den och det är först då i 

språkandet mellan människor som världen skapas och kan förstås (Aasebø & Melhuus, 

2007, s.26-27). Att världen konstrueras genom språket gör också att det finns skillnader i 

uppfattningar om världen då erfarenheter och upplevelser kan beskrivas på många olika 

sätt av olika människor. Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet är diskurs ett 

centralt begrepp. Vidare menar Aasebø & Mehuus (2007) att med diskurs menas olika 

fenomen som fått en bestämd innebörd genom att språkliggöras, detta gör att människor 

kan uppfatta många diskurser som helt naturliga och självklara. Diskurserna döljer alltid 

andra uppfattningar om fenomenet som man kanske inte alltid reflekterar över. Ett exempel 

på en diskurs är könsdiskursen där det historiska och tidigare sättet att se på kön kan stå i 

vägen för en alternativ tolkning av vad kön är. Perspektivet socialkonstruktionism går att 

förklara genom de två begrepp som själva begreppet består av. Konstruktionism fokuserar 

på konstruktioner där man menar att människor är med och konstruerar världen runt 

omkring sig och även individen själv. Med social menas det som skapas mellan människor 

i sociala sammanhang, olika tankar och idéer (Aasebø & Melhuus, 2007, s.26-28). Inom 

socialkonstruktionismen menar man att eftersom att vi människor konstruerar vår värld 

genom vårt språk och att dessa diskurser är kopplade till vår kultur så finns det en stor 

potential till förändring. Genom att individer förändrar innebörder i olika begrepp så 

förändras världen och individerna själva (Aasebø & Melhuus, 2007, s.31). Det 

socialkonstruktionistiska perspektivet motiverar varför förskollärares förhållningssätt har 
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betydelse för utevistelsen. Eftersom att barnens konstruerande av sin omvärld påverkas av i 

det här fallet, förskollärares förhållningssätt så blir detta perspektiv ett sätt att se på 

betydelsen av förskollärarnas förhållningssätt. Den förskollärare som exempelvis anser att 

vintern är rolig förmedlar det till barnen och påverkar därigenom barnens konsturerande av 

sin egen värld. Med hjälp av det här perspektivet kan vi alltså visa på betydelsen av 

förskollärares olika förhållningssätt och hur det varierar mellan olika pedagoger och hur 

det kan tänkas påverka deras utformning av verksamheten. Med tanke på att vi använder 

oss av metoden intervjuer är det just språket och hur de uttycker sig kring utevistelsen som 

gör det här perspektivet intressant för vår undersökning. 

3.3 Utomhuspedagogik 

För att undersöka förskolegården som plats för lärande är det intressant att lyfta begreppet 

utomhuspedagogik för att få syn på den verksamhet som bedrivs utomhus. Lundegård, 

Wickman och Wohlin (2004) beskriver begreppet utomhuspedagogik som en övergripande 

benämning av den undervisning som sker utomhus. De skriver vidare om begreppet 

utomhusdidaktik som en annan del av utomhuspedagogik där didaktikens frågor vad, hur 

och varför står i centrum. Inom utomhusdidaktiken är fokus på att problematisera den 

undervisningen som sker utomhus (Lundegård, Wickman och Wohlin, 2004, s.5). En 

ytterligare aspekt av begreppet utomhuspedagogik beskriver Björklid (2005) som att 

rummet för lärande flyttas ut medan innehållet i undervisningen kan vara densamma som 

inomhus. Det vill säga matematik, språk, naturkunskap med mera (Björklid, 2005, s.147). 

På centrum för miljö- och utomhuspedagogik, NCU i Linköping har forskare också 

definierat begreppet utomhuspedagogik. De menar att utomhuspedagogik är ett 

förhållningssätt där barn och elever växlar mellan autentiska upplevelser/erfarenheter och 

reflektioner kring dessa. De menar att platsen för lärandet är en betydelsefull del i 

utomhuspedagogiken (NCU, 2015-03-12) http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv. Även om 

forskningen i första hand behandlar skolan och klassrum anser vi att begreppet är 

överförbart på förskolans verksamhet. I förskolan finns det klassiska lärmiljöer som i första 

hand används för aktiviteter med ett uttalat lärandesyfte. Utomhuspedagogikens synsätt på 

lärande tycker vi stämmer väl överrens men synen på lärande som finns inom hela 

förskolans verksamhet. Det vill säga att barnen lär genom upplevelser och genom att 

använda alla sina sinnen (Dahlgren, 2007, s.48-52). Genom att använda oss av begreppet 

utomhuspedagogik kan vi kategorisera de aktiviteter som förskollärarna berättar om på 

gården. Planerade aktiviteter med ett lärandesyfte kan här ses som en form av 

utomhuspedagogik. Med hjälp av utomhusdidaktik kan vi försöka att utläsa motiven till 

varför en del planerade aktiviteter förläggs utomhus genom att söka efter svaren på de 

didaktiska frågorna kopplade till aktiviteten. Vilka typer av aktiviteter som sker och varför 

de sker på gården berättar om förskollärares förhållningssätt. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv
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4. Metod 

I följande avsnitt kommer metoden för undersökningen att presenteras och motiveras. 

Avsnittet kommer beskriva hur datainsamlingen gått till och vilka ställningstaganden vi 

tagit i samband med genomförandet och analysen.  

4.1 Val av metod 

För att ta reda på hur förskollärare ser på förskolegården har vi valt att genomföra 

samtalsintervjuer med sex förskollärare i Sverige. Intervjuerna är av respondentkaraktär 

eftersom det är intervjupersonernas tankar och uppfattningar som är objektet för vår 

undersökning (Essiasson, 2012, s.228). Genom metoden samtalsintervju har vi haft 

möjlighet att interagera med intervjupersonerna och det har skapat möjlighet att fördjupa 

sig i de svar som vi fått. Följdfrågor och exempel har gett mycket information om hur 

intervjupersonerna resonerar och har fungerat som motivering till de svar som givits. Att vi 

valde samtalsintervjuer grundar sig i att vår undersökning vill ta reda på 

intervjupersonernas egna erfarenheter och få ta del av deras uppfattning av det vi 

undersöker (Essiasson, 2012, s.251 & 253). Tankar om kompletterande observationer fanns 

med i resonemanget men valdes i sammanhanget bort eftersom syftet inte var att se hur de 

verkligen gjorde. Syftet var att ta reda på hur intervjupersonerna resonerade och uttryckte 

sig kring förskolegården för att få syn på deras förhållningssätt. Det betyder att vi inte var 

ute efter att studera ett rätt sätt att se på förskolegården, inte heller att ta reda på vad som är 

fel (Essaisson, 2012, s.259), det påverkar hur frågorna formulerades. Vi resonerade kring 

hur vi som intervjuare påverkat intervjusituationen, att vi är båda yngre än alla de 

förskollärare vi intervjuat och att vi också är studenter har vi upplevt gett 

intervjupersonerna rollen som expert. De har delat med sig av både positiva erfarenheter 

men också svårigheter i arbetet med förskolegården vilket var vår förhoppning inför 

intervjuerna för att få ta del av deras förhållningssätt. 

4.2 Genomförande av intervjuer 

En första kontakt skedde via mail till förskolecheferna som i sin tur fick förmedlande den 

första kontakten med förskollärarna. I det första mailet presenterade vi oss och beskrev vad 

vår uppsats syftade till att undersöka. Vi skrev också att vi ville göra intervjuer och ungefär 

hur lång tid intervjuerna beräknades ta. Vi valde att maila förskolechefen i första hand och 

inte direkt till förskollärarna för att vi ville ha förskolechefernas godkännande för att göra 

undersökningen. Sedan ringde vi upp berörda förskollärare och bokade in tid för intervjun. 

I ett fall tog vi direkt kontakt med förskolläraren som i sin tur fick godkännande från sin 

chef att delta i undersökningen. Vi har båda deltagit vid de flesta intervjuerna dock med 

uppdelat ansvar. En av oss har lett intervjuerna och den andra har suttit med och fört 

kompletterande anteckningar. Två intervjuer genomförde vi var för sig. Alla intervjuer har 

spelats in med ljudupptagning, att vi valde att spela in med diktafon grundar sig i att ge ett 

större utrymme för samtal eftersom det inte behövdes några pauser för att skriva ner svaren 

(Essiasson, 2012, s.270-271).  
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Intervjufrågorna valde vi skulle vara öppna och målet med frågorna var att svaren skulle 

bli långa och berättande, karaktären på frågorna var ”hur tänker du? vad anser du? Vad är 

din erfarenhet?” frågor med ”varför?” undveks eftersom de kan ge sken av att vi är ute 

efter ett rätt svar. Viktigt var också att frågorna inte blev för akademiska i sitt språk vilket 

gjorde att vi flera gånger under processen att formulera frågorna skrev om frågorna. Vi 

inledde intervjuerna med några uppvärmande frågor, vi ville skapa en trygghet och relation 

som vi hoppades skulle leda till ärliga och utbroderade svar. De följande frågorna hade 

delats in i två kategorier utifrån syftet. Frågorna var formulerade för att svarad mot vad i 

gårdens funktion som intervjupersonen ansåg var viktigt och vad som i gårdens funktion 

enligt intervjupersonen är bra respektive mindre bra. Den andra kategorin med frågor 

handlande om hur intervjupersonerna såg på sig själva och sin egen yrkesroll i förhållande 

till gården och hur den används. Alla intervjuer avslutades med att vi frågade om det var 

något mer som de ville berätta eller om det fanns något de ville förtydliga (Essiasson, 

2012, s.265). 

 

Intervjuerna tog mellan 20 och 40 minuter, detta gav oss cirka 140 minuter material. Vi har 

fått långa och utförliga svar, vi upplever att intervjuerna har fungerat som ett samtal där 

intervjupersonen har haft den största delen i samtalet. Vi har upplevt att i de intervjuer där 

vi skickat grundfrågorna i förväg har det varit svårare att få igång ett flöde i samtalet. I 

dessa intervjuer har vi fått säga till att de inte behöver svara på frågorna i ordning. 

Eftersom de haft frågorna på papper i handen har det lett till att de stoppat sig själva när de 

kom in på en annan fråga men efter det har samtalet flutit på bra. Metoden har varit 

ändamålsenlig i den undersökning som vi genomfört.  

 

4.3 Genomförande av analys 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dessa i sin helhet, de sammanfattades och 

tematiserades för att få fram det centrala i materialet (Essiasson, 2012, s.270-271). Vi 

började med att analysera varje intervju för sig för att i ett andra skede jämföra intervjuerna 

mot varandra för att hitta det som är liknade men också det som skiljer sig från varandra.  

 

Vi sammanfattade intervjuerna för att skapa en överblick och vaska fram det som var 

kärnan i intervjuerna. Tack vare sammanfattningarna kunder vi lättare se intervjuerna som 

helhet och se de teman som fanns. Det blev i sammanfattningen tydligt vad som var viktigt 

för intervjupersonerna och vi kunde se hur de olika svaren i de olika frågorna kunde 

relateras till varandra. Sammafattningarna innebar att intervjuerna kunde ses som en 

löpande text, det vill säga mer som en helhet och inte lika uppdelade under olika frågor.  

 

De teman som blev tydliga i sammanfattningarna fick bilda ”rubriker” som vi sedan 

använde oss av för att gå djupare i intervjusvaren och göra en vertikal analys. Vi tog en 

rubrik i taget och gick igenom hela de transkriberade intervjuerna en gång till en och en 

och tittade på vad intervjupersonerna svarat. Hur svaren relaterade till det aktuella temat 

och vad de kunde få för betydelse. Vi valde även ut citat som styrkte det vi hittade. Allt 

dokumenterades i spalter under rubriker som representerade de olika teman vi hittat. Dessa 

dokumenterade spalter använde vi sedan för att ställa intervjuerna mot varandra och göra 

en horisontell analys. Vi tittade på de olika intervjuerna och jämförde hur svaren liknade 

varandra eller skiljde sig åt. Den analysen skrev vi sedan ner i löpande text för att få fram 

resultatet. Utifrån den texten skrev vi sedan resultatavsnittet. 
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4.4 Urval 

Genom kollegor och kurskamrater fick vi tips på förskolor vi kunde kontakta. Kravet var 

att vi själva inte hade någon erfarenhet av gården och att vi inte kände intervjupersonerna 

eftersom vi tror att det blir svårare att hålla en vetenskaplig distans om vi har en personlig 

relation till platsen eller personen (Essiasson, 2012, s.259). Vidare beskriver Essiasson 

(2012) att för intervjupersonen kan det vara lättare att svara på frågorna om den vet att man 

inte ska ha en fortsatt kontakt (s.259) vilket också är ett motiv till att intervjua personer 

som för oss är okända. Vidare krav på urvalet var att dessa var utbildade förskollärare och 

att de arbetar på en förskola med en förskolegård.  

 

Vi valde att genomföra sex stycken intervjuer med förskollärare verksamma på tre olika 

förskolor. Vi valde tre förskolor med gårdar som liknar varandra i storlek och potential, 

dessutom finns det på alla tre förskolor ett aktivt arbete och reflekterande kring gården. Det 

finns dock mycket skillnader mellan gårdarna, antalet färdiga konstruktioner varierar, 

användandet av gården och gårdarnas placering i relation till bostadsområdet skiljer sig åt. 

Likheten att det finns ett aktivt arbete med gården samtidigt som utförandet skiljer sig åt 

gör gårdarna intressanta för vår undersökning. En utförligare beskrivning av gårdarna 

kommer i kapitel fem under rubriken beskrivning av förskolor och förskollärare. 

 

Förskolorna har alla relativt stora gårdar men skiljer sig åt i utformning och material. Alla 

förskolor ligger belägna i bostadsområden i närheten av en större stad, dock ligger de i två 

olika städer. Förskolorna varierar i storlek med cirka femtio till hundrafemtio barn. 

