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Sammanfattning 

Ida Christensen & Jennie Isaksson 

Man kan ju inte gå ut på en utevistelse och tro att man går ut på rast 

En studie om förskollärares syn på förskolegården som pedagogisk miljö 

You can’t act as you are on a break, when being outside 

A study on pre-school teachers’ view upon the schoolyard as a pedagogical environment 

Antal sidor: 43 

Vårt syfte med denna studie är att beskriva hur förskollärare planerar och stimulerar barns 

lärande ute på förskolegården, samt vilken roll förskollärare har i de planerade respektive de 

fria aktiviteterna på förskolegården. För att få svar på våra frågeställningar har vi intervjuat sex 

förskollärare på fyra olika förskolor utan någon uttalad utomhusprofilering. Resultatet av 

studien visar att det måste finnas ett syfte med utevistelsen på förskolegården. Det behövs en 

jämn fördelning av förskollärarens arbetsuppgifter vad gäller tid för observation, planering och 

genomförande av pedagogiska aktiviteter. Förskollärarna i studien menar att de även behöver 

tid för andhämtning, vilket det främst ges utrymme till i förskolans utemiljö. Förskolegården ses 

som en bra pedagogisk miljö för barnen att leka fritt i, där vuxna också har möjlighet att 

observera barnen. Barnen väljer företrädelsevis att leka i den naturmiljö som finns tillgänglig på 

förskolegården. Däremot används inte denna miljö i den pedagogiskt planerade verksamheten i 

så stor utsträckning som den skulle kunna göra. Vår tolkning är att miljön utanför förskolans 

gränser ges högre pedagogiskt värde än den som finns inne på förskolegården. 
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1. Inledning 

Under hösten 2010 läste vi en kurs i utomhuspedagogik på 15 hp och fick då upp ögonen för 

hur förskolegårdar kan utvecklas i syfte att utmana barnen och stimulera olika förmågor hos 

dem. Ett moment i kursen handlade om att inventera en förskolegård och sedan komma med 

förslag på hur utegården skulle kunna förändras och förbättras, detta för att ge barnen större 

utvecklingsmöjligheter och stimulans i utomhusmiljön. Detta såg vi som ett mycket intressant 

område som gav oss ett helt nytt perspektiv på hur, eller kanske rent av om, barnen kan 

inspireras och lära i miljön så som den ofta är utformad på dagens förskolor. Vi menar då 

utifrån de standardiserade utegårdarna med färdiga lekredskap såsom sandlåda, rutschkana 

och gungor. Enligt Skolverket (2005) är det viktigt att verksamheten och miljön organiseras 

på ett sätt som gör att barnen får material, tid och utrymme för lek i såväl inomhus- som 

utomhusmiljö. Detta för att barnen ska ha möjlighet att utvecklas så allsidigt som möjligt. I 

det här arbetet har förskollärarna en viktig roll där de ska vara engagerade och stimulera 

barnen i deras lek, lärande och utveckling. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 

har vi ofta ställt oss frågan i vilken mån förskollärare planerar verksamheten ute på 

förskolegårdarna. Vi upplever att förskollärares delaktighet och engagemang behöver 

synliggöras, både vad det gäller att planera och organisera verksamhet samt att delta i barnens 

fria lek utomhus. Skolverket (2005) poängterar att personalen behöver ”vara medveten om 

hur omsorg och pedagogik kan förenas och om hur olika kunskapsformer kan bilda en helhet” 

(s.25). Vi menar att det bland annat handlar om att ge barnen upplevelser och utmaningar som 

stimulerar alla sinnen, vilket vi anser att man med fördel kan göra utomhus – så kallat 

autentiskt lärande. Det vi menar är att om förskollärarna exempelvis pratar om ekorrar i 

förskolan förstärker det barnens lärande om de får se och komma nära en ekorre på riktigt. 

Genom detta får barnen en tydligare bild om ekorrens storlek, rörelsemönster och 

levnadsmiljö. Skolverket (2005) menar vidare att ”fri lek uppfattas ibland som en lek som 

äger rum utan att de vuxna är engagerade i samspelet mellan barnen eller i lekens innehåll. 

När det gäller att stödja och stimulera barns utveckling och lärande behöver fri lek vuxnas 

närvaro minst lika mycket som andra former av lek” (s.27-28). 

 

Det vi kommer fokusera på i vårt arbete är utomhusmiljön på förskolegårdarna och 

förskollärarnas roll i den pedagogiska verksamheten på förskolegården. Ser förskollärarna 

utegården som en pedagogisk miljö eller är det bara ett ställe där barnen kan skrika och 

springa av sig på? Hur förhåller sig förskollärarna till att arbeta utomhus och på vilket sätt är 

de delaktiga i planerade och oplanerade aktiviteter på förskolegården? I förskolans läroplan 

står det att ”verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i 

lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och 

andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” (Skolverket, 2010:7). I och med detta 

anser vi att det ingår i vårt uppdrag som förskollärare att ge barnen möjligheter i förskolans 

utemiljö, att få lära genom egen lek men också genom pedagogiskt planerade aktiviteter. 

Därför menar vi att det skulle vara intressant att ta reda på hur förskollärare ute i 

verksamheten utnyttjar tiden i utegårdens miljö för att stimulera barnen i deras lärande. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med detta arbete är att beskriva hur förskollärare planerar och stimulerar barns 

lärande ute på förskolegården, samt vilken roll förskollärare har i de planerade respektive de 

fria aktiviteterna på förskolegården. 

 

Utifrån vårt syfte använder vi oss av följande frågeställningar: 

 

 Hur ser förskollärarna på sin egen roll och sitt eget deltagande i planerade och fria 

aktiviteter på förskolegården? 

 Hur ser förskollärarna på förskolegården som en pedagogisk miljö? 

 

Dessa frågeställningar besvaras genom analys av intervjuer med förskollärare på olika 

förskolor. 
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2. Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att beskriva de teorier vi har utgått från, samt tidigare forskning 

inom vårt intresseområde. Vi har valt att använda Vygotskijs och Deweys teoretiska 

perspektiv som utgångspunkter, då vi menar att bådas tankar är relevanta för vårt arbete. 