Byggnaderna utformning och byggnadsår varierar och även gårdarna skiljer sig i när de 

utformade och hur de är utformade. Trots att förskolorna har många liknande faktorer som 

antal barn och placering har de pedagogiska tankarna och utformningen av arbetet en hel 

del skillnader.  

Intervjupersonerna har varit verksamma som förskollärare mellan tjugosju och tre och ett 

halvt år. Tre av intervjupersonerna är utbildade för mer än tio år sen och tre stycken har 

utbildat sig inom de senaste tio åren. Tio av de som är utbildad inom de senaste tio åren har 

varit verksam inom förskolan innan hon utbildade sig genom att arbeta som barnskötare. 

4.5 Etiska ställningstaganden 

Utifrån vetenskapsrådets skrift har vi tagit ställning till de fyra huvudkrav som ställs där. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2010, s.3). Vi kommer redogöra för våra ställningstagande genom att 

lista kraven ett och ett. 

4.5.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen är medvetna om vad de deltar i 

för undersökning, vilken roll deras deltagande har och att de när de vill kan avbryta sitt 

deltagande och att information som kan påverka viljan att delta ska delges de deltagande i 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2010, s.9). Vi har i ett första mail informerat om vilka 

vi är och vilken typ av undersökning vi genomför, vi har också i telefon när vi bokat 

intervjuerna varit noga med att kontrollera att de vill delta och att de är medvetna om vad 

deltagandet innebär 
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4.5.2 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna samtycker till sitt deltagande eftersom att 

deltagandet är frivlilligt, för barn kan det krävas vårdnadshavares samtycke för deltagande 

i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2010, s.9). I vårt fall har vi inte haft några barn som 

deltagit vilket innebär att vi inte behövt inhämtat några vårdnadshavares samtycke. Det vi 

har gjort utöver att försäkra oss om deltagarnas samtycke är att kontrollera med deras chef 

att deltagandet är okej eftersom undersökningen berör arbetsplatsen. Vi har varit noga med 

att se till att deltagarna har våra kontaktuppgifter för att kunna ta kontakt med oss gällande 

sitt deltagande och om de av någon anledning skulle vilja avbryta sitt deltagande. 

4.5.3 Konfidentialitetskravet 

Det här kravet handlar om hur uppgifter om deltagarna hanteras. Uppgifterna om 

deltagarna i en undersökning ska förvaras och behandlas på ett sådant sätt att de inte kan 

identifieras av utomstående. Om det berör uppgifter som kan anses som känsliga för även 

personen i deltagande personernas närhet är det viktigt att uppgifterna ska behandlas på ett 

sådant sätt att de inte kan identifieras av efterlevande (Vetenskapsrådet, 2010, s.12). Vi har 

bedömt att inget av innehållet bedöms som känsligt men vi har ändå valt att inte namnge 

eller beskriva intervjupersonerna på ett sådant sätt som går att identifiera, i det ingår att 

inte heller beskriva förskolorna på ett sådant sätt som avslöjar vilka förskolor personerna 

jobbar på då det skulle kunna innebära att en identifikation är möjlig. Vi har endast angett 

hur länge personerna arbetat på förskolan och i vår insamlade data benämns både förskolor 

och pedagogerna med fiktiva namn. 

4.5.4 Nyttjandekravet 

Uppgifterna som framkommer i samband med insamlandet får endast användas till avsett 

ändamål, det vill säga forskning. De får inte användas för ex kommersiellt bruk och inte 

heller användas för beslut som påverkar personen (Vetenskapsrådet, 2010, s.14). 

Uppgifterna som vi samlat in förvaras på ett sådant sätt att det inte finns tillgängliga för 

andra än oss som genomför undersökningen. Datat är inte av sådan art att det kan ligga till 

grund för beslut om ex vård som anges som exempel i vetenskapsrådets skrift 

(Vetenskapsrådet, 2010, s.14). Även om så skulle vara fallet att beslut utifrån den 

insamlade datan skulle kunna påverka den enskilde deltagaren finns ingen möjlighet att 

identifiera enskilda personer utifrån det insamlande materialet. Inte heller i 

ljudinspelningarna anges någon information som kan identifiera förskolan eller personalen 

som arbetar där. Inspelningarna är också bara namngivna med olika nummer för att kunna 

skilja intervjuerna åt utan att koppla de till datum eller plats. Inspelningarna kommer efter 

undersökningens slut att raderas. 

 

4.6 Tillförlitlighet 

Det går inte att säga att vår undersökning ger några generella svar eftersom den består av 

endast sex intervjuer. Den kan ge en aning om hur förskollärare kan tänka på olika 

förskolor. Med det inte sagt att vi har ringat in alla förhållningssätt som finns på förskolor 

runt om i Sverige och i en mer omfattade studie skulle det säkerligen dyka upp flera sätt att 

förhålla sig till förskolegården. En mer omfattande studie behövs för att kunna hävda 

någon generaliseringsbar slutsats. Trots detta har vi dock hittat många liknade svar och 
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teman hos förskollärarna som kan ge en aning om vad en mer omfattande studie eventuellt 

skulle kunna innehålla.   

 

Av de sex intervjuer vi gjort på tre olika förskolor har vi ändå kunnat hitta gemensamma 

men också motsägande svar. Vi har kunnat dra trovärdiga slutsatser gällande de intervjuer 

vi genomfört och för de sex förskollärarna vi intervjuat har vi kunnat se generella drag.  
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5. Beskrivning av förskolor och förskollärare 

De tre förskolorna är belägna i bostadsområden i nära anslutning till en stad. De två 

städerna är två av Sveriges större städer. De tre förskolorna har fått de fiktiva namnen 

Tulpanen, Haren och Björken. Förskolan Tulpanen är en kommunal förskola med 

hundrafyrtiofyra barn fördelat på fyra avdelningar, den är relativt nybyggd på samma plats 

där en äldre förskola låg som nu är riven på grund av mögel och även gården är ganska 

nyligen ombyggd. Gården är tillräckligt stor för att det ska finnas gott om plats för 

förskolans alla barn samtidigt, den har även många naturliga inslag så som gräsmatta, 

kullar, buskage och fruktträd. I arbetet med att utforma gården fanns både personal, 

ledningsgrupp och en landskapsarkitekt med. På gården finns fyra sandlådor, ett buskage, 

en pilkoja, två så kallade kompisgungor, färgglada gummikullar, en verkstad med diverse 

löst byggmaterial, balansbanor, en båt, stora plana ytor, en kulle, ett utetorg med 

trappläktare, en ”skog”, odlingslådor, naturruta, många olika fruktträd och bärbuskar. På 

Tulpanen arbetar (alla namn är fiktiva) Liisa som arbetat på förskolan i tjugosju år, Anette 

som arbetat i tjugoett år samt Leo som arbetat i sju år. De arbetar på olika avdelningar men 

sitter alla med i en utegrupp som träffas och samtalar kring utemiljön och hur den kan 

användas och utvecklas.  

 

Förskolan Haren är en personaldriven förskola med åttionio barn fördelat på fem 

avdelningar. Förskolan har en uttalad utomhuspedagogik och är ofta i skogen. Förskolan 

har tre gårdar, två småbarnsgårdar och en stor gård främst för de äldre barnen. De små 

gårdarna innehåller en sandlåda och en liten konstruktion som en rutschkana eller en liten 

klätterkonstruktion. De små gårdarna avskilda från varandra och den stora gården samt 

ligger i direkt anslutning till deras avdelning. Den stora gården är mindre än Tulpanens 

förskola men fortfarande en relativt stor gård, dock ryms inte alla förskolans barn samtidigt 

på den stora gården. Den innehåller bland annat en del färdiga konstruktioner, gungor, ett 

litet hus, sandlådor, en asfalterad slinga och en konstgjord liten kulle. Det finns precis 

utanför grinden en stor grusplan, en stor gräsplan och en skog som förskolan använder 

mycket. På Haren arbetar Barbro och Henrik, Henrik har jobbat i förskola länge men 

utbildade sig nyligen och tog examen 2009, Barbro har jobbat i sexton år. De har ansvar 

för olika grupper men arbetar tillsammans på samma avdelning.  

 

Förskolan Björken är en kommunal förskola som ligger belägen i en annan stad än de 

andra två. Förskolan har fyrtioåtta barn fördelade på tre avdelningar. Förskolan har också 

en tillräckligt stor gård där alla förskolans barn kan vara ute samtidigt, en del av gården 

består av en del av en skog som fortsätter utanför staketet. Den har varierad terräng med 

både plana och kuperade ytor. Det finns en gungplats, klätterställning, en båt, en asfalterad 

slinga för cyklar med mera, den liksom Harens förskolas gård liknar klassiska lekparker. 

På förskolan arbetar Ida som arbetat som förskollärare i tre och ett halvt år. 

 

Förskolan Tulpanen ligger mitt i bostadsområdet och blir i och med den placeringen som 

en oas bland alla villor. Förskolan Haren och Björken ligger i utkanten av ett 

bostadsområde med skogen som nära granne. Förskolan Björkens gård är mer naturligt 

kuperad medan på förskolan Haren har gården byggts upp från en plan yta. 
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6. Resultat och analys 

Här följer en redogörelse för undersökningens resultat. Det är uppdelat i tre olika teman 

utifrån vad som blivit framträdande i sammanfattningen och är dessutom indelat i 

underrubriker för att underlätta för läsaren. De olika teman som vi skrivit utifrån är 

Gårdens utformning och funktion, Lek och lärande på förskolegården och Pedagogen i 

utemiljön.   

6.1 Gårdens utformning och funktion 

6.1.1 Gårdens utformning 

Alla förskollärarna börjar sina intervjuer med att säga att de tycker om sina gårdar och är 

nöjda med dem överlag. Sedan är de alla snabba med att lyfta sådant som går att förbättra 

och utveckla men vi kan se att de alla har en positiv inställning till utevistelsen på sina 

gårdar. Barbro och Henrik på förskolan Haren berättar att de för några år sedan fick gården 

ombyggd och innan tyckte personalen att gården inte fungerade som den skulle. De 

beskriver att de hade en stor gård med stora ytor men den kändes trist och torftig. I 

samband med att några tidigare konstruktioner revs, på grund av säkerhetsrisk, fick 

personalen välja ur en katalog vad som skulle ersätta de borttagna konstruktionerna. Vi ser 

att när Henrik talar om den här processen är det med en oengagerad ton och som ett 

nödvändigt ont och han verkar inte vara helt nöjd med resultatet. Han berättar vidare att de 

försökte tänka att gården skulle vara lite varierad och berättar att de försökt skapa små 

stationer. Vi tolkar svaren vi får som att pedagogerna valde det bästa av de få alternativ 

som fanns när vi frågar kring hur de tänkte när gården skulle planeras. Så här beskriver 

Henrik hur de nya inköpen till gården gick till.  

 
”då så fick vi en katalog, vad vill ni ha till? Och så får man utifrån rimliga priser 

önska sig lite nya saker. Så det ligger väl inte helt i våra händer att bestämma utan 

då är de som färdiga” (Henrik, 2015-03-24). 

 

Med citatet vill vi visa på att personalen inte verkar haft lika stort inflytande som de 

önskat, vilket vi tror påverkar deras relation till gården. Vi tror att personalen på förskolan 

ser mer potential i gården men att på grund av direktiv från ledningen, främst gällande 

ekonomi, upplever de sig begränsade. Vi tolkar det också som att personalen därmed 

känner att de inte har varit helt deltagande i uppbyggnaden av den nya gården och får visa 

negativa associationer gällande gården.  

 

Även Liisa på förskolan Tulpanen berättar att de varit med och utformat sin gård och i 

samband med det valde personalen att ha en naturlik gård med få färdiga konstruktioner. 

För personalen var det viktigt att dessa färdiga konstruktioner skulle främja samspel mellan 

barnen. På gården har personalen därför valt att ha så kallade kompisgungor istället för 

enbarnsgungor, det är en gunga där barnen kan gunga själva men framförallt flera samtidig 

i samma gunga. Tanken på samspel har präglat hela gårdens utformning såväl i val av 

cyklar som till byggen som små hus eller klätterställningar. Vi kan se utifrån alla 

förskollärare på Tuplanens svar att socialt samspel varit en väldigt viktigt del i 

utformandet. De uttrycker också en stor värme och ömhet inför sin gård. Utifrån deras 
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berättelser blir det tydligt för oss att personalen känner sig delaktiga i framtagningen av 

gården och att deras åsikter tagits i beaktning. I jämförelse med Haren kan vi se att det här 

finns en stor skillnad både i berättelser om hur de nya gårdarna kommit till men också i 

den relation de uttycker för gården. 

 

Gården måste också vara säker och följa säkerhetsföreskrifter vilket har haft till följd att på 

Björkens gård där Ida arbetar har de varit tvungna att riva en koja som en förälder byggt. 

Ida berättar vidare att det har lett till att personalen idag inte vågar ta egna initiativ för att 

ersätta kojan eller be föräldrar om mer hjälp med byggen till gården. Vi tror att det kan 

bero att rädslan för att säkerheten ska brista igen vilket skulle leda till en ny rivning är för 

stor. På Björken har de tillsatt en grupp som arbetar med att utveckla gården på Björkens 

förskola men arbetet går inte så fort. På Harens och Tulpanens gårdar finns det byggen 

eller material som är diställda av personalen eller som föräldrarna hjälpt till att bygga, 

vilket vi har förstått verkar fungera bra. På en av gårdarna är det en båt, en gammal eka 

som är framställd på en gräsmatta och på den andra är det en trähäst och en träbil. Vi 

resonerar kring om konstruktionerna kanske är annorlunda vilket gör att de är godkända 

eller om de inte är kontrollerade, det är oklart hur länge dessa redskap funnits på gården 

och om det genomförts en tillsyn sedan de kom till. Även Leo på Tulpanen berättar om att 

uppskattat byggmaterial i gårdens ”verkstad” blivit bortplockat på grund av säkerhet, något 

som är förståeligt men ändå tråkigt i hans mening. Att ta in material från skogen eller andra 

lösa material är också uppskattat och något som förekommer på alla tre gårdarna.  

 

Vi tolkar vårt resultat som att olika förutsättningar att påverka gårdens utformning får 

betydelse för hur förskollärarna berättar om gården. Där personalens åsikter fått ta stor 

plats i utformningen ser vi en positiv inställning till gårdens utformning och vilka 

funktioner den rymmer. Där personalen inte fått ta lika stor del har de visserligen en positiv 

inställning till gården men anser den inte inrymma lika många funktioner. Vi kan se att det 

finns likheter i att alla ser utvecklingspotential i gården, däremot finns det en skillnad i tron 

på om en utveckling av gården kommer ske. Vi kan se att olika förskollärares personliga 

åsikter och känslor för gården får betydelse för hur de uttycker sig om gården och de 

funktioner den rymmer.  

 

Vi kan se att förskollärarna lägger stor vikt vid att gården ska vara en social plats där ett 

socialt samspel främjas. Alla menar att gårdens viktigaste funktion är den sociala 

interaktionen och vill att gårdens utformning ska främja det på olika sätt. Däremot finns 

det en stor skillnad i hur personalen anser att utformningen kan åstadkomma detta vilket 

nästa avsnitt handlar om.  

6.1.2 Naturlik gård och färdiga konstruktioner 

Att ha en naturlig gård är något som Liisa och Anette på Tulpanens förskola uppger vara 

väldigt viktigt. De anser tillsammans med Leo att till exempel naturliga lekmiljöer är mer 

inspirerande än färdiga konstruktioner. Leo säger 
 

”vi har ju vårat äppelträd som de klättrar i och som, det är ju alltid barn i det 

trädet och för mig tycker jag det känns så mycket härligare att vara i ett äppelträd 

där vinden blåser igenom i löven än att vara i en färdigbygd klätterställning” (Leo, 

2015-04-01).  

 

Detta citat representerar tydligt inställningen till gårdens utformning och vad på gården 

som är viktigt för Liisa, Anette och Leo. Även hos Barbro och Henrik på förskolan Haren 



 

26 

 

kan vi se en inställning att det naturliga är att föredra framför de färdiga konstruktionerna. 

Förskollärarna på Tulpanen säger upprepade gånger att de strävat efter en naturlik gård. På 

Haren berättar förskollärarna att de föredrar att vara ute i skogen framför att vara på gården 

eftersom de anser att barnen drar mer nytta av den naturliga miljön istället för den 

konstruerande. De berättar också att de i en del planerande av gården vill ge barnen äkta 

och naturliga upplevelser. Däremot pratar de inte om naturlika konstruktioner och vilka 

alternativ det finns för att göra gården i sin helhet naturlig viket förskollärarna på Tulpanen 

gör. Därför tycker vi oss se en generell inställning till att det naturliga är att föredra 

framför en konstruerad miljö men hur förskollärarna tänker sig att detta kan genomföras 

skiljer sig åt. Förskollärarna på Tulpanen vill jobba för att skapa en naturlik gård som 

kompletteras med utflykter medan förskollärarna på Haren vill gå ifrån gården till naturen. 

De verkar se gården som en miljö som främst används i ”andra hand” när det inte finns 

möjlighet att gå till skogen och pratar inte alls i samma utsträckning om att förändra gården 

för att göra den naturlik men uttrycker samtidigt att de inte fullt uppskattar färdiga 

lekkonstruktioner.  
  

På förskolan Haren finns det utöver den stora gården två små gårdar för de yngsta barnen i 

direkt anslutning till deras avdelning. De små gårdarna, berättar de intervjuade 

förskollärarna, upplevs som trygga för de små barnen eftersom det är lätt för både barn och 

personal att skapa en överblick av gården. Henrik berättar att för barnen finns det alltid en 

personal nära och det finns ingen risk att tappa bort sig på gården. Att det finns två små 

gårdar innebär inte att de små barnen inte får vara på den stora gården, däremot kan det när 

alla barn är ute samtidigt bli för trångt på den stora gården. Eftersom de på den här 

förskolan går iväg med ett antal barn nästan varje förmiddag till någon annan utemiljö blir 

det dock sällan aktuellt att den stora gården skulle bli för trång för de barn och avdelningar 

som vill nyttja den. Det som de små gårdarna erbjuder i form av trygghet och en mer 

begränsad yta anses bra men användingen av dem gäller främst vid inskolning när barnen 

är nya och ska bli trygga med förskolan. Av förskollärarnas berättelse kan vi se att det 

råder lite olika meningar hos dem om hur mycket de små gårdarna faktiskt används. En del 

menar att den används mycket året runt medan andra menar att efter att barnen är trygga 

med miljön finns ingen anledning att inte gå ut på den stora gården. Utifrån förskollärarnas 

berättelser får vi en inblick i vilket betydelse förskollärarnas egna åsikter får. Ur ett social 

konstruktionistiskt perspektiv blir det intressant att fundera på hur dessa olika åsikter om 

de små gårdarna påverkar barnens vistelse på gården. Vi tänker att dessa åsikter är en del 

av förskollärarnas förhållningssätt som kan påverka barnens upplevelse av tiden på gården. 

Det blir tydligt för oss att en av förskollärarna på Haren tycker att gårdarna är bra och 

fyller en viktig funktion. Samtidigt blir det tydligt att den andra förskolläraren tycker att 

även om de små gårdarna visserligen kan vara bra så är de något det går att klara sig utan.   

 

Vidare berättar Henrik på förskolan Haren om vikten av den omgivande natur de har kring 

sin gård. Han menar att gården fungerar bra, men att utan den natur som omger förskolan 

och gården så skulle inte gården räcka till ”det är ändå optimalt utifrån vad vi har utanför 

gården” (Henrik, 2015-03-24). Utflykter fungerar som viktigt komplement för att ge barnen 

tillgång till naturliga miljöer som skogen. Både Ida, Henrik och Barbro menar att skogen är 

en miljö som de ofta besöker. Utflykterna behöver inte vara långa utan det är variationen 

som är det viktiga. Ida på förskolan Björken menar att de egentligen har tillgång till 

naturlika miljöer på gården eftersom deras gård är stor men en del föräldrar är väldigt 

måna om att barnen ska få gå på utflykter. Barbro och Henrik menar istället att gården inte 

räcker till och att skogen erbjuder något som inte finns på gården. Här ser vi att 

förskollärarna på Björken och Haren båda använder sig av miljöer utanför förskolegården 
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men att anledningarna skiljer sig åt. På Haren anser man att miljön på gården inte räcker 

till för den verksamhet de vill bedriva. Ida på Björken menar att de istället går utanför 

gården inte beror på brister på gården utan på föräldrarnas önskemål. Skillnaden i deras 

förhållningssätt är här väldigt stor. Medan personalen på Haren letar efter andra miljöer för 

det lärande de planerar så anser Ida att gården räcker till för att bedriva den verksamhet de 

vill. Med hjälp av utomhuspedagogiken och främst utomhusdidaktiken kan vi fundera över 

vad som ligger bakom dessa val. I Harens fall verkar det finnas en strävan att hitta en miljö 

som svarar mot det innehåll som de planerar. När det kommer till Björken är det inte 

innehållet som styr utan det är strävan att gå till en annan plats än gården som motiverar 

valet av plats. Det kan antas att ha en naturlik gård möjliggör för upptäckandet av djurliv 

och naturen på ett avslappnat och tillgängligt sätt tillskillnad mot att ta sig iväg till skogen.   
 

Något som alla förskollärana uttrycker är att gården ska vara till för barnen och anpassas 

efter dem. Där personalen fått vara med och planera gården från början finns ett tydligt 

engagemang och en vilja att använda gården och utveckla den efter barnens behov. Anette 

på Tulpanen uttrycker sig så här  
 

”vi har ju värnat om det här med gården väldigt mycket och det märks ju på de 

som jobbar att man tänker på att man faktiskt är ute mycket och att barnen är ute 

mycket och att det faktiskt finns saker att göra, det ska inte vara så att det känns 

roligare att vara inne, nu ska vi bara gå ut för att gå ut utan att det ska finnas 

möjligheter ute att lära å leka å ja så det är viktigt” (Anette, 2015-03-19).  

 

I beskrivningarna av Tulpanens förskolegård och i samtal om den är det tydligt att 

personalen känner hela sin gård och själva tycker om att vara ute på gården. Det blir tydligt 

för oss i de svar vi får att de ser gården som sin egen och inte som något skiljt från 

förskolans inre miljöer. Vi ser att det finns en öppenhet mellan ute och inne vilket verkar 

göra att de båda miljöerna hänger ihop. Personalen på Tulpanen berättar att det finns 

dokumentation ute på väggarna precis som det gör inne. Gården är inte enbart en plats för 

frisk luft och större ytor på den förskolan utan en lärmiljö och ett rum precis som inomhus. 

Vi kan se att förskollärarnas förhållningssätt blir i det här fallet väldigt positivt och det 

finns en längtan hos personalen att använda miljön. Ur ett utomhuspedagogiskt perspektiv 

skulle det gå att hävda att platsen i sig motiverar till utevistelsen men att det också finns 

flertalet gånger som innehållet fått personalen att genomföra verksamhet utomhus. Ibland 

anpassar de verksamheten efter platsen och ibland väljer de platsen efter verksamhetens 

innehåll. Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv går det att anta att barnen på förskolan 

Tulpanen också har stor chans att få ett positivt förhållningssätt gentemot utevistelsen.  

 

På förskolan Haren har personalen visserligen fått välja ur en katalog men ändå känt sig 

begränsade finns inte samma engagemang som på Tulpanen. De har på Haren jobbat 

mycket med hur de förhåller sig till gården, vilka regler som ska gälla och hur den ska 

användas, men inte varit så delaktiga i den fysiska utformningen av sin gård. Gården blir 

på den förskolan en plats för barnens fria lek, den beskriv som en plats som är till för 

barnen, ”på gården så har dem all, där ligger alla möjligheterna hos dem” (Barbro, 2015-

03-24). Vi tolkar det som de menar att till viss del är det pedagogerna som styr eftersom 

det är dessa som väljer vilka material som finns på gårdarna men i slutändan är det barnen 

som bestämmer vad de vill göra. Vi förstår det som att personalen på förskolan haft olika 

förshållningsätt till gården och därför varit oense om vilka regler som ska gälla. Det har 

resulterat i att mycket av arbetet på gården har handlat om att hitta gemensamma regler 

som de vuxna kan förhålla sig till för att skapa en kontinuitet i barnens vistelse på gården. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle man kunna säga att förskollärarna har jobbat med 
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att skapa en gemensam kultur som ska gälla på gården. Genom detta arbete blir det lättare 

för barnen att ta till sig och förhålla sig till de regler som sätts upp på gården. 

Förskollärarna berättar i intervjuerna att de vill vara tillåtande och att reglerna ska vara för 

att göra vistelsen bra för alla barn och för att göra vistelsen säker för barnen.  
 

Något som alla sex förskollärare anser är viktigt är att gårdens utformning möjliggör 

rörelse och lek. Att barnen har behov av rörelse är alla överrens om och att gården är den 

bästa platsen för detta är alla också eniga om. På alla gårdar finns någon form utav kulle 

eller kuperad terräng vilket alla poängterar är en viktig del av gården. Aktiviteterna på 

kullen varierar mellan årstiderna. Vintertid blir det pulkabacke och sommartid en plats att 

springa och klättra på. Alla förskollärarna lyfter material som är viktigt för barnens 

motoriska träning och det är både färdiga konstruktioner som små hus, och 

klätterställningar och naturligt material som stenar och stubbar. De ser även många 

möjligheter till lek och lärande i sandlådor med tillhörande material. Ett kryp-in i form av 

buskage eller träd ses också som positivt. Leo berättar att när de vid ett tillfälle på 

förskolan började leta efter spadar då flera försvunnit hittade de inne i ett buskage en hel 

affär med formar innehållande sand och löv. Där fanns det flesta av de saknade spadarna 

men det som han lyfte som en härlig upptäckt som en viktig funktion på gården var 

möjligheten att återkomma till en lek skyddad från de vuxna. Ett buskage blir i barnens 

värld en djungel och något spännande som vuxna inte hade kunnat planera åt barnen utan 

som skapas av barnen, barnen själva anger Leo blir inte begränsade utan flyttar sig mellan 

olika miljöer. I analysen kan vi se att det som förskollärarna lyfter fram som positivt är 

baserat på deras erfarenheter och vad de själva har på gården. Många av de positiva 

inslagen liknar också varandra. Vi ser att på förskolan Tulpanen lyfter de många fler 

positiva saker, eftersom gården är större innehåller den också mer vilket kan vara en 

förklaring till detta.  
 

Alla förskollärarna berättar om hur gården kan utformas och med små medel leda barnen 

till nya upptäckter och utforskande. De pratar om sinnliga upplevelser på gårdarna. På två 

av gårdarna finns det möjlighet för barnen att smaka på bär och frukt. På gården kan de 

odla och följa processen från frö till blomma. Dessa inslag med bärbuskar och blommor 

menar förskollärarna berikar gårdarna genom sina färger och former. Barbro berättar att de 

sätter upp tyger i en pergola för att barnen ska få en annan sinnesupplevelse med färg och 

ljus och skugga. Medan en annan förskollärare berättar att de ska skapa instrument att sätt 

upp på staketet för att skapa ett ljudutforskade på gården. Ännu en förskollärare berättar att 

de ska skapa vindspel, också det för att stimulera flera sinnen. En annan berättar om en 

örtträdgård där de visar barnen hur de kan dofta och smaka på örter. Att vara medveten om 

vilka intryck som gården ger verkar vara viktigt för de flesta av de intervjuade 

förskollärarna. 