Deras teorier kompletterar varandra då Vygotskij lyfter förskollärarnas kommunikativa roll 

medan Dewey fokuserar mer på barnens lärande i en autentisk miljö. Vårt teorikapitel 

relaterar främst till förskollärarens roll och arbete samt naturmiljön på förskolegården. Det här 

kopplar vi till den reviderade läroplanen (Skolverket, 2010) som tydligare lyfter fram 

betydelsen av naturvetenskap i förskolan. I och med detta har vi valt att fokusera på det 

naturvetenskapliga området. 

2.1 Teoretiskt perspektiv 

Vygotskij framhåller vikten av språk och samspel mellan vuxna och barn, samt interaktionen 

med de objekt som finns i den aktuella miljön. För att barnen ska kunna utveckla sin 

kognitiva förmåga behöver kommunikationen mellan förskollärare och barn få en central roll i 

olika typer av planerade aktiviteter. Det kulturella värdet som finns i naturen och kunskaperna 

kring detta överförs från generation till generation genom vuxnas språkliga och kroppsliga 

förmedling till barnen. Genom konkreta problemlösande aktiviteter menar Vygotskij att 

lärande kan ske, både fysiskt och psykiskt. Detta förutsätter dock att det finns medforskande 

vuxna som sätter ord på och förklarar olika fenomen. Vilka kunskaper och erfarenheter 

barnen utvecklar beror i hög grad på hur samhället ser ut där barnen växer upp och vid vilken 

historisk tidpunkt detta sker. Varje barns medvetande påverkas också utifrån vilka 

förutsättningar för lärande de får under sin uppväxt. För att utveckla kognitiva färdigheter 

menar Vygotskij att både biologiska och kulturella faktorer måste samverka i barnet genom 

praktiska och sociala aktiviteter. Här är den omgivande miljön också en viktig faktor. Det är 

processen under lärandets gång som är det viktiga, inte att bara fokusera på det slutliga 

resultatet (Thurmann-Moe, 1998). Vygotskij poängterar att ”hjärnan är inte bara ett organ som 

bevarar och reproducerar våra tidigare erfarenheter, den är också ett organ som kombinerar, 

som kreativt bearbetar och skapar nya situationer och ett nytt beteende av element ur dessa 

tidigare erfarenheter” och att ”det är just människans kreativa aktivitet som gör henne till en 

framtidsinriktad varelse, som skapar sin framtid och samtidigt förändrar sin nutid” (Vygotskij, 

1995:13). 

  

Dewey (2004) utgår i sin filosofi både från individen och det sociala sammanhanget och 

bygger sina tankar på ”learning by doing”. Detta innebär att individen tillägnar sig kunskaper 

genom att kroppsligt och mentalt få utforska det stoff som kunskaperna ska utvecklas kring. 

Dewey anser att det i all undervisning är viktigt att barnen får möjligheter till rika upplevelser 

och att de får använda sig av ett utforskande inlärningssätt, för att på bästa sätt befästa 

kunskaperna. Undervisningen kan inte vara kravlös utan ska bestå av en pedagogisk planering 

där läraren tar hänsyn till individernas intressen och behov. Lärarens roll är att vara en 

handledare och en förebild genom att vägleda barnen i det pedagogiska arbetet och själv leva 

som man lär. Arbetet handlar om att stimulera barns mentala och kroppsliga utveckling och 
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inte åtskilja dessa från varandra. Dewey anser att både teori och praktik är lika viktigt i 

barnens utbildning och därför ska ingen del dominera över den andra. 

2.2 Förskollärarens roll 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) belyser att samhället utvecklas hela tiden och i takt 

med det arbetar människor allt mer utanför hemmet för att kunna försörja sina familjer. 

Många vårdnadshavare har långa resor till och från jobbet, samtidigt som de förväntas ställa 

upp och hjälpa till i de ideella föreningar som deras barn är medlemmar i. Detta påverkar 

vardagen i många familjer på så sätt att vårdnadshavarna inte har så mycket tid över för att 

umgås med sina barn, tiden för omsorgs- och uppfostringsplikter blir mindre och mindre. 

Andra vuxna än barnens vårdnadshavare får en allt större betydelse för barnen idag, eftersom 

barns och vuxnas tid att vara tillsammans i hemmen blir allt mindre. Det betyder att lärare i 

förskolan måste stödja vårdnadshavarna i deras arbete med att uppfostra barnen, ge dem 

omsorg och stötta barnen i deras lärande och utveckling genom ett lekfullt arbetssätt. 

Förskollärare bör ha roller såsom vän och förebild för barnen och vara engagerade lekfulla 

vuxna, som deltar i leken och hjälper barnen att öka sin lekförmåga. Genom vuxnas stöd och 

stimulans kan barnen få hjälp att uppleva förskolegårdens åtskilliga möjligheter, samtidigt 

som barnens nyfikenhet och kreativitet kan få flöda. Förutom engagerade vuxna behöver barn 

också andra barn, både äldre och yngre, för att själva kunna utvecklas optimalt. Till varandra 

överför barn sin kultur, de hämtar inspiration och skapar nya erfarenheter. Det är viktigt att 

vuxna reflekterar över när det är lämpligt att bjuda in sig i barnens lek och när det är lägligt att 

låta barnen leka själva (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). 

 

Ärlemalm-Hagsér (2008) framhåller att det finns studier som pekar på att vuxna måste vara 

närvarande i barns lek utomhus för att kunna förhindra mobbning, uteslutning och andra 

kränkande handlingar mellan barnen. Det är farligt att invaggas i en tro att utemiljön i sig 

enbart står för positiva, hälsosamma och könsneutrala leksammanhang. Om lärare väljer att se 

utemiljön främst som en utvecklande miljö utan ramar, riskerar det att leda till en oreflekterad 

verksamhet. Nordahl och Skappel Misund (1998) menar att barn behöver ramar och struktur 

för att kunna känna trygghet och därmed utvecklas på bästa sätt. De understryker att barn 

behöver närvarande vuxna i leken, för att inte vissa barn ska ta på sig ledarrollen och styra 

andra barn på ett negativt sätt. Om det är ”djungelns lag” som får råda på förskolegården kan 

osäkra barn hamna utanför gemenskapen i barngruppen, samtidigt som starka barn kan 

utveckla en negativ identitet. Detta medför också att de barn som inte känner sig trygga i 

barngruppen inte vågar använda sin fantasi och pröva nya aktiviteter. Barn behöver vistas i en 

verksamhet som bygger på trygghet och förutsägbarhet. 

 

Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) menar att många vuxna känner sig osäkra kring hur de 

ska förhålla sig till barns lek och om de ska delta i densamma. Det har vuxit fram en tradition 

i förskolan som bygger på att de vuxna ska förhålla sig passivt till barns lek och i stället 

fokusera sitt arbete på att observera barnen i deras lekar. Observationerna används för att ta 

reda på vad barnen leker, vilka som leker med vilka och hur varje barns individuella 

lekförmåga utvecklas. Grindberg och Langlo Jagtøien anser dock att det inte räcker att 

observera och tolka barns lek, utan det behövs engagerade förskollärare som deltar aktivt i 
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lekarna. Enligt Mårtensson (2004) visar forskning att leken kan störas om någon som inte är 

med kommer och avbryter. Den här negativa situationen är dock inte lika påtaglig vid 

utomhuslek som vid inomhuslek. I utemiljön är ramarna mer öppna för förändringar i leken. 

Mårtensson menar vidare att det är den fysiska utemiljön och barnens ömsesidiga erfarenheter 

av vuxenvärlden, som inspirerar dem i deras utveckling av leken. Drougge (2005) anser att 

om barnen medvetet har dragit sig undan i sin lek, bör vuxna överväga att inte störa dem. Hon 

poängterar dock att när det är lämpligt för pedagoger att delta, så kan de vuxna stimulera 

barnen att utveckla leken ytterligare. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) belyser att för att 

skapa goda förutsättningar för lek behövs det lyhörda vuxna ledare som ger barnen en 

frihetskänsla och som låter barnen ha inflytande över lekens utveckling. Engagerade vuxna 

stöttar barnen i lekutvecklingen och hjälper dem att tolka leksignaler, så att de får en 

förståelse för vad som är lek och vad som inte är lek. Barn behöver också stöd för att lära sig 

hur turtagning går till och vad lek är för något. Kreativa vuxna är viktiga förebilder för 

barnen. Genom att spinna vidare på barnens fantasi, uppfinningsrikedom och olika 

experiment kan barnens lust att lära stärkas. I den fria leken kan barn med god lekförmåga 

hämta idéer från vuxna och leka vidare själva med varandra, men det finns även barn som inte 

har den förmågan. De behöver förskollärarnas stöd hela tiden i leken för att få kontakt med 

andra barn, för att känna trygghet och för att leken ska kunna ledas framåt. De menar att 

förskollärare behöver planera aktiviteter där vatten, snö, gräs med flera naturmaterial används 

på olika sätt med olika typer av redskap. På så sätt höjs barns koncentrationsförmåga och 

deras intresse och kreativitet ökar samtidigt som lekupplevelsen fördjupas. Leken får således 

ett djupare värde, något som förskollärare på ett självklart vis bör ta tillvara på i sina 

verksamhetsplaneringar (ibid.). 

2.2.1 Förskollärarrollen utomhus och inomhus 

Brügge och Szczepanski (2007) menar att ledare får olika roller beroende på om de är 

utomhus eller inomhus tillsammans med barnen i förskolan. Detta med tanke på miljöns 

utformning, där innemiljön begränsas av fyra väggar, medan utemiljön är förhållandevis fri 

från fasta ramar. De menar att det är lättare att ha kontroll på barngruppen inomhus jämfört 

med utomhus, därför krävs ett mer flexibelt ledarskap ute. Lenninger och Olsson (2006) 

menar att förskollärare mer ser sig som fostrare inomhus än utomhus, där miljön i sig får den 

rollen. De menar att oberoende av utemiljöns utformning intar förskollärarna en mer passiv 

roll utomhus, jämfört med inomhus. I utemiljön får barnen friare ytor att själva utveckla 

samspelet med andra barn, lösa konflikter och sysselsätta sig. Förskollärarna förväntar sig att 

barnen tar detta ansvar och förskollärarnas roll blir mer att observera barnen. Enligt 

Mårtensson (2004) får barnen springa fritt och bestämma själva vad de ska göra när de är på 

förskolegården, medan förskollärarna i högre utsträckning planerar och organiserar aktiviteter 

vid utflykter. Ericsson (2009) menar att det behöver vara ett öppet klimat, både socialt och 

miljömässigt på förskolan, med ledare som skapar goda och positiva utvecklingsmöjligheter 

för barnen. Förskollärarna behöver vara lyhörda för barnens intressen och behov, så att 

aktiviteter organiseras på ett sätt där varje individ kan uppleva att de lyckas. Vidare menar 

Ericsson att dessa aktiviteter bör grundas på barnens samarbete och samtal med varandra. 

Förskollärare ett uppdrag som bygger på att barns lärande inomhus ska kunna kopplas ihop 

med konkreta lärandesituationer och erfarenheter i närmiljön utomhus. Arbetet ska utgå från 
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barns nyfikenhet och genom ett medvetet arbete kan innehållet i planerade och oplanerade 

aktiviteter behandla flera av de strävansmål som finns i förskolans läroplan. Det är viktigt att 

förskollärare ser till att arbetet tillsammans med barnen sker både utomhus och inomhus och 

att dessa miljöer vävs samman i barnens kunskapsutveckling. Arbetet inne på förskolan ska 

kunna kopplas till lärandet utomhus, så att barnen kan se en röd tråd och därmed få en bättre 

förståelse för olika fenomen. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) menar att lärare både i 

förskola och skola ska se utemiljö och innemiljö som en helhet. Lärare bör således reflektera 