 

Vi kan se att alla sex förskollärare uppskattar och värnar om det naturliga, de sinneliga 

upplevelserna. Alla är de överrens om att naturliga miljöer är något positivt. Det vi kan se 

är en stor skillnad i hur de förhåller sig till att skapa dessa naturliga upplevelser och ge 

barnen dessa erfarenheter. Två av förskolegårdarna anses av respektive förskollärare kunna 

erbjuda allt detta medan förskollärarna på den tredje gården inte alls verkar se samma 

möjligheter. Placeringen av gårdarna kan ha betydelse. På förskolan Haren som minst 

anser att gården svarar mot längtan efter det naturliga så finns skogen och andra utemiljöer 

belägna precis utanför förskolans grindar, lättillgängligt och nära. Samtidigt finns det 

inslag på alla tre förskolor av att komplettera gården med den miljö som gården inte 

erbjuder.   
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Vi kan också se att det naturlika är att föredra framför det färdigkonstruerade, däremot 

skiljer sig åsikterna åt när det gäller färdiga konstruktioner på gården. På Björken och 

Haren tycker man inte att det är något främmande eller konstigt att ha färdiga 

konstruktioner medan Tulpanen gör allt för att ha så få färdiga konstruktioner som möjligt. 

Vi tolkar det som att alla vill främja social interaktion och barns lek men tillvägagångsätten 

skiljer sig tydligt åt. Där Tulpanen menar att få färdiga konstruktioner främjar barns sociala 

interaktion förklarar Haren och Björken till viss del valet av färdiga konstruktioner med att 

det är för barnens lek. En tanke är att Haren och Björken inte upplever att det finns så 

många alternativ. Deras erfarenheter sen tidigare är att lekplatser med konstruktioner är till 

för barns lek medan personalen på Tulpanen har andra erfarenheter och väljer därför att 

utforma gården på ett annat sätt. Beroende på vilket sammanhang de kommer ifrån så 

tänker de olika och deras visioner om en bra lekmiljö är olika. Detta trots att de har samma 

mål vilket är att skapa en bra lekmiljö. Alla förskolorna verkar ha ett sociokulturellt tänk 

att utforma en miljö där ett sociokulturellt lärande sker. Ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv kan man däremot säga att de har konsturerat olika bilder av vad en bra lekmiljö 

är.  

6.1.3 Rörelsebehov och hälsoaspekten 

Något som alla förskollärarna uttrycker är att utevistelsen i förskolan är viktig och ett 

naturligt inslag i förskolans vardag. Alla uppger att de är utomhus minst en gång varje dag, 

gärna två gånger. Att vara ute berättar förskollärarna känns hälsosamt, dels ”för att man 

ska få röra på sig och så att det inte sprids så mycket sjukdomar” (Ida, 2015-03-31). Att 

förskollärarna är av uppfattningen att utevistelsen inbjuder till rörelse och att den friska 

luften känns hälsosam och minskar risken för spridning av sjukdomar är genomgående i 

alla intervjuer. Barbro på förskolan Haren menar att barnen har behov av rörelse och 

fortsätter berätta att ju äldre barnen blir ju mer begränsas också deras möjligheter till att få 

utlopp för det behovet inomhus. Barnen växer, armarna blir längre och rummet upplevs 

mindre i förhållande till barnet vilket ökar behovet av en fungerande utemiljö. Vi ser en 

tydlig trend i förskollärarnas svar att utevistelsen anses vara nyttig för barnen. I analysen 

ser vi att förskollärarna tycker att gården svarar mot ett behov som inte finns inomhus, 

rörelsebehovet och dessutom ser vi att förskollärarna anser det vara mer hälsosamt att vara 

ute. Att vara ute verkar vara viktigt för förskollärana både med hänsyn till verksamheten 

som helhet men också för det enskilda barnets behov.   

 

Liisa, Anette och Leo på Tulpanens förskola anger att de har som mål att vara ute två 

gånger varje dag. Det är beroende på vilka andra aktiviter som sker på förskolan men oftast 

är grupperna ute två gånger, en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen. 

Snarare än att inte gå ut alls om det är dåligt väder så minskar de tiden ute eftersom 

förskollärarna tror att det är viktigt för barnen att få komma ut. De upplever det inte som 

att barnen blir påverkade av vädret i sig mer än att de fryser fortare när det blir blöta om 

vädret är dåligt. De blir med andra ord inte mindre kreativa eller leker mindre vid dåligt 

väder. Barbro och Henrik på förskolan Haren berättar att de nästan varje dag är ute två 

gånger, på förmiddagen gör de ofta utflykter till närliggande miljöer. När de har planerade 

aktiviteter utomhus sker dessa på förmiddagens utflykter. Gården menar de främst används 

på eftermiddagen då de alltid går ut, under den tiden är det barnens fria lek som är i fokus.  

Leo på förskolan Tulpanen lyfter fram att ute är det tillåtet med spring och rörelse medan 

inne är ytorna begränsande och många barn ska få plats på samma yta. Att komma ut blir 

som en frihet för barnen och det finns inga yttre begränsningar för barnen.   
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I vår analys kan vi se att förskollärarna anser att gården är bättre lämpad till snabba lekar 

och lekar som svarar mot barnens behov av rörelse. Det är ett centralt förhållningssätt hos 

förskollärarna att rörelse är den aktivitet som inte fungerar inomhus och därför tillskrivs 

gården. Vi kan också se antaganden om att utevistelse är nyttigt för barnen, med frisk luft 

och rörelse som anses hälsosamt. Det är något vi hittar i alla sex intervjuer och som verkar 

vara en viktig aspekt av utevistelsen för förskollärarna.  

6.1.4 Årstidernas påverkan 

Oavsett väder värdesätter alla sex förskollärarna utevistelsen och strävar efter att gå ut 

minst en till två gånger per dag. Det som mest påverkar utevistelsen menar de kan vara just 

vädret, om det är väldigt kallt eller regnigt så kan utevistelsen bli kortare än vanligt. 

Barnen behöver den friska luften, få springa och röra på sig mer än de får göra inomhus 

nämner de alla sex. 
 

Vilka hinder eller svårigheter vädret medför varierar. På förskolan Björken har de brunnar 

som inte fungerar och därmed skapar stora vattenpölar som tar upp stora delar av gårdens 

yta, dessutom är det en säkerhetsrisk. En annan svårighet de har på förskolan Haren är att 

det är svårt att skapa skugga vilket gör att gården blir väldigt varm på sommaren och det är 

svårt att skydda sig från solen. 
 

Årstiderna gör att aktiviteterna på gården förändras, gungor och cyklar plockas bort på 

vissa gårdar och skidor och pulkor plockas fram. Större delen av året fungerar 

förskolegårdarna bra och barnen hittar på saker att sysselsätta sig med berättar 

förskollärarna. Precis som nämnts i avsnittet om leken så kan vi utläsa ur svaren att det 

krävs ett större engagemang än vanligt av förskollärarna under den period på året då 

marken är hård och frusen, innan snön har lagt sig. Förskollärarna berättar att under den 

här perioden kan det vara halt så cyklar och skrindor kan vara bortplockade och marken är 

så hård så att leken i sandlådan avstannar. Vi kan se att de olika förskollärarna förhåller sig 

olika till den perioden, där en uttrycker att ”det blir väldigt okreativt” (Henrik, 2015-03-

24) säger en annan att skiftningarna ger olika möjligheter och att det handlar om att 

försöka fånga det som varje årstid erbjuder. Enligt förskollärarnas berättelse ser vi att på 

vissa av gårdarna fungerar utevistelsen ganska bra ändå. Barnen kan med hjälp av sin 

fantasi, idéer och gårdens erbjudanden kan hålla sig sysselsatta. Till exempel på förskolan 

Tulpanen tar pedagogerna fram mer löst material för att barnen ska kunna aktivera sig 

under den här perioden. Medan förskollärarna på de andra gårdarna ser större svårigheter 

att aktivera barnen under den här perioden. Liisa på förskolan Tulpanen som ser mer 

möjligheter under den här perioden menar att det är härligt med skiftningarna i naturen 

under året då de kan följa årstiderna med sin verksamhet och aktiviteter. De kan studera 

löv och träden under hösten och jämföra dem med hur de ser ut på våren till exempel. 

Även Leo på förskolan Tulpanen menar att årstider och väder ger en utmaning till dem 

som pedagoger att anpassa förskolegårdens material efter årstiderna och se till att det 

oavsett väder alltid finns roliga saker att göra. 

 

Vi tolkar det som att den största skillnaden i hur svårt det är att aktivera barnen på gården 

ligger hos den enskilda förskolläraren. Vi kan se vissa skillnader mellan de olika 

förskollärarna men främst verkar det skilja sig mellan de olika förskolorna hur de förhåller 

sig till aktiviteterna på gården. Vi ser också att det verkar som om alla är överens om att 

den frusna perioden innan snön kommer är den svåraste perioden. Det är få material som 

förskollärarna tycker fungerar under den här perioden. Gemensamt för alla förskollärare är 

också att de uppger att de fortfarande vill gå ut lika ofta som när det är bra väder. De menar 
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alla att de snarare kortar av tiden. Utifrån det så kan vi tolka svaren som att det är viktigt 

för förskollärarna att gå ut, längden på utevistelsen är inte lika viktig som antalet gånger de 

går ut. De går hellre ut en kort stund än inte alls. Förskollärarna menar också att den 

främsta skillnaden de märker hos barnen när det är svårare årstider eller väder är inte vad 

barnen leker utan hur länge de klarar av att vara ute innan de börjar frysa. 

 

Vi ser att förskollärarna tycker väldigt lika på de olika förskolorna och vi tolkar det som att 

deras förhållningsätt är starkt präglade av det sociala sammanhang de befinner sig i på 

förskolan. Vi tolkar de svar vi fått som att årstider och väder påverkar verksamheten, 

baserat på vad förskollärarna berättat. Vi tror dock inte att årstider och väder påverkar 

förskollärarnas relation till gården och utevistelsen. Det vi däremot ser är att förskollärarna 

anpassar sin verksamhet för att svara mot varje årstid.  

6.2 Lek och lärande på förskolegården 

6.2.1 Leken  

Något som alla sex förskollärarna uttrycker är att i den fria leken lär sig barn om sig själva, 

varandra och sin omvärld. Utifrån förskollärarnas berättelser kan vi förstå att en 

välplanerad gård med utmaningar, ytor att röra sig på och med material som räcker till så 

att alla barn kan sysselsättas ger goda möjligheter till lek och lärande för barn. 

Förskollärarna berättar att lekarna påverkas av vilket material som finns att tillgå för 

barnen och av väder och vind. Vi kan utläsa av svaren vi får att på de mer naturlika 

gårdarna använder barnen sin fantasi och kommunicerar mycket med varandra kring vad 

saker och ting ska tilldelas för roll i leken. På gården med mer färdiga konstruktioner blir 

leken mer riktad och konstruktionerna används i leken till något förutbestämt. Dock kan 

barnen även här med sin fantasi leka andra saker än det konstruktionerna säger och flytta 

material över gården för att det ska passa in i den pågående leken. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv är det intressant att fundera kring förskollärarnas berättelser om att de upplever 

att de naturliga gårdarna verkar skapa en miljö som tillåter barnen att vara mer fria i sina 

lekar. De uppger att de ser ett mer aktivt interagerande antagligen eftersom leken inte blir 

förutbestämd av några färdig lekmaterial. Vi ser en skillnad i förskollärarnas 

förhållningssätt gentemot gården beroende på hur gården fungerar. På de mer naturlika 

gårdarna där barnen interagerar mer och vi upplever, utifrån förskollärarnas berättelser, att 

det finns ett bättre flöde i leken är förskollärarna mer positiva till gården. Där gårdarna inte 

upplevs fungera lika bra är förskollärarna mer uppgivna över situationen. I förskollärarnas 

förhållningssätt ser vi att gården upplevs ha en större betydelse där leken inte blir 

förutbestämt utifrån färdiga material. 
 

Material som finns att tillgå eller ta fram efter önskemål under utevistelsen på gården kan 

vara pennor, papper, målarfärg och böcker. Nästan alla förskollärarna berättar att barnen 

har tillgång till att sitta ute och rita, måla och läsa böcker om de vill, hur detta görs skiljer 

sig dock åt mellan förskolorna. Skillnaden är att Liisa och Leo på förskolan Tulpanen 

pratar om detta som en aktivitet som barnen erbjuds och som de själva kan välja att göra 

om de vill när de är ute på förskolegården. Aktiviteter som att måla utomhus kan tillföras 

något mer eller annat genom det ljus som är utomhus eller att lyssna till fågelkvitter under 

tiden de målar menar Liisa och Leo. På förskolan Haren pratar istället Barbro och Henrik 

om att aktiviteter som att rita eller läsa utomhus är något de som pedagoger erbjuder 

barnen när de inte har något att göra, svårt att välja aktivitet eller när de har lite tråkigt. Ida 
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på Björken nämner varken rita, måla eller läsa som aktiviteter på gården. Barbro på 

förskolan Haren berättar att de har gatkritor som de tar fram ibland när de tycker att det 

behövs något extra material på gården. De har även målat mycket i skogen där barnen fått 

testa att använda olika naturmaterial som penslar och målat med. Ur ett 

utomhuspedagogiskt perspektiv blir detta intressant. Ämnet bild får två olika innebörder i 

det ovan nämnda exemplet. I det första fallet ses utomhusmiljön kunna bidra till ett 

fördjupande av ämnet. I det andra fallet blir ämnet bild en aktivitet som erbjuds som ett 

tidfördriv eller ytterligare en aktivitet i den miljö de redan befinner sig i. Alltså finns det 

två skilda förhållningssätt gentemot gården här. Det ena är att gården och därigenom 

utemiljön kan fördjupa ett ämne och det andra är att ämnet är lämpligt att tillföra platsen. 

Skillnader i vilket typ av lärande som sker blir därmed beroende av de olika förskollärarnas 

förhållningssätt. 

 

Både färdiga konstruktioner, lekmaterial och naturmaterial förändras beroende på årstid. 

Därmed förändras även leken och aktiviteterna på gården. Under vinterperioden åker 

barnen mycket pulka och stjärtlapp, de undersöker och skapar i snön. Alla tre gårdarna har 

en egen kulle eller backe där barnen kan åka utför om de vill. Alla förskollärare nämner att 

detta är en stor tillgång och lyx att ha på själva gården och att inte behöva göra utflykter för 

pulkaåkning. På det sättet blir pulkaåkning en valfri aktivitet för barnen som tillkommer på 

gården vintertid. Ida på förskolan Björken berättar att en traktor brukar skotta upp 

snöhögar på deras gård som barnen kan få leka, hoppa och skapa i. Anette på förskolan 

Tulpanen pratar om vintern på förskolegården som något väldigt positivt och den snö som 

kommer leder till ett utforskande hos barnen. Hon berättar om hur de brukar experimentera 

och undersöka egenskaperna hos is, snö och vatten. Vi kan se att alla förskollärarana 

nämner att under den period på året då marken är frusen och snön ännu inte kommit kan 

det vara något problematiskt för barnen att hitta på något att göra på sina respektive gårdar. 

Förskollärarna har ändå lite olika inställning och strategi för denna period av utevistelsen. 

Barbro på förskolan Haren menar att ett större engagemang från hennes sida krävs under 

den frusna perioden. Det är då som de annars sällsynta regellekarna och lärarledda 

aktiviteterna på gården faktiskt förekommer. Även Ida på förskolan Björken menar att den 

här perioden blir lite tråkig för de yngsta barnen som har svårt att röra sig i alla kläder och 

att pedagogerna tillsammans får hitta på saker för att barnen ska hållas sysselsatta och för 

att hålla värmen uppe. När våren sedan kommer så kan barnen ha mindre kläder på sig och 

därmed lättare röra på sig, det går att gräva i marken och sandlådan och det finns mycket 

att undersöka på gården när allt vaknar till liv igen efter vintern. På Tulpanens förskola 

menar förskollärarna att det självklart blir lite svårare under denna period men att det blir 

en utmaning för pedagogerna att erbjuda ett material som fungerar då för att barnen ska 

kunna leka och utforska även under denna period. 

 

När värmen sen kommer förändras gårdarna, materialet och därmed lekarna igen. Vi ser att 

en uppskattad aktivitet som alla förskollärare uttrycker är vattenleken som förekommer på 

alla tre gårdarna under de lite varmare månaderna. Då får barnen leka med vatten, hälla, 

sila och undersöka med baljor, kannor och trattar. Sommartid och de varma månaderna är 

det mycket aktivitet på gårdarna. Barnen cyklar, gungar, springer och hoppar. Utan bylsiga 

overaller kan barnen röra sig friare och lekarna blir fartigare och mer rörelseinriktade än 

innan. Henrik på förskolan Haren berättar att de använder sig av en närliggande grusplan 

där barnen spelar fotboll och andra bollekar. Liisa, Anette och Leo på förskolan Tulpanen 

berättar om liknande aktiviteter på en stor yta de har på sin gård där både fotboll och bandy 

förekommer. Barnen spelar även fotboll på den stora gräsytan på gården och leker mycket 

springlekar. 
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När vi tittar närmre på leken och de svar vi fått av förskollärarna ser vi att olika 

förhållningssätt påverkar hur aktiviter, lekar och material erbjuds barnen. I stora drag 

tycker vi att alla verkar ha samma övergripande tanke. Socialt samspel och interaktionen 

mellan barnen som sker i lek är det viktigaste lärandet på gården. Vi tolkar det som att 

leken är det viktigaste redskapet förskollärarna använder sig av när de vill att barnen ska 

lära sig något. Leken är också den aktivitet som vi tolkar att förskollärarna ser mest lärande 

i. Både med vuxnas hjälp men också på egen hand, ett sociokulturellt lärande är viktigt för 

förskollärarna. De betonar ofta lekens sociala betydelse och vad detta gör för lärandet. 

 

Det blir för oss tydligt genom olika tonlägen och engagemang i berättandet att på 

förskolorna Björken och Haren ser man en längre väg till en ultimat gård medan 

personalen på Tulpanen inte har några problem med att lyfta upp många exempel på 

situationer som fungerar som de önskar. Förskollärarna på Björken och Haren pratar mer 

om hur de önskar att det var medan Tulpanen berättar om hur det faktiskt är. 

Engagemanget för att skapa lekmiljöer som fungerar verkar vara större på Tulpanen, 

kanske för att de själva får bekräftelse på att deras jobb ger resultat.  

6.2.2 Pedagogisk verksamhet utomhus och barns lärande 

Som det beskrivits ovan i avsnittet om leken så kan vi se att alla förskollärarna menar att 

lärandet hos barnen sker i leken. Oavsett om de leker fria egenkomponerade lekar eller om 

de deltar i en planerad pedagogisk aktivitet så finns ett ständigt pågående lärande och 

erfarande hos barnen, Henrik säger ” i leken så lär du dig allt” (Henrik, 2015-03-24). Vi 

tolkar det som att under utevistelsen på förskolorna pågår ett konstant lärande och 

upptäckande hos barnen i allt de gör och tar för sig. 

 

Planerade pedagogiska aktiviteter på gården förekommer på alla tre förskolorna men i 

väldigt olika utsträckning. På förskolan Haren menar förskollärarna att de endast leder en 

aktivitet på gården när barnen inte har något att göra och måste sysselsättas. Medan 

förskollärarna på Tulpanen menar att de ofta använder sin gård i den pedagogiska 

verksamheten med många planerade aktiviteter på olika ställen på gården. På förskolan 

Haren där Barbro och Henrik jobbar använder de sig av skogen som en plats för det 

planerade lärandet, till exempel tränar de på matematik i skogen genom att mäta träd med 

rep eller samla naturmaterial och jämföra storlek, färg och form. Vi tolkar det som att de 

menar att deras förskolegård är till för lärande genom den fria leken i första hand. De 

menar att de främst fokuserar på barns lärande under de planerade pedagogiska 

aktiviteterna i skogen snarare än i den fria leken på gården. I motsats till Barbro och 

Henrik så menar Ida på förskolan Björken att skogen är en utflyktsplats där barnen får leka 

fritt och på sina egna villkor undersöka naturen. Hon menar även att förskolegården är till 

för barnens fria lek och planerade pedagogiska aktiviteter förekommer mycket sällan under 

deras utevistelse. Hon menar att de pedagogstyrda aktiviteter som förekommer på 

förskolegården är sådant som sker spontant när barnen behöver tips och idéer på vad de ska 

leka. Här menar hon att pedagogerna kan hjälpa barnen igång med en lek eller hjälpa ett 

barn att leka sig in i en pågående lek snarare än att pedagogerna leder en aktivitet. På 

Tulpanen ser förskollärarna förskolegården som ett rum för lärande precis som rummen 

inomhus. De använder gården lika mycket till fri lek som för planerade pedagogiska 

aktiviteter.  
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Vi ser stora skillnader i förskollärarnas förhållningssätt när det kommer till planerade 

aktiviteter. Gemensamt är att de alla genomför planerade aktiviteter, de tycker leken är 

viktigt och det pågår ett konstant lärande i leken men att detta kompletteras med planerade 

aktiviteter som har ett uttalat lärandesyfte. Innehållet i de olika typerna av aktiviter blir i 

den bemärkelsen desamma, skillnaden ligger i den didaktiska frågan ”var?”. Vi ser här 

exempel på att gården både kan vara ett rum precis som vilket annat rum på förskolan och 

att gården rymmer samma lärande kriterier som rummen inomhus. Vi ser också att gården 

kan fungera som en frizon där barnen själva styr aktiviteterna utan vuxnas inblandning. 

Skogen som komplement kan fungera både som en frizon men också som ett läranderum. 

Platserna i sig beskrivs inte olika utan den skillnad vi kan se i vart förskollärarna väljer att 

placera sin verksamhet beror på deras egna värderingar och tankar. Det är deras egna 

förhållningssätt som styr vart verksamheten placeras. Här tolkar vi det som att 

förskollärarnas egna åsikter och förhållningssätt får stort utrymme och blir direkt 

avgörande för vilket värde platsen får. 

6.2.3 Läroämnen 

Alla förskollärarna nämner olika läroämnen som de kan urskilja i barnens lekar och 

aktiviteter på de olika gårdarna. De pratar om språkutveckling och förklarar att genom att 

barnen kommunicerar med varandra i leken när de bestämmer roller, regisserar sin lek och 

när de samtalar med pedagogerna kring olika fenomen och händelser så utvecklar de sitt 

språk och sin kommunikation. Liisa på förskolan Tulpanen ger ett exempel på att benämna 

det som barnen upptäcker, exempelvis röda- och svartavinbär som barnen får lära sig 

namnen på, känna och smaka på. Flera av förskollärarna uttrycker vikten av att som 

pedagog benämna saker och ting med dess riktiga ord och ställa utmanande och 

intresserade frågor till barnen för att utöka deras ordförråd och öka deras språkande. 

Matematik är ett annat läroämne som förskollärarna uttrycker att barnen möter på 

förskolegårdar. När barnen bygger kojor eller konstruerar i sandlådan använder de sig av 

matematiska verktyg genom att mäta, väga och räkna berättar de. De samtalar om färger 

och former när de bygger sandkakor och undersöker volym när de fyller hinkar med sand. I 

skogen kan barnen mäta träd med hjälp av rep, räkna kottar och pinnar som de samlar. 

Någon förskollärare nämner även att barnen får möta utmaningar som handlar om teknik 

när de får bygga och konstruera med spik och hammare eller när de undersöker huruvida 

en boll rullar på ett lutande plan eller inte. Ett läroämne som alla förskollärare pratar 

mycket om i intervjuerna är naturkunskap som är en stor del av lärandet på 

förskolegårdarna. Barnen upptäcker djur på gårdarna som fåglar, ekorrar, småkryp och 

maskar. De undersöker årstidsväxlingar i skogen och på den egna gården och genom att 

involvera barnen i egen odling på gårdarna får barnen följa frön till färdiga växter. De sår 

frön, vattnar och skördar för att sedan få njuta av blommorna som slagit ut eller smaka på 

salladen eller rädisorna som vuxit färdigt. Vi upplever att alla förskollärarna har lätt att 

benämna vilka olika läroämnen som de ser på gårdarna och som de aktivt arbetar med. Vi 

resonerar som att de har lätt att komma på vilket lärande som sker på gården men pratar 

om sitt eget deltagande i barnens lärande på olika sätt. På Tulpanen talar alla tre 

förskollärare om läroämnen som de själva är med och påverkar eller skapar för barnen på 

gården. Medan på förskolan Haren pratar förskollärarna främst om läroämnen som barnen 

själva möter i sin lek på gården. De nämner ett fåtal läroämnen som de själva är delaktiga i 

på gården men desto fler som är förlagda i skogen som de använder mycket som lärmiljö. 

  

Ida på förskolan Björken berättar att de har jordgubbsplantor som barnen ska få vara med 

och plantera om i en nyinköpt odlingslåda där ska barnen även få så egna solrosor. Detta är 
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något som hon ser framemot och hon hoppas på ett fortsatt intresse för odling hos barnen. 

På förskolan Tulpanen får barnen skörda frukt från äppelträden och hjälpa till att göra 

äppelmos, äppeljuice och marmelad. Vi tolkar det som att alla förskollärarna tycker att det 

är viktigt för barnen att få vara med och odla och ta hand om växter för att de ska lära sig 

hur grödor växer och var mat kommer ifrån.  

 

Alla förskolorna arbetar mycket med naturkunskap och Haren använder till störst del den 

närliggande skogen för den typen av utforskande, medan Björken använder sig av 

skogsremsan på sin gård och lite av en närliggande skog. Förskolan Tulpanen använder sig 

även de av sin egen gård för mycket utforskande kring naturkunskap men de går även 

mycket till en så kallad 4H-gård där de lär sig om djur och natur. 4H-gårdar är en öppen 

gård med djur och odlingar som barn och ungdomar får besöka och vara med och hjälpa till 

på och lära sig genom att göra. Dessa gårdar finns på flera olika platser i landet 

(http://4h.se/default.asp?domain=0&pageID=1&subID=1) (2015-04-02). Förskolan har ett 

nära samarbete med denna och gör ofta besök på bondgården, barnen får vara med och så i 

landet, sätta potatis och sedan skörda. De får lära sig om tama djur och hjälpa till att 

utfodra och även namnge nytillskott på gården. Djur som barnen får möta där är bland 

annat getter, grisar, höns, hästar och ankor. Vi upplever att Liisa, Anette och Leo pratar 

väldigt varmt om detta och de verkar måna om ett fortsatt samarbete med bondgården. Leo 

berättar om hur barnen får upptäcka nya saker varje gång de besöker gården, till exempel 

berättar han om en gång när barnen letade efter grisen i stallet och efter många om och 

men upptäckte att den sov under all halm. Detta är exempel på saker som barnen fastnar 

för och som de får fotografera och fortsätta reflektera kring hemma på förskolan. Vi 

upplever att alla tre förskollärarna Leo, Anette och Liisa uppskattar närheten och 

samarbetet med den här gården otroligt mycket. De ser det som en otrolig tillgång för barns 

lärande kring framförallt naturkunskap. 

 

Fortsatt pratar de om naturkunskap som barnen får med sig dels från besöken på 

bondgården men även genom de djur som faktiskt förekommer på deras egen förskolegård. 