över vilka lekmöjligheter det finns i de olika miljöerna och utnyttja dessa på bästa sätt så att 

de kompletterar varandra. Exempelvis bör utemiljön tas tillvara för fysisk aktivitet, eftersom 

innemiljön är begränsad när det gäller utrymme för barns motoriska utveckling. Grindberg 

och Langlo Jagtøien anser dock att många förskolegårdar upplevs som tråkiga vid första 

anblicken och att det därför är viktigt att förskollärare inspirerar barnen att delta i fysisk 

aktivitet. De vuxna måste vara positiva, se möjligheter och ta tillvara på barns 

aktivitetsförslag. Ericsson (2009) menar att pedagogiskt arbete i utemiljö bringar helt andra 

lärmöjligheter för barnen jämfört med inomhus. Ute är lärandet upplevelsebaserat, sinnligt 

och konkret, vilket barnen förhållandevis enkelt kan ta till sig. Detta genom att förskollärarna 

praktiskt visar på olika fenomen så att barnen kan se sammanhang och få helhetsbilder. Inne 

på förskolan är lärandet mer teoretiskt och svårförståeligt för barnen, även om förskollärarna 

anstränger sig för att konkretisera olika abstrakta företeelser. Mötet med den för barnen mer 

okända naturen väcker deras nyfikenhet, vilket också resulterar i att många frågor väcks hos 

barnen. Frågorna skapas utifrån barnens tidigare upplevelser och kunskaper och därför är det 

viktigt att förskollärare har rollen som medupptäckare tillsammans med barnen. Då kan de 

vuxna utmana och stimulera barnens tankar, samtidigt som förskollärarna även kan hjälpa 

barnen att sätta ord på de nya erfarenheterna. Barnen behöver förskollärarnas stöd för att 

kunna koppla de nya erfarenheterna till kunskaperna som barnen redan hade tidigare (ibid.). 

2.2.2 Förskollärares förhållningssätt 

Enligt Granberg (2000) har lärarna i förskolan en viktig roll som vuxna förebilder när det 

exempelvis kommer till förhållningssättet mot djur och växter och vilket lärande som kan ske 

ute i naturen. Hon menar att förskollärarnas verbala och ickeverbala språk visar vilka attityder 

och värderingar de står för, vilket i sin tur påverkar barnens uppfattningar kring sin omvärld. 

Det innebär att förskollärare behöver reflektera över sina moraliska värden och hur dessa 

förmedlas till barnen. Om vuxna inte uppmärksammar barnen på skräp i naturen eller visar 

barnen intressanta smådjur och växter, signalerar det att miljön på förskolegården inte har 

något värde. Det finns oändliga möjligheter till utforskande och lärande i utemiljön, något 

som Granberg anser att förskollärare bör ta tillvara på. Genom att uppmuntra barnens intresse 

för djur och natur kan lärarna i förskolan väcka ett miljömedvetande hos barnen. Granberg 

poängterar att förskollärare ska bekräfta barnen och stötta dem i deras utveckling. Detta bidrar 

till ökad självkänsla hos barnen och det stärker dem i deras identitet. Även Drougge (2005) 

anser att lärare måste reflektera över hur de bemöter barnen, vilket förhållningssätt och vilka 

attityder de vuxna har till andra människor och miljön. Att lärare blir medvetna om hur de 

stimulerar och motiverar barnen i deras kunskapsinhämtning, samt hur detta också påverkar 

barnens vidare miljöintresse för djur och natur. Johansson (2009) lyfter fram att det finns en 

oro över barns framtida demokrati- och moralutveckling. De vuxna i förskolan behöver därför 
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medvetet arbeta med dessa frågor tillsammans med barnen i verksamheten. Hon menar att 

demokrati och moral bygger på människors inflytande och delaktighet, individualitet och 

solidaritet samt rättigheter och skyldigheter. Både vuxna och barn är världsmedborgare och 

alla måste gemensamt ta hand om varandra, djur och natur. Hägglund och Pramling 

Samuelsson (2009) menar att den svenska förskolan har en viktig roll då den ses som första 

steget i barnens livslånga lärande. Ett tidigt intresse hos barnen kring naturen kan redan i unga 

åldrar bidra till reflektioner och en förmåga att förstå svårigheter och dilemman. Szczepanski 

(2007) anser att lärare bör utgå från de didaktiska frågorna när, hur, var, vad och varför i 

verksamhetsplaneringen, både i utomhus- och inomhusmiljön, för att vara professionell i sin 

yrkesroll. I Claesdotter (2005) menar Anders Szczepanski att förskollärare behöver reflektera 

över de didaktiska frågorna för att se vilka aktiviteter som lämpar sig bäst i de olika 

miljöerna. Detta för att få inomhus- och utomhusmiljön att interagera med varandra, allt för 

att optimera lärandet hos barnen. 

2.2.3 Ett medforskande arbetssätt 

Ericsson (2009) framhåller att i utomhusmiljön måste förskollärarna planera och organisera 

verksamheten så att barnen uppmuntras att själva undersöka miljön och därmed kan hitta på 

aktiviteter på egen hand. Hon menar att många barn har svårt att komma på vad de kan göra i 

utemiljön. Förskollärarens roll bygger här på att bekräfta barnen och visa förtroende för deras 

förmåga, att erbjuda aktiviteter som visar att allas upptäckter, iakttagelser och upplevelser är 

viktiga. Detta stärker barnens identitet och självkänsla likväl som barnen får en tilltro till 

naturen, där de kan uppleva att alla duger som de är. Enligt Norén-Björn (1993a) är 

förskolegårdens utformning viktig, men de vuxna måste också ha ett medvetet förhållningssätt 

i sina ledarroller. Hon poängterar att förskollärare inte bör stå samlade i grupp på 

förskolegården, eftersom det leder till att framför allt små barn blir passivt stående bredvid de 

vuxna. Det är bättre att förskollärarna sprider ut sig i utemiljön så att barngruppen också 

breder ut sig och bildar mindre smågrupper tillsammans med de olika lärarna. Därmed får 

varje förskollärare ansvar för några få barn var och kan ägna sig mer åt dessa på ett djupare 

plan. Här är det viktigt att förskolegården är utformad så att det finns flera ostörda platser där 

lärare och barn kan vistas tillsammans. Granberg (2000) menar att barn är nyfikna och 

ständigt upptäcker nya saker, men för att det ska ske ett lärande måste förskollärarna anta ett 

medforskande förhållningssätt och benämna det som barnen ser. Med ett medforskande 

förhållningssätt menar Granberg att böja sig ner till barnens nivå, att vara engagerad och 

intresserad av det barnen upptäcker, att vara delaktig och svara på barnens frågor, samt 

stimulera dem vidare i deras eget experimenterande. Granberg hävdar att utevistelsen på 

förskolan kan bli lika intressant och givande för både förskollärare och barn, om alla går ut 

med öppna sinnen och låter fantasin flöda. Det medför att förskollärare måste fokusera på det 

barnen ser och bli delaktiga i det barnen gör. Det är nödvändigt att det finns lekberedda vuxna 

i barnens närhet, såväl utomhus som inomhus. Att förskollärare och barn leker tillsammans 

med det material som finns och att de vuxna småpratar och sätter ord på det som sker. För 

små barn är det tvunget att de får möjlighet att studera hur vuxna gör, för att sedan själva 

försöka härma och pröva sig fram för att utvecklas individuellt (ibid.). 
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2.2.4 Naturvetenskap i förskolan 

Enligt Björkman (2008a) är naturen i utomhusmiljön en viktig kunskapskälla i förskolan. 