De har skatbon med skator som de studerar, de har gråsparvar som bor i deras takrännor 

och ekorrar som springer över gården ibland och självklart hittar barnen massor med kryp 

på och i marken att studera. På alla tre förskolorna har barnen tillgång till luppar och 

förstoringsglas som de kan använda när de vill undersöka småkryp lite närmre. Barnen har 

avsedda platser på gårdarna där de har tillåtelse att gräva i jorden, detta kallas för en 

naturruta på en av gårdarna, tanken med denna är att barnen ska få gräva i jord och mark 

men inte varsomhelst i gräsmattan. Barbro på förskolan Haren berättar att de ofta har med 

sig luppar och böcker om djur med sig till skogen där barnen kan få undersöka de kryp de 

hittar och forska i böcker och sedan på lärplattan på förskolan. Hon berättar även att de har 

en så kallad naturruta fast placerad i skogen där barnen kan studera årstidsväxlingar i 

naturen. Barnen på Haren kallar sig för naturspanare och spanar efter olika djur och 

fenomen i naturen som de undersöker, fotograferar och lär sig kring.  

 

 

Förskollärarna på de tre olika förskolorna berättar om olika läroämnen som de ser på 

gårdarna eller som de aktivt planerar på gårdarna. Skillnaden i deras berättelser kring detta 

är att några pratar om läroämnen på gården där de själva som pedagoger är delaktiga, 

exempelvis språkande och benämning av fenomen, odling och matematik i sandlådan. 

Andra pratar om de läroämnen som barnen möter själva i sina lekar, exempelvis 

språkutveckling när barn samtalar om sina lekar och regisserar och rollsätter i leken. Ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv kan vi se att de förskollärare som främst pratar om 
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läroämnen med sitt eget deltagande antar detta perspektiv då de är nära barnen och överför 

sina egna erfarenheter och upplevelser på barnen, de är med och stöttar barnen i sitt 

konstruerande av sin värld. Även det sociokulturella perspektivet blir synligt i intervjuerna 

när förskollärarna berättar om läroämnen som barnen möter i sina sociala lekar med 

varandra. Exempel på detta är de lekar som förskollärarna berättar om som till exempel 

byggande av kojor, konstruerande i sandlådan och när de undersöker olika djur och kryp 

tillsammans. På gården sker en mängd olika lärande hela tiden och något som alla 

förskollärarna talar mycket om är barnens aktiva lekar med mycket spring och motorisk 

träning, detta fördjupar vi oss i under nästa rubrik. 

 

6.2.4 Rörelseaktiviteter på förskolegården och i skogen 

Något som framkommit under studien är att förskolegården och skogens miljö erbjuder 

barnen grovmotorisk träning och inbjuder till rörelse och springlekar. Förskollärarna 

berättar att barnen springer mycket när de är ute och leker livligare lekar än de gör 

inomhus. Med grovmotorisk träning menas bland annat att springa, åla, krypa, klättra, 

balansera och hoppa. Barnen övar på detta utomhus dagligen, en skillnad som vi upplever 

är hur förskollärarna talar om platsen för den grovmotoriska träningen. På Tulpanens 

förskolegård rör sig barnen över hela gården och nyttjar de stora ytorna, små kryp-in, 

balansstubbar och liknande. Medan på Harens förskolegård talar förskollärarna om den fria 

leken på gården men mer specifikt om grovmotorisk träning och rörelse i skogen där de 

kan klättra i träd, hoppa mellan stenar och balansera på stockar. Här tolkar vi det som att 

förskollärarna både på Tulpanen och Haren värdesätter barnens motoriska träning utomhus 

och kan alla se att den sker, men de värderar olika platser som viktiga för just detta. 

Förskollärarna på Tulpanen menar att den grovmotoriska träningen sker främst på gården 

och de har också i planeringen av gården fokuserat mycket på just utformning som ska 

främja barns motoriska träning. Medan förskollärarna på Haren ser att barnen tränar sin 

motorik på deras gård men de exempel de anger på aktiviter där barnen tränar sin motorik 

är belägna i skogen och inte på gården. På Björkens förskolegård finns stora möjligheter 

till grovmotorisk träning berättar förskolläraren Ida, men en större utmaning för de äldre 

barnen önskas berättar hon. På denna gård finns en skogsremsa i ena änden och därför 

menar hon att skogen utanför gården inte direkt erbjuder något mer för den grovmotoriska 

träningen än det som skogsremsan på gården gör. Alla ser de barnens behov av rörelse och 

grovmotorisk träning men använder alltså den egna gården och skogen på olika sätt.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att alla förskollärarna värderar barnens grovmotoriska 

träning och alla ser att den har en stor plats i barns utevistelse. Den stora skillnaden är hur 

de uttrycker sig kring platsen för detta. Vi resonerar kring detta och kan dra paralleller till 

avsnittet omkring deras olika förutsättningar till påverkan av utformningen av gården. 

Förskollärarna på Tulpanen har alla tre varit med och kunnat påverka utformningen av 

deras förskolegård och verkar därmed värdera gården som plats på ett annat sätt än de 

övriga intervjupersonerna. De har själva tyckt till om utformning som ska gynna barns 

motoriska utveckling och detta tror vi kan bidra till att de ser denna typ av utveckling hos 

barnen just på gården. På förskolan Haren har förskollärarna inte kunnat påverka i lika stor 

grad till hur gården ska utformas och har istället själva bestämt att de vill använda sig av 

skogen som plats för lärande. Därför tolkar vi det som att de har starkare känslor för 

skogen som plats och därmed pratar om skogen som en viktig plats för grovmotorisk 

träning istället för att fokusera på förskolegården. På förskolan Björken uttrycker 

förskolläraren att förskolegården är en viktig plats för barns grovmotoriska träning och den 
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skogsremsa de har på sin gård kan i princip ersätta den ”riktiga” skogen som plats och 

därför tolkar vi det som att hon värderar förskolegården som en viktig plats för barns 

grovmotoriska träning. 

6.2.5 Det sociala samspelet 

Alla sex förskollärare uttrycker att förskolegården är en viktig plats för det sociala 

samspelet, där får barnen möjlighet att öva på social interaktion, turtagning, samspel och 

att leka sig in i leken berättar förskollärarna.  Flera av de intervjuade förskollärarna lyfter 

hur viktig leken är för barnens utveckling och vi tolkar det som att alla förskollärarna 

upplever att en av de viktigaste aspekterna i leken på gården är den sociala interaktionen 

mellan barnen. På förskolan Tulpanen uttrycker alla tre förskollärarna Leo, Liisa och 

Anette att de arbetar mycket med att barnen ska ta hjälp av varandra när de inte klarar av 

något och att de ska hjälpa varandra i leken och se till att alla får vara med som vill. Liisa 

på förskolan Tulpanen pratar om barnens samspel och hur de vill att barnen ska hjälpa 

varandra. Hon säger ”kommer man inte upp då kommer det någon äldre som hjälper en 

liten upp” (Liisa, 2015-03-19) den som inte kan, tar hjälp av någon annan som kan. Här 

kan vi tydligt se en tanke om att barnen lär och utmanas genom att få stöd från ett annat 

barn eller en pedagog. Leo, Liisa och Anette pratar mycket om att barn ska lära av 

varandra och att det är otroligt viktigt att alla barnen känner sig delaktiga i ett 

leksammanhang. De barn som hamnar utanför ett socialt samspel ges stöd och hjälp av en 

pedagog för att få verktyg för att kunna interagera med de andra barnen. Ida på förskolan 

Björken nämner även hon att det sociala samspelet är något som de arbetar mycket med på 

deras gård. Pedagoger är lyhörda för barnens lekar och stöttar barn i att hitta strategier för 

att ta sig in i leken och för att få barnen att kommunicera kring vad de ska leka och hur det 

ska gå till. Hon nämner att eftersom de har många barn med andra språk än svenska som 

förstaspråk så krävs mer av henne som förskollärare i dessa sammanhang än i mer 

homogena barngrupper. En annan aspekt som förskollärarna på Tulpanen nämner är att 

fundera över sitt lekmaterial. De menar att genom att ersätta enbarnsgungor med 

kompisgungor och enbarnscyklar mot kompiscyklar så främjar dem det sociala samspelet 

och gemensamma lekar hos barnen.  

 

Det sociala samspelet är något som alla förskollärarna nämner som något otroligt viktigt på 

gården. Vi upplever att förskollärarna på Tulpanen pratar mycket om det sociala samspelet 

mellan barnen och det som sker i leken utan pedagogers medverkan. Vi tolkar det som att 

de arbetar utifrån det sociokulturella perspektivet här, då de talar om lärandet i olika 

sociala sammanhang och om hur barn tar hjälp av någon som kan för att klara av olika 

utmaningar. Däremot talar förskolläraren på förskolan Björken mer om barnens sociala 

samspel där de stöttas av pedagoger i leken och för att lära sig sociala koder. Här resonerar 

vi kring detta som att många av barnen på Björken har andra språk än svenska som 

förstaspråk och behöver därför mycket stöttning av pedagoger i dessa sociala sammanhang.  

6.3 Pedagogen i utemiljön 

6.3.1 Tankar om gården som plats, hinder och möjligheter 

Alla förskollärarna beskriver sina gårdar som stora och uttrycker tacksamhet över att de 

har gårdar som rymmer flera olika typer av lek och rörelse. Även om inte alla gårdar är 

precis som förskollärarna önskar upplever vi att de tycker om sina gårdar men att alla ser 



 

38 

 

utvecklingsmöjligheter med sina gårdar. Ingen av förskollärarna beskriver gården som 

färdig utan gården beskrivs vara i en ständig förbättringsprocess. Flera drar jämförelser till 

mindre gårdar de jobbat på eller har erfarenhet av, ofta inne i stadsmiljöer är 

förskollärarnas erfarenhet att gårdarna är små. Alla barn ryms inte samtidigt på dessa 

mindre gårdar och de menar att gårdarna är begränsade i sin utformning och funktion 

medan deras egna genom sin stora yta har potential att rymma allt det som kan behövas.  

De anser själva att det är mer lättjobbat att ha en stor gård där alla barnen ryms med sina 

lekar. Även här ser vi att förskollärarna uppskattar sina gårdar och ogärna nämner att det 

finns hinder med gårdarna, hellre verkar de vilja tala om utvecklingsmöjligheter. Flera 

förskollärare uppger att de tycker att konflikterna minskar när de är ute och det finns 

tillräckligt med yta att röra sig på. Gården minskar också känslan av att barnen är 

uppdelade i olika grupper, på gården ändras grupperingar och barn från olika avdelningar 

och i olika åldrar leker med varandra. Tillgången till ytan lyfts flera gånger upp och vi 

tolkar det som att gårdens storlek är en viktig funktion på gården. Vissa regler, menar flera 

av förskollärarna, måste finnas på gården men dessa är främst säkerhetsregler för att ingen 

ska göra sig illa. Vi tolkar det som att alla förskollärarna har inställningen att 

förskolegården ska vara en plats för möjligheter där det mesta är tillåtet och det ska vara 

meningsfullt att vara utomhus på gården. Leo på förskolan Tulpanen menar att det inte är 

speciellt givande att bara gå ut för att det står skrivet någonstans att man ska det. Gården 

och utevistelsen behöver ett medvetet tänk för att göras meningsfull och rolig för både barn 

och pedagoger menar han. 

 

Leo berättar att gården de hade på Tulpanen innan den de har nu var mycket mindre, det 

gjorde visserligen att oavsett var på gården personalen stod så hade de översikt över hela 

gården. Däremot kunde inte alla avdelningar vara ute samtidigt och kom någon avdelning 

ut lite tidigare än planerat fick några andra barn gå in. Fördelarna med att ha uppsikt över 

hela gården tycker han inte väger över den funktion gården har idag. Däremot kan de vid 

stängning och framför allt på vintern när de är beroende av lampor och ljuset begränsa 

gården provisoriskt genom att samla alla barn i en gemensam lek eller uppmana barnen att 

hålla sig på en sida eller en viss plats. Vid stängning är det mindre personal så det är svårt 

att sprida ut sig men Leo säger ” Det är ju det som är en svårighet med det hela, men jag skulle 

inte vilja ha det på något annat sätt” (Leo, 2015-04-01). Vår tolkning är att alla fördelar med 

gården som han lyfter väger över de få svårigheter som finns. Alla förskollärarna är enligt 

vår mening noga med att inte karakterisera problem eller svårigheter med gården som 

hinder. Istället uttrycker de sig kring just svårigheter eller utvecklingsmöjligheter istället.. 

Han berättar att på den förra gården fick barnen nästan sitta i knät på varandra i sandlådan, 

idag har de fyra sandlådor och alla möjligheter att sprida ut sig om de vill men också 

möjligheten att samlas många i samma sandlåda. 

 

Att ha lämningar och hämtningar utomhus verkar vara ett vanligt förekommande fenomen. 

På förskolan Tulpanen har de dock delat upp det mellan avdelningarna så att inte alla har 

exempelvis lämningar ute samma dag. Det kan bero på att det är en ”rest” från när de hade 

en mindre gård än den gården de har idag, men det är också lättare att hålla koll på vilka 

barn som kommit eller inte anger Liisa. Barbro och Henrik på förskolan Haren menar 

också att gården fungerar som en samlingsplats där barnen möts från de olika 

avdelningarna, det är en aspekt som även Leo tar upp. På gården är barnen inte uppdelade 

utan den fungerar som en neutral zon där barnen kan leka på sina egna villkor och med 

vilka de vill. Syskon från olika avdelningar möts där och de har även vänner från andra 

avdelningar som de leker med på gården. Gården är som de uttrycker det 

”gränsöverskridande”.  
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Alla förskollärare ser att det finns utvecklingsmöjligheter på gårdarna, alla tre förskolor har 

samtal kring gården där personalen aktivt får tänka kring gården. På två förskolor finns så 

kallade utegrupper där ett par (ofta en personal från varje avdelning på förskolan) sätter sig 

ner och tänker kring gården, vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas  

 
”man behöver bli inspirerad mellan varven och få idéer för annars alltså blir man 

ganska fort hemmablind på en gård tycker jag”(Barbro, 2015-03-24).  

 

Gården kan ändå bli bortglömd som miljö menar Ida och fortsätter med att det är lätt att 

gården blir lite tom och att det inte finns något direkt konstruktivt att göra. 

  

Vi får en tydlig uppfattning om att alla förskollärarna tycker om sina gårdar över lag och 

alla väljer de att hellre tala om utvecklingsmöjligheter än hinder eller problem med gården. 

Vi kan ändå i vårt transkriberingsmaterial se att de uttrycker sig kring sådant som skulle 

kunna förklaras som hinder med gården. Exempel på sådana saker syns snarare under 

andra rubriker än just denna som rör hinder. Ett exempel på något som vi tolkar som ett 

hinder är på förskolan Björken där Ida berättar att det inte finns tillräckligt med motoriskt 

utmanande material för de äldsta barnen. De största hindren som vi tolkar att förskollärarna 

utrycker om sina gårdar är saker som rör gårdens utformning. Exempelvis förskollärarna 

på Haren som inte har så stora möjligheter till inflytande över utformningen ser 

begränsningar i det material som finns och hur lekkonstruktionerna är placerade. Vi 

upplever att alla förskollärarna resonererar kring olika hinder med sina gårdar när vi pratar 

om andra saker än just hinder. 

 

6.3.2 Pedagogens roll/ vuxnas aktiva deltagande 

Vår uppfattning av intervjuerna är att alla förskollärarna ser sin roll i utemiljön som väldigt 

viktig, det uppdrag som pedagogen är ålagda att göra via lagar och läroplaner är lika viktigt 

utomhus som inomhus. Förskollärarna säger också att pedagogerna ska ha uppsikt över 

gården, både för att barnen ska vara säkra och inte göra något farligt men också för att ha 

möjlighet att hjälpa barnen in i lek som inte själva lyckas ta sig in i leken. Vi upplever en 

skillnad i hur de olika förskollärarna uttrycker sig kring sin roll i utemiljön. Några verkar 

enligt oss vara väldigt medvetna och har tänkt mycket kring vilken roll den har i utemiljön. 

Andra har svårare att formulera hur de tänker kring sin roll. Flera använder begreppet 

medupptäckare och menar att en viktig del är att finnas med barnen och följa deras 

utforskande. På gården under den fria leken, det vill säga när barnen själva bestämmer vad 

de vill leka, tycker flera av förskollärarna att deras uppgift är att sätta ord på de upptäckter 

som barnen gör. Dessutom kan de ställa frågor som utmanar barnen att utforska vidare, att 

samtala med barnen kring vad de gör och vad de upptäcker.  Dessutom är det viktigt att 

veta vad som intresserar barnen för att sedan kunna planera verksamhet och projekt utifrån 

vad barnen anser är intressant. 

 

Barbro på förskolan Haren menar att gården är en trygghetsplats och lyfter flera gånger 

vikten av att gården ska vara trygg, både fysiskt säker men också trygg i en mer 

psykosocial bemärkelse. Det är viktigt anger Henrik att fungera som en ”lektant” och se till 

att alla barnen deltar i något, alla barn är olika och behöver olika stöttning för att få ut så 

mycket som möjligt ur vistelsen på gården. Liisa på Tulpanen uttrycker 
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 ”Börjar man själv gå balans, ja men då kommer, då hakar dem ju på då”, hon 

säger även ”man är ju där barnen är men samtidigt måste man ju alltså inspirera, 

vara nyfikna pedagoger och få med dem på andra ställen” (Liisa, 2015-03-19).  

 

Vi tolkar det som att Liisa menar att det är viktigt att vara aktiv som pedagog på gården 

och att eftersom de på Tulpanen har en stor gård så tolkar vi det som att de behöver sprida 

ut sig över gården för att kunna se alla barn. Liisa berättar att de inte har några bestämda 

platser på gården men pedagogerna behöver ha en god kommunikation och samarbeta med 

varandra. Vi förstår det som att förskollärarna på Tulpanen inte bara ser efter de barn som 

går på respektive förskollärares avdelning, utan att när flera avdelningar är ute samtidigt tar 

de ansvar för alla barn tillsammans. Ida på förskolan Björken menar att det är bra att hela 

gården inte syns och att de därför tvingas att vara aktiva. Om de hade haft uppsikt över 

hela gården från ett ställe hade det lättare kunnat bli att pedagogerna blivit stillastående 

menar hon.  

 

Vår tolkning är att förhållningssätten gentemot gårdarna skiljer sig en del åt mellan de 

olika förskollärarna. Vi förstår att på förskolan Haren är gården präglad av den fria leken. 

De har efter diskussioner i personalgruppen bestämt att på gården ska pedagogerna ha en 

tillåtande attityd och aktiviteterna ska styras av barnen och ske på barnens villkor. Går 

barnen sysslolösa är det pedagogens uppgift att hjälpa barnen att komma på vad de kan 

göra, de kan exempelvis följa med barnen in i förrådet och hjälpa dem att ta ner saker. I 

förrådet ska allt vara tillåtet att använda men på grund av hur förrådet ser ut behövs en del 

saker förvaras högt upp på hyllor, där fungerar pedagogen som en förlängd arm. Genom 

samtal och diskussioner i personalgruppen har de enats om ett gemensamt förhållningssätt 

på gården. Tidigare har personalen haft delade meningar, det har varit jobbigt när barnen 

blivit smutsiga och regler som att sanden ska vara i sandlådan har funnits. Genom att 

förändra tankesättet har gården blivit mer levande och barnen har hittat flera lekar  

 
”alltså, begränsningarna ligger nog egentligen i vad jag som vuxen egentligen 

sätter stop för, för barnen har ju egentligen massor med idéer” 

 (Barbro, 2015-03-24). 

 

Barbro på Haren berättar att hon tycker det är bra med en plats som är barnens egna, där 

det aldrig finns några måsten utifrån en styrd aktivitet. Det betyder inte att pedagogerna är 

passiva eller inte deltagande på gården. Istället menar de att den planerade och styrda 

verksamheten förläggs utanför staketet i skogen eller på andra platser i förskolans närhet 

eller inomhus, just gården är präglad som barnens plats. I motsats till Barbro så menar 

Liisa på förskolan Tulpanen att de har en hel del planerade aktiviter på gården, precis som 

inne. Även Anette på Tulpanen menar att det egentligen går att göra precis samma saker 

ute som inne, det ända som de valt att inte ta ut är små saker som pärlor. Hon tillägger att 

det inte handlar om att det inte går, utan att det helt enkelt är mer praktiskt att använda 

dessa små saker inomhus. Ida på förskolan Björken berättar att de inomhus inte har någon 

stor samlingslokal och ser att gården skulle kunna komplettera det. Hon berättar också att 

de gör en del större aktiviteter på gården, till exempel har de ett springlopp en gång om året 

tillsammans med barnen. 

 

Sammanfattningsvis ser vi att förskollärarna tänker olika kring sin egen roll i verksamheten 

på förskolegårdarna. Några ser sin roll som oförändrad mot verksamheten inomhus, de har 

både fri lek och planerade aktiviteter på gården och pedagogerna är närvarande och 

lyhörda för barnen, de kallar sig medupptäckare. Andra förskollärare ser gården mer som 

barnens egen plats där de själva får bestämma vad de ska leka och det förekommer i 
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princip inga planerade aktiviteter alls på den gården, här ser förskollärarna sin roll som 

närvarande och lyhörd för barnen och barngruppen ska alltid veta och se var de vuxna 

befinner sig, men de är inte delkatiga i barnens lek på samma sätt som förskollärarna på 

den första förskolan menar att de är. 
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7. Diskussion 

 

I undersökningen framkom att gårdarnas storlek och utformning påverkade användandet av 

gården i verksamheterna. Att gårdarna innehåller stora ytor och har en kuperad terräng 

underlättade användandet på så sätt att barnen kunde leka fritt och alla fick plats samtidigt 

ute på gårdarna. Att gårdarna erbjuder barnen färdiga lekkonstruktioner, naturlikt material 

och andra leksaker gjorde att alla barn fick plats att leka och ingå i ett leksammanhang. I 

likhet med detta skriver Granberg (2000) att en gård bör innehålla stora ytor för barnen att 

springa på utan att det blir trångt och det ska finnas en kuperad terräng för den 

grovmotoriska träningen (Granberg, 2000, s.15). Förskollärarna menar även att i och med 

att gårdarna har stora ytor och många olika platser och material för barnen att leka med, så 

är konkurrensen kring leksaker och platser få utomhus och därmed också konflikterna i 

barngrupperna. Detta är något som den tidigare forskningen av Björklid (2005) stämmer 

överens med. I och med att gårdarna har få färdiga konstruktioner, naturlika platser och 

mer löst material så har det visat sig att konkurrensen och konflikterna minskar när det är 

många barn som ska samsas på gårdarna (Björklid, 2005, s.48). I och med att gårdarna är 

utformade på detta sätt där barnen kan samspela och interagera med varandra kan vi se att 

det sociokulturella perspektivet på lärande blir synligt här. Även materialet som barnen 

erbjuds på gårdarna kan ses som artefakter som medierar olika budskap och därmed ger 

barn möjlighet till lärande. 

 

Andra faktorer som enligt förskollärare påverkar användandet av förskolegården är väder 

och årstider. Lekarna och aktiviteterna på gårdarna kan förändras beroende av till exempel 

vädret. Barnens lek kan fokuseras vid den nederbörd som kommer eller löven som faller. I 

likhet till detta skriver Mårtensson (2004) att barn har en tendens att fokusera sin lek till de 

fenomen som förekommer på gården som tillexempel snö, regn eller löv som fallit. Detta 

menar hon kan göra att barnens användande av de ”vanliga” platserna förändras 

(Mårtensson, 2004, s.110-112). Däremot framkom det i vårt resultat hur pedagogernas syn 

på aktiviteterna på gården förändrades i och med väder och årstidsväxlingar. Samt hur 

pedagogerna erbjöd barnen olika material beroende av väder. Förskollärarana menar alltså 

att det till stor del är deras variation av erbjudande i material som påverkar hur leken och 

aktiviteterna på gården förändras vid olika väder.  

 

En ytterligare faktor som påverkar användandet av gården menar förskollärarna är 

huruvida de har färdiga lekkonstruktioner eller naturlika gårdar. I vår tidigare forskning 

visar Mårtensson (2004) att barns lek påverkas av gårdens utformning. Hon menar att 

leken blir mer kravlös om det finns en blandning av naturlika inslag och färdiga 

konstruktioner på gården. Hon menar att barnen får tydliga bilder av hur gården kan 

användas och känner att de behärskar att leka på gården (Mårtensson, 2004, s.168-169). I 

vår studie har förskollärarna på förskolan Tulpanen berättat snarare mer om hur denna typ 

av utformning ger dem som pedagoger möjligheter att använda gården i sin undervisande 

verksamhet. De menar att det finns en stor fördel i att ha många olika platser med olika 

erbjudanden på gården som de kan gå till med en mindre grupp barn för att fokusera på 

något specifikt utan att bli störda av andra. I motsats till det kan vi se att förskollärarna på 

förskolan Haren inte har rum på gården på samma sätt som Tulpanens förskola har. 

Förskollärarna på Haren menar att de snarare använder skogen och andra miljöer utanför 

gården som rum för fokuserade pedagogiska aktiviteter. De menar att på gården ska det 
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vara barnen som styr och att utformningen är till för barnen och att gården är barnens plats 

där aktiviteterna till stor del ska vara fri från vuxnas påverkan. Gården är alltså enligt 

Harens pedagoger en plats för fri lek utan vuxnas initiativ. Däremot är de inte helt nöjda 

med hur utformingen av gården är just nu eftersom de inte anser att hela gården och allt 

material är tillgängligt för barnen. På Björkens förskola däremot anser förskolläraren att 

kombinationen av naturlik gård och färdiga konstruktioner är bra och egentligen behöver 

de inte gå ifrån gården. Hon menar att de egentligen inte saknar något men nämner ändå att 

de önskar sig fler färdiga konstruktioner. Detta säger emot lite hur förskollärarna på 

Tulpanen tänker.  

 
 

I undersökningen har det framkommit att förskollärarna ser på sin roll som pedagog i 

barnens lek i utemiljön på olika sätt. På förskolan Björken menar Ida att hennes roll är att 

hjälpa barnen i leken, genom att stötta barn som behöver hjälp in i leken och stötta barnen i 

kommunikationen i leken. Engdahl (2006) menar i sin forskning att en pedagog som har 

känsla för barnens lek kan hjälpa barnen att utveckla sin lek och hjälpa dem att 

kommunicera med varandra i sin lek. Pedagogen har även en viktig roll i att hjälpa barn att 

hitta strategier för att komma in i leken (Engdahl, 2006, s.64, 80). Denna typ av stöttning i 

leken är något som alla förskollärare nämner i studien. En skillnad i förskollärarnas synsätt 

är att på förskolan Haren lyfter förskollärarna snarare fram att de övervakar barnens fria 

lek och inte lägger sig i så mycket. De är lyhörda för det barnen gör och håller sig synliga 

för att kunna stötta barnen men de deltar inte i barnens lek på samma sätt som de andra 

förskollärarna menar att de gör. Däremot lyfter de fram att i den fria leken sker otroligt 

mycket lärande men deras roll i utemiljön är inte fokuserad på just att interagera i barnens 

lek. De talar mer om materialets roll i barnens lek och lärande som till exempel i den 

motoriska utvecklingen. På förskolan Tulpanen menar förskollärarna att deras roll är att 

vara nära barnen, vara lyhörda och att interagera med barnen i deras lekar. De både leker 

med barnen och är medupptäckare som lyfter allt lärande som sker både i barnens fria lek 

och i deras planerade aktiviteter. I den tidigare forskningen av Granberg (2000) skriver hon 

om hur viktigt det är att pedagoger är med barnen i deras lärandeprocesser och ser lärandet 

i själva processen och vägen snarare än i själva målet. Hon menar även att barnen behöver 

pedagoger som är närvarande och stöttar dem i sina upptäckter och sätter ord på saker och 

ting för att öka barnens ordförråd (Granberg, 2000, s.69-70). Detta är något som stämmer 

väl överens med hur man tänker inom det socialkonstruktionistiska perspektivet. Genom 

att vara närvarande som pedagog och tillsammans med barnen upptäcka olika fenomen på 

gården och därmed stöttas barnen i sitt konstruerande av sin värld. 