Arbetet med naturvetenskap blir betydelsefullt i enlighet med den nya reviderade läroplanen. 

Det här arbetet handlar inte bara om att ge upplevelser till barnen, inte heller om att enbart så 

och skörda i olika typer av odlingar. Naturvetenskapen bygger också på att barnen ska få 

möjlighet att upptäcka sin egen delaktighet i naturens kretslopp och att kunna förstå hur saker 

och ting hänger samman. Barnens identitetsutveckling och deras kunskapsutveckling är 

bundna till varandra. Därför måste förskollärare arbeta för att barnen ska få möjlighet att 

utvecklas inom alla de områden som finns angivna i läroplanen, däribland miljö- och 

naturvårdsfrågor. I förskolans läroplan står det att ”förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och 

samhälle påverkar varandra” (Skolverket, 2010:10). Granberg (2000) menar att förskollärare 

måste ta tillvara på den entusiasm och nyfikenhet som barn visar i utemiljön. Lärarna i 

förskolan har ett ansvar att se till så att pedagogiken inte lämnas kvar inomhus. Pedagogiken 

ska vara lika påtaglig utomhus, anser Granberg. Björkman (2008b) framhåller att det för 

förskollärare handlar om att fånga intressanta tillfällen tillsammans med barnen. Förskollärare 

bör även se till så att det finns tillgång till material som barn och vuxna kan undersöka 

tillsammans. Det naturvetenskapliga arbetssättet bygger på att observera, undersöka, sortera, 

klassificera, ställa hypoteser, dra slutsatser och att kommunicera med varandra. I 

kommunikationen har förskolläraren en viktig roll genom att ställa vad, hur och varför frågor 

till barnen. På det här sättet får barnen syn på detaljer och den vuxne stimulerar barnens 

tankeverksamhet. Genom kommunikationen stärks även barnens språkutveckling. Björkman 

menar vidare att det alltid finns något konkret i utomhusmiljön som lärare och barn kan 

diskutera kring. Detta innebär att förskollärare bör vara pålästa inom området naturvetenskap, 

för att kunna möta barnens frågor samt kunna stimulera barnen ytterligare i deras 

tankeverksamhet. Om förskollärare har kunskaper kring naturvetenskap underlättar det även 

verksamhetsplaneringen och organiseringen av pedagogiska aktiviteter med lämpligt material. 

Genom att dela den stora barngruppen i mindre smågrupper får varje förskollärare i respektive 

grupp bättre grepp kring barnens erfarenheter. Därmed ökar möjligheterna att bemöta varje 

barns individuella intressen och behov. 

2.2.5 Helhetsbild av pedagogisk verksamhet 

Norén-Björn (1993b) anser att utevistelsen i förskolan inte får ses som ett avbrott i den 

dagliga pedagogiska verksamheten. I lika stor omfattning som pedagogisk planering berör 

inomhusverksamhet, ska den också avse utomhusverksamhet och utemiljö. Pedagogiken är 

lika viktig utanför husets fyra väggar och därför ska temaarbeten och vardagliga rutiner även 

planeras så att de kan genomföras ute på förskolegården. Att förskollärare reflekterar över 

vilka rum det finns utanför förskolan, vad barnen gör i de olika rummen och hur miljön skulle 

kunna utvecklas. Utevistelse gynnar barns utveckling på ett positivt sätt och den friska luften 

minskar risken för infektioner och allergier hos barnen. Därmed är utvecklingen av utemiljön 

minst lika viktig som utvecklingen av exempelvis dockrummet, byggrummet, dramarummet 

och snickarrummet inne på förskolan. Ericsson (2009) belyser att om förskollärare planerar 

för lärande utomhus i verksamhetens vardag, genom olika årstider och olika väderlekar, blir 

det en meningsfull och naturlig del i barnens uppväxt. Det ger också goda utgångspunkter för 
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vuxna och barn att koppla samman erfarenheter från innemiljön med utemiljön. Den 

pedagogiska verksamheten utomhus ska vara en självklar utgångspunkt i förskollärarnas 

undervisning. De upplevelser och det lärandet som skett utomhus, kan sedan vuxna och barn 

bearbeta och reflektera över tillsammans inomhus (ibid.). 

 

Enligt Björklid (2005) innebär den minskade personaltätheten i förskolan att möjligheterna att 

göra utflykter till olika närområden är begränsade. Det har medfört att förskolebarn vistas mer 

tid på verksamhetens utegård idag, jämfört med tidigare. Det innebär i sin tur att barns 

möjligheter att lära och utvecklas i högre grad påverkas av hur förskolegården är utformad. 

Vilka potentialer det finns för barnen att leka och koppla av i naturmiljö innanför 

förskoleverksamhetens tomtgränser. Även i slutbetänkandet från den regeringstillsatta 

barnsäkerhetsdelegationen (Regeringen, 2003) slås det fast att neddragningarna på personal 

inom förskoleverksamheten påverkar barnen negativt. De små barnens minskade möjligheter 

till naturupplevelser i parker och andra naturområden utanför förskolan, ställer höga krav på 

förskolornas utegårdar. Utemiljön på förskolorna har en omfattande betydelse för barns 

uppväxtvillkor och delegationen anser att det är hög tid att uppmärksamma miljön på 

förskolegårdarna runt om i Sverige. Detta eftersom utemiljön på många förskolor inte har 

förbättrats på senare tid, utan snarare försämrats. 