 

Även om de olika förskollärarna inte benämner sin verksamhet på gården som 

utomhuspedagogik, ser vi att deras förhållningssätt till lärande utomhus ryms inom 

begreppet. Björken och Tulpanen bedriver denna typ av verksamhet på sina gårdar medan 

Haren går utanför gården för denna typ aktivitet.  
 

 

På alla tre förskolorna upplever vi att förskollärarna är nöjda med sina gårdar men alla är 

snabba med att uttrycka att det finns utvecklingsmöjligheter. I vilken utsträckning eller 

med vilket mål skiljer sig åt mellan gårdarna. Nästan alla förskollärare nämner att de 

genom tidigare erfarenheter upplevet hinder med små stadsgårdar. I och med denna 

erfarenhet ser de tydligare värdet i att ha en stor förskolegård som de idag anser att de har. 

Hindren och problematiken kring de olika gårdarna skiljer sig åt i omfattning. På Harens 

förskola har de haft både organisatoriska och funktionella problem. Organisatoriskt har de 
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haft problem med att förskollärarna haft olika åsikter om vad barnen får och inte får göra. 

De har efter ett utvecklingsarbete kring gården löst många av dessa frågor och hittat ett 

arbetssätt och genom diskussioner hittat gemensamma tankar kring hur de vill att gården 

ska fungera. De funktionella problem som förskollärarna på Haren uttrycker är att den är 

belägen på en plats som gör att sommartid så står luften still och det finns ingen plats att 

söka skugga på. Detta har lett till att de många gånger får vara inomhus istället. Ett annat 

hinder som vi upplever i deras beskrivningar av gården är att de färdiga lekkonstruktioner 

som finns på gården är utplacerade på ett sätt som gör det blir glest mellan de olika 

lekstationerna. Det innebär att barnen blir mer utspridda vilket kan leda till att det sociala 

sampelet minskar. Det verkar som att barnen har svårt att hitta ett flyt i leken på sin gård. 

Däremot pratar förskollärarna på Haren mycket om det positiva i att deras gård blir 

gränsöverskridande för barnen, då barn i alla olika åldrar får mötas på samma plats. Detta 

kan bidrar till gemensamma lekar mellan barn i olika åldrar som inte går på samma 

avdelningar vilket uppfattas som väldigt positivt. Ur ett sociokulturellt perspektiv främjar 

detta också barnens utveckling och lärande. I den tidigare forskningen av Granberg (2007) 

skriver hon om att det är viktigt att barnen känner sina platser väl och att det är bra om 

barnen får återkomma till samma platser som gården eller samma utflyktsställe i skogen. 

Tryggheten och bekantskapen gör det lättare för att barnen att befästa sina kunskaper och 

träna på samma saker på samma platser flera gånger (Granberg, 2007, s.17). Kanske är det 

att gården är en bekant men ändå neutral som också gör den gränsöverskidande på Haren. 

På Haren kompletterar pedagogerna gården med många utflykter ofta till samma platser, 

helt i enlighet med Granbergs forskning. Därmed anser de att gården fungerar men 

samtidigt betyder det att utan miljöerna utanför gården skulle gården inte räcka till. De 

fasta utflyktsmiljöerna kan tolkas som en förlängning av gården hos Haren, det kräver dock 

andra personalresurser. I det sammanhanget kan vi läsa in att Haren ser tydliga 

begränsningar med gården.  

 

På Björken lyfter Ida funktionella hinder med gården. De har dagbrunnar på flera ställen på 

gården som det ofta blir stopp i vilket leder till att det blir stora vattenansamlingar på flera 

ställen runt ingångarna till huset. Hon lyfter även upp att hon vill att gården ska fortsätta att 

utvecklas och de vill testa att bygga några enklare konstruktioner för barnen att leka vid 

som till exempel en affär eller ett litet stall. Här finns ändå en tveksamhet inför att bygga 

själva då pedagogerna är rädda att konstruktionerna inte ska uppfylla säkerhetskrav och 

liknande. Tankar och idéer för gårdens utveckling finns det ändå gott om. På Tulpanens 

förskola pratar förskollärarna mer om organisatoriska hinder snarare än praktiska problem i 

gårdens utformning och funktion. Förskollärarna berättar att ett problem med att ha en så 

stor gård kan vara att när det är ont om personal så vill de nästan gränsa av gården. Detta 

för att barnen ska hålla sig till vissa delar av gården och därmed underlätta för 

förskollärarna att ha uppsikt över alla barn. Förskollärarna pratar även om 

utvecklingsmöjligheter och att det alltid finns saker att förbättra.  

 

Enligt Szczepanski (2013) är pedagogens roll i detta viktig, att pedagoger känner sina 

platser för att en miljö ska fungera som undervisningsrum. Pedagogernas relationer till 

platser och erfarenheter av dem är viktiga för att miljön ska fungera som en så bra 

undervisningsplats som möjligt (Szczepanski, 2013, s.6). Förhållingssättet och relationen 

till gården hos förskollärarna har visat stora skillnader i användandet. Vi har också sett att 

relationen till gården också påverkar inställningen till de svårigheter som finns på gården 

och viljan att förbättra dessa. På Tulpanen viftar förskollärarna bort svårigheterna och 

nämner de endast snabbt, samtidigt som de säger att allt de positiva är värt de eventuella 

problem som kan uppstå. På Haren upplever vi en mer uppgivenhet gentemot svårigheterna 
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och att lösningen ofta är att gå ifrån gården. På Björken finns lite av båda inställningarna, 

det finns en vilja att förbättra och en inspirerad ton när vi pratar om utvecklingspotential, 

samtidigt verkar lösningen ligga i färdiga konstruktioner och en vilja att bli klar snarare än 

att som på Tulpanen inte se något slut på utvecklingen.  

 

Hur förskollärarna ser på gårdarna skiljer sig ju som sagt åt, det kan också bero på att de 

tre gårdarna används på olika sätt. Harens gård är till för barnens fria lek och pedagogerna 

stöttar barnen i deras lek. Björkens gård är även den till för den fria leken men där 

pedagogerna är mer interaktiva i barnens lek. På Tulpanens förskola ses gården som en 

förlängning av förskolans rum inomhus, där är gården till för den fria leken, med 

närvarande pedagoger i allt som barnen upptäcker och gör. Gården används dagligen som 

ett rum för lärande i den pågående verksamhetens temaarbeten och projekt. Engagemanget 

för gården skiljer sig åt i möjligheten att påverka gårdens utformning. På Tulpanen där 

pedagogerna varit med från allra första början i utformingen av gården finns en väldigt 

starkt personlig relation till gården. På de andra två förskolorna har pedagogerna inte varit 

med och byggt gården från grunden utan istället arbetat med förbättringar på en redan 

befintlig gård. Därmed skiljer sig också förutsättningarna för att påverka gårdens 

utformning. Den här skillnaden ser vi påverkar graden av engagemang för arbetet med den 

egna gården och användningen av den. 

 

I inledningen till denna uppsats lyfte vi förskolans läroplansmål kring utevistelse i 

naturlika miljöer och planerade utomhusmiljöer. Vi kan se att de tre förskolorna förhåller 

sig till dessa läroplansmål (Lpfö 98/2010) lite olika. Alla arbetar de medvetet med 

utomhusmiljön i verksamheterna men utförande skiljer sig åt. Här ser vi vilken viktig roll 

pedagogen har för den verksamhet som bedrivs. I och med tolkningar av läroplanen så blir 

de olika verksamheterna just olika varandra. 
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8. Slutsats 

Vi har i vår studie fått inblick i hur förskollärare kan resonera och förhålla sig till 

användandet av förskolegården. Det vi har sett är att förskollärarnas personliga 

förhållningssätt till vilka typer av aktiviter och funktioner som bör finnas på gården får stor 

plats i både gården och verksamhetens utformning. På gården som erbjuder stora ytor och 

en varierad terräng är förskollärarna positivt inställda till många olika typer av aktiviter, 

såväl styrda som fria eller spontana. På de mer konstruerade gårdarna med mindre 

variation ser förskollärarna färre möjligheter till styrda aktiviter och går hellre utanför 

gården för de planerade aktiviteterna utomhus. De funktioner som de anser att gården 

borde ha stämmer väl överrens med vad den tidigare forskningen redogjort för som viktigt 

för barns vistelse på gården. Vidare har studien visat att det naturliga inslagen som kullar 

och träd eller buskage värderas högt av förskollärarna och de anser att dessa inslag berikar 

gården. Att bo i ett klimat som Sveriges medför årstidskiftningar med stora variationer i 

vädret. Dessa behöver verksamheten anpassa sig efter, generellt ser förskollärarna i studien 

möjligheter till variation i verksamheten snarare än att de uttrycker en begränsning. 

 

I studien har lekens betydelse för lärande framkommit som en viktig aspekt. När 

förskollärarna talar om lärande på förskolegården är det främst i relation till lek och 

barnens eget utforskande. Pedagogens roll handlar främst om att stötta och följa barnen i 

det utforskande som barnen själva tar för sig. Det sker genom att i barnens utforskande 

utmana barnen genom frågor, skjuta till material eller finns med för att resonera och 

fundera tillsammans med barnen. Även om det förekommer planerade aktiviteter på gården 

är det inte det lärandet som förskollärarna verkar värdera som viktigast. Det lärande som 

gården framför allt tilldelas är det motoriska och olika rörelseaktiviteter. Främst tillskrivs 

gården denna motoriska utveckling eftersom att ytorna utomhus erbjuder en annan 

möjlighet till rörelse samtidigt som terrängen och den fysiska utformningen utmanar 

barnen på ett sätt som inte är möjligt inomhus. En annan viktigt aspekt som relaterar till 

leken och lärandet är att barnen ska utveckla kompetenser för social interaktion. Barnen 

behöver alla ha möjligheten att finnas i ett leksammanhang. För lärandet är det relevant 

med den sociala interaktionen eftersom barn lär mycket av varandra och i samspel med 

andra, helt i enlighet med det sociokulturella perspektivet. I leken tränas sociala koder och 

samspel, att leka gemensamt och enas om en lekhandling kräver en social kompetens. När 

barn av olika anledningar inte kommer med i en lekgemenskap eller har svårt att lära sig 

dessa koder är det pedagogens roll att finnas med och stötta dessa barn. Att vara lyhörd och 

närvarande är viktigt som pedagog menar förskollärarna i studien.  

 

Förskollärarnas inställning till gården är positiva, de ser många utvecklingsmöjligheter och 

möjligheter till varierad lek och aktivitet. Skillnaderna ligger i hur långt de kommit i 

utvecklingsprocessen. Det märks skillnad i förskollärarnas relationer till gården, de på 

Tulpanen uppskattar sin gård väldigt mycket medan förskollärarna på Haren uppskattar att 

vara ute men inte känner att gården möter alla krav de har på en utemiljö. Inga uttrycker 

några direkta hinder med gården men det går att se olika svårigheter med vistelsen på 

gården beroende på vilken relation förskollärarna har till den. Också vilken 

utvecklingspotential de ser i gårdarna skiljer sig åt. Där några uttrycker att det inte finns 

några gränser för vad gården kan bli och att utvecklingsprocesen inte har något slut 

uttrycker andra att det finns ett slut på utveckling av gården. En punkt när den nått sin fulla 

potential. De tar olika roller på gården och utifrån sin valda roll ser de olika hinder och 
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möjligheter eftersom de har olika mål med vad gården som plats ska erbjuda för olika 

funktioner.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att förskollärarna ser gården på två olika sätt, en del ser den 

som en plats där pedagoger och barn tillsammans leker, utforskar och lär. Andra ser gården 

som en plats för barns fria lek och att kriterierna för vad som är en bra gård ligger i barnens 

upplevelser av gården. Alla tycker dock att gården ska vara en plats för barnen att känna 

sig inspirerade på och fria att göra vad deras fantasi inbjuder till. Samtidigt är det beroende 

på vilket förhållningssätt pedagogerna har som gården också kan erbjuda pedagogerna 

själva en inbjudan till lärandeaktiviter och fungera som en förlängning av inomhusmiljön. 

Förskollärarnas förhållningssätt är alltså betydelsefullt för hur gården används.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor: 

o Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

o Hur känner du för utevistelsen i förskolan?  

o Kan du berätta om er gård? 

 

Gårdens funktion/faktorer 

o Vad brukar ni göra när ni är på gården? På vilket sätt använder ni er förskolegård? 

o Hur ofta är ni ute på gården?  

o Finns det något som påverkar det ni gör på gården? Hur påverkar t.ex. de olika 

årstiderna verksamheten? 

o Har ni planerade aktiviteter på förskolegården? Vilka typer av aktiviteter i sådana 

fall? Var på gården gör ni dessa aktiviteter? 

o Upplever du att det finns platser som är avsedda för vissa lekar eller aktiviteter på 

gården? I sådana fall, hur tror du att det blev så? Vem bestämmer det?  

o Ser du några möjligheteter/hinder med förskolegården?  

o Händer det att ni gör utflykter till andra utomhusmiljöer? I sådana fall, anser du att 

andra utomhusmiljöer kan erbjuda något som inte förskolegården kan? 

 

Pedagogen 

o Vilka möjligheter till lärande ser du på förskolegården? Kan du ge exempel? 

o Vad tycker du att du som pedagog har för roll i utemiljön/på gården? 

o Presenterar ni utemiljön och gården för barn vid t.ex. inskolning, på vilket sätt i 

sådana fall? 

 

 

 

 

 