2.3 Förskolegårdens betydelse 

Barnen i dagens samhälle tillbringar mycket tid i förskolan och dess utegård är ofta den enda 

utemiljö de vistas i under vardagarna. Därför är det av stor vikt att förskollärarna har 

kunskaper om hur en optimal utemiljö bör vara utformad. Det måste finnas en förståelse hos 

förskollärarna för hur betydelsefull förskolegården är för barns lek, inlärning och utveckling 

(Grahn, 2007:59; Lenninger & Olsson, 2006:30). Drougge (2005) betonar att det är i leken 

barn bearbetar sina erfarenheter och upplevelser, för att på så vis försöka skapa sig en 

förståelse av verkligheten. Det är därför angeläget att gårdens utformning är gjord utifrån vad 

barnen efterfrågar och att det finns möjligheter för dem att utveckla lekarna efter sina behov 

och intressen. Det betyder inte att barnen måste ha tillgång till en hel skog utan det kan räcka 

med några större buskar. Naturens material är optimalt för barnen att använda sig av i leken 

då det är anpassningsbart efter hur leken utvecklas, en pinne kan ena stunden vara en hund för 

att i nästa stund fungera som ett svärd. Genom att barnen får leka i naturmiljöer med 

närvarande vuxna kan de utveckla kunskaper om natur och miljö och på sikt kan ett 

ansvarstagande gentemot miljön hos barnen utvecklas. Även Granberg (2000) poängterar att 

barn, genom att vistas i naturmiljö, på ett naturligt sätt kan få in hur kretslopp fungerar men 

också annan miljökunskap, som exempelvis allemansrätten. 

2.3.1 Utemiljö och autentiskt lärande 

Drougge (2005) belyser att människans hjärna och kroppens sinnen kräver utomhusvistelse då 

den stimulans naturen ger hjärnan i form av olika färger, former, ljud och ljus inte går att 

tillgodose endast i en inomhusmiljö. Naturens stimulans är avgörande för hjärncellernas 

tillväxt, särskilt viktigt är detta för barn mellan tre till sex år eftersom det i denna ålder är som 

störst energiflöde i hjärnan. Björkman (2005) förklarar vidare att miljöer som är vackra och 

rika på olika dofter och ljus gör att hjärnan är extra mottaglig för intryck, det här i sin tur har 
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en positiv inverkan på vår inlärningsförmåga. Ytterligare en viktig aspekt på intellektuell 

stimulans i förskolan är motorikträning då detta gynnar barnens kreativa tänkande. Genom att 

vistas ute i naturen stimuleras hjärnan av båda dessa komponenter. Dahlgren, Granberg och 

Szczepanski menar att minneskapaciteten i hjärnan ökar när flera sinnen blir stimulerade 

samtidigt i lärprocessen, därför är det viktigt att kunskap konstrueras i ett samspel mellan de 

olika miljöer som finns inomhus och utomhus. En väsentlig förutsättning för ett hållbart 

lärande är att det kopplas till tidigare erfarenheter och att lärandet sker i en 

verklighetsanknuten miljö, så kallat autentiskt lärande. Det autentiska lärandet måste öka i 

förskolan för att ge barnen större möjligheter att tillägna sig kunskaper inom det aktuella 

ämnet. För att barn ska förstå behöver de använda sina sinnen och få känna, lukta, lyssna, titta 

och smaka, detta kan endast ske i autentiska miljöer. Genom att inlärning sker i den miljö som 

är aktuell i sammanhanget, samt att barnen samtidigt ges konkreta förstahandserfarenheter, 

ökar man barnens begreppsförståelse (Dahlgren, 2007; Granberg, 2000; Szczepanski, 2007). 

Detta är även något som Elfström m.fl. (2008) lyfter fram då de skriver att: 

 

Särskilt yngre barn bygger upp ord och begreppsförråd genom sitt konkreta 

handlande. Begreppen byggs följaktligen upp genom det man ser, tar i med sina 

händer, hör, smakar, luktar och berör med kroppen, men även av sådant man blir 

känslomässigt berörd av. Om förutsättningarna finns för att kunna utforska och 

undersöka finns samtidigt förutsättningarna för att bilda begrepp i förhållande till vad 

man håller på med. […] Om läraren kan skapa en utforskande och undersökande 

kultur ges var och en möjlighet att utgå från det som redan är begripligt. Begreppen 

kan fyllas på och därmed både breddas och fördjupas. (Elfström m.fl. 2008:23-25) 

 

På ett liknande sätt menar Norén-Björn (1993b) att förskollärare bör prata kring det de gör 

tillsammans med barnen och om materialet som används, samtidigt som barnen behöver få 

använda sina sinnen till att utforska. På det här sättet hjälper förskollärarna barnen genom att 

ge de olika begreppen innehåll. Att kommunicera med barnen är främjande för deras 

språkutveckling. Enligt Szczepanski, Dahlgren och Granberg har barn stor lust och vilja att 

upptäcka nya saker och i utemiljön finns det stor potential till att just utforska. Detta måste 

vuxna vara lyhörda för och ta tillvara på i förskolan. Förskolegårdar som har en varierande 

utemiljö med tillgång till naturmark bidrar till att kvaliteten i leken ökar, men också till att 

mer tid tillbringas ute gentemot om förskolegården är uppbyggd på ett konstlat sätt. 

Förskolans gård bör kunna erbjuda barnen utmaningar och spänningar likväl som att 

utrymmen för reflektion och vila bör finnas. Även den biologiska mångfald som 

förskolegårdens miljö erbjuder bör användas som en tillgång i den pedagogiska 

verksamheten. Det krävs då av förskollärarna att de har kunskaper om bland annat djur, växter 

och om vad som händer i landskapet vid de olika årstiderna. Fokus bör ligga på att lärandet 

ska vara en konkret helhetsupplevelse där olika ämnen integreras, och att barn och 

förskollärare kommunicerar och samspelar med varandra. Detta för att bekräfta barnen i 

lärandesituationen och därmed befästa lärandet hos dem (Dahlgren, 2007; Granberg, 2000; 

Szczepanski, 2007). I Claesdotter (2005) poängterar Anders Szczepanski att lek och lärande 

inte kan separeras från varandra och menar därför att förskollärare behöver se över närmiljön 

kring förskolan och samtidigt tänka på vad som står i förskolans läroplan. Den verksamhet 

som bedrivs inomhus kan i de flesta fall likaväl bedrivas utomhus. I Drougge (2005) betonar 
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Patrik Grahn att alla barn är olika individer, vilket innebär att allas behov inte kan tillgodoses 

vid en alltför lärarstyrd verksamhet. Utemiljön kan därmed bidra till dessa barns utveckling då 

de ofta har möjlighet att röra sig friare och växla mellan olika aktiviteter. Det i sin tur innebär 

att barnen får tid till att bearbeta nya intryck och till följd av det utvecklas i sin egen takt. En 

bra förskolemiljö hjälper olika individer i just de utvecklingsnivåer de befinner sig (ibid.). 

2.3.2 Konflikter i utemiljön 

Sandberg och Vuorinen (2008) lyfter fram forskning som visar att barns balans, uthållighet 

och koordinationsförmåga gynnas av förskolegårdar som har naturmiljö. Samma forskning 

visar även att barnen leker mer och att det blir mindre konflikter i barngrupperna när lek sker i 

naturomgivningar. Många vuxna upplever också att barnen blir mer harmoniska efter 

utomhusvistelse. Både skogen och naturen är viktiga arenor när det kommer till lek utomhus, 

här kan barnen finna hemliga platser där de kan leka utan insyn från vuxna. Enligt Glanz, 

Gran och Hedberg (2007) ger lekmiljöer som har fattig naturtillgång inte inspiration till lek 

utan skapar istället konflikter mellan barnen. Utomhus bör goda lekmiljöer därför ha 

naturtillgång med generösa utrymmen så att det finns plats åt alla barn, både till att kunna leka 

enskilt och i grupp. Vidare bör miljön innehålla inspirationsmaterial som bidrar till att leken 

drivs framåt i en positiv riktning. Mårtensson (2004) menar att växtlighet och naturmaterial 

höjer kvaliteten i leken och bidrar till lekens sinnlighet då det ofta finns material i obegränsad 

mängd, vilket gör att barnen inte lika lätt hamnar i konflikter med varandra i utomhusmiljön. 

Det handlar inte längre om vem som hade vilken leksak först utan barnen blir istället mer 

generösa och hjälpsamma mot varandra. Samarbetet mellan barnen ökar och de kan få en 

uppfattning om vad andras lek handlar om och på så sätt anpassa sina lekar till varandra och 

därmed leka mer tillsammans. Enligt Brodin och Lindstrand (2008) är utegården en arena där 

barns sociala kompetens och kommunikation tränas, de lär sig också att vårda sina 

kompisrelationer. Lenninger och Ohlsson (2006) påtalar att även konflikter mellan barn och 

vuxna minskar vid utevistelse då det inte krävs samma ordning och struktur som det gör i en 

begränsad inomhusmiljö. 

2.3.3 Material och tid för reflektion, lärande och utveckling 

Elfström m.fl. (2008) skriver om professor Loris Malaguzzi som i Reggio Emilia förskolorna 

har arbetat fram ett speciellt förhållningssätt. Detta förhållningssätt bygger på ett samspel 

mellan miljö, material, barn och lärare. Malaguzzi menar att hur miljön är utformad och hur 

materialet i miljön exponeras har stor betydelse för hur barn stimuleras till att undersöka och 

utforska. Lärare i förskolan behöver se över de olika miljöerna och materialet, både inne och 

ute, så att barn och vuxna ges möjlighet att stimuleras utifrån sina olika sinnen. Detta 

möjliggör för barnen att kunna arbeta konkret, vilket ökar deras lärande gentemot om de 

endast utgår från ett abstrakt tänkande. Att involvera så många sinnen som möjligt gynnar 

också vår relation och kommunikation med miljön och människorna omkring oss. ”För att nå 

detta krävs material som inte tvingar barnen i en viss riktning, material som i stället utlöser en 

önskan att utforska, experimentera, ställa frågor och hjälpa var och en att fylla på ord- och 

begreppsförråd” (s.44-45). Ju mer fokus lärare lägger på att hitta bra material att arbeta med i 

förskolan desto fler barn kommer de lyckas att engagera. Grahn m.fl. (1997) poängterar 

vikten av att material får ligga kvar efter barnens lek, i stället för att städas undan efter varje 
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utevistelse på förskolegården. Genom detta kan barns lek fortsätta över tid vilket bidrar till en 

kontinuitet i barnens lek och en bättre förståelse av lekprocessen. De menar att kraven på att 

barnen ska röja undan alltifrån sand som hamnat utanför sandlådan, till brädor som barnen har 

lekt med på förskolegården, kan resultera i att barnen upplever en tomhet. I leken bygger 

barnen upp sin identitet och genom att alltid noggrant behöva städa undan alla spår av leken, 

finns risken att barnen begränsas i sin identitetsutveckling. Det här kan medföra att barnen 

känner att städningen är viktigare än att de får fortsätta att utveckla sin lek vid nästa 

utevistelse på förskolegården. Detta i sin tur kan bidra till att barnen uppfattar deras aktiviteter 

som mindre värda i de vuxnas ögon. Mårtensson (1993) framhåller att om barn ska utvecklas 

behöver de få nya intryck, det får de inte om de miljöer de vistas i inte förändras. Miljöer som 

förblir oförändrade lockar inte barnen till nya utmaningar och det kan så småningom leda till 

att barnen inte trivs. I Lenninger och Olsson (2006) betonar Fredrika Mårtensson hur viktigt 

det är att förskolemiljöer inte enbart är visuellt tilltalande utan att de måste utformas så att alla 

sinnen kan stimuleras. Detta lyfter även Grahn (2007) fram när han poängterar att alla sinnen 

ska bli stimulerade under barns utomhusvistelse. Barnen ska ha tillgång till material som 

intresserar och engagerar dem, men detta är inte tillräckligt. Om förskollärare vill få lek och 

lärande att fungera behöver barn få ytterligare en komponent, nämligen tid. De behöver ostörd 

tid att leka på, tid att få prova sig fram, få undersöka och fundera och sist men inte minst tid 

till reflektion. Även Drougge (2005) poängterar hur viktigt det är att barn får tid till lek och 

reflektioner. Genom att barn ges tid att leka oavbrutet under långa stunder tränar de upp sin 

koncentration, de bearbetar intryck och därigenom sker utveckling. Lek i oplanerad 

naturmiljö ökar barnens motorik, kreativitet, fantasi och förmåga till inlevelse och lekarna blir 

mer varierande. Arrangerade lekmiljöer bidrar inte till dessa kvaliteter i samma utsträckning. 

Enligt Drougge bör de miljöer som barn leker i uppmuntra till fantasilekar och olika typer av 

rollekar. 

2.3.4 Förskolegårdens miljö och utformning 

En förskolegård som har naturmiljö ger ett välkomnande och tryggt intryck och stimulerar 

barnen i deras lekar men även i andra aktiviteter som sker på gården. Förskolegården ska ses 

som ett uterum och likväl som inomhus bör det finns flera olika smårum ute på gården, så att 

barnen har möjlighet att leka ostört även utomhus (Drougge, 2005). Om gården inte är 

uppbyggd så att det naturligt har skapats mindre rum kan förskollärare göra det själva. Genom 

att tillverka flyttbara väggar av gamla brädor, sätta upp spaljé och plantera någon slingerväxt, 

snabbväxande pilsnår eller en syrenberså, lägga ut stockar, plantera häckar eller anlägga små 

stengångar skapar man mindre rum (Granberg, 2000). Grahn (2007) menar att förskolegårdar 

som har blandad miljö, såsom rabatter, buskar, lite vildvuxen natur, träd, gräsmatta och olika 

lekredskap, gör att det lättare går att dela in gården i smårum. På detta sätt fyller gården flera 

roller som är viktiga för barn i deras lek, lärande och utveckling. Grahn benämner dessa som 

olika karaktärer; rofylld, vild, artrik, allmänning, refug (viste), samvaro, kultur samt 

tillgänglighet och närhet. Rofylld innebär att man ska kunna känna trygghet, ro och tystnad på 

dessa platser och kunna lyssna till naturens egna ljud. Vild handlar om att det finns vildvuxen 

natur och att man här kan känna mystik, platsen stimulerar gärna fantasin. Med artrik menar 

Grahn att det finns en mångfald av olika växter och djur. Rymd kan vara en liten skogsdunge 

eller ett tätt buskage där man kan uppleva en avslappnad miljö. Allmänning är en öppen plats 
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som kan lämpa sig för exempelvis cykling, ringlekar och lagsporter. Refug (viste) 

symboliserar en trygg plats som barn kan uppleva som ”sin egen” och där de känner trygghet, 

exempelvis i en koja. Samvaro är en plats där man kan umgås med flera andra människor. 

Kultur är en plats som karaktäriseras av bland annat historia och religion. Tillgänglighet och 

närhet är en plats som är lättillgänglig och som alla kan ha användning av. Dessa karaktärer 

bör vara grundläggande när man planerar hur en förskolegård ska utformas då de bygger på 

att stimulera olika sinnen men också våra känslor. En gård som har denna omväxling i sin 

miljö bidrar med inspiration till olika lekar hos barnen. I den forskning som Grahn har gjort 

visar det sig att förskolegårdar som har rik naturmiljö uppfyller de flesta av ovan beskrivna 

karaktärer. Om karaktärerna dessutom är väldisponerade över gården bidrar detta till mer 

varierade lekar. Grahn menar att denna typ av gårdar kan ses som ett pedagogiskt medel och 

de är även hälsofrämjande för barn, motoriken blir mer välutvecklad, koncentrationsförmågan 

ökar och konflikter minskar (Grahn, 2007). Vid utveckling av förskolegården behöver hänsyn 

tas till de EU-regler som finns för lekplatser, vilka reglerar exempelvis fallhöjder, underlag 

och klämrisker (Konsumentverket, 1999). 

 

Ellneby (1999) menar att det inte alltid finns tillgång till helt optimala förskolegårdar, men 

ansvaret ligger ändå hos de vuxna att förändra efter bästa förmåga. Förskollärare kan behöva 

ifrågasätta sig själva kring varför det ser ut som det gör och vilka möjligheter de själva har att 

göra förändringar. En förskolegård behöver inte vara lika välansad och städad som en 

villaträdgård. Det kan räcka med att låta gräset växa lite, att buskar får bli lite vildvuxna, att 

plantera lite blommor här och var och att det allmänt är lite ostädat på gården. Finns det inte 

så mycket naturmaterial på gården så kan barn och vuxna bära med sig exempelvis kottar, 

kastanjer, pinnar och grenar hem från skogen. Med dessa små medel kan utegården göras mer 

stimulerande och lekvänlig för barnen. Förskollärare måste bjuda in barnen i förskolegårdens 

förändring, det är de som ska leka där och det är därmed deras intressen som ska tillvaratas. 

Enligt Norén-Björn (1993a) visar hjärnforskning att utveckling sker bäst när det finns en 

balans mellan ordning och kaos. Det som vuxna upplever som kaos behöver nödvändigtvis 

inte barn uppleva på samma sätt, barn och vuxna definierar ordning och kaos på helt olika 

sätt. Lärare behöver vara fokuserade på processerna och inte på resultaten, då det är i 

processen som utvecklingen hos barnen sker. I Björkman (2008c) menar Lars Owe Dahlgren 

att barn måste få tillgång till både planerade lekmiljöer och naturområden där det inte är 

förutsägbart hur man ska leka. Den senare miljön bidrar till stimulans av barns kreativitet och 

fantasi och det är därför viktigt att barn har tillgång till denna typ av miljö. Att vistas i 

oplanerad miljö med barnen kan för en del lärare upplevas som jobbigt då verksamheten blir 

mer oförutsägbar. Det kan skapa en osäkerhet hos lärarna och till och med göra att de inte vill 

besöka dessa miljöer. Dahlgren menar vidare att det ligger i lärarens pedagogiska utmaning 

att hantera dessa oförutsägbara situationer och frågor som barnen kan ha. Lärarna bör bemöta 

barnen på ett ärligt sätt och vara medforskande och på det viset tillsammans hitta ett svar eller 

en lösning, då behöver inte läraren ha kompetens om allt. Lärare behöver motivera barnen och 

uppmuntra deras nyfikenhet, inte bromsa dem för att lärarna är osäkra eller för att de inte 

besitter all kompetens. Mårtensson (1993) menar att miljöer som inte har någon påverkan av 

vuxna och där det inte är förutbestämt hur barn ska leka, bidrar till att barnen ges mer 

utrymme för den egna fantasin och lekarna blir därmed friare. De vuxna kan genom att 
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observera barnen och delta i leken skapa sig en förståelse för deras bild av verkligheten. 

Utifrån det kan vuxna sedan hjälpa barnen genom att skapa platser som är av betydelse för 

den fortsatta utvecklingen (ibid.). 

2.3.5 Utomhusmiljöns betydelse för barns lek 

Mårtensson (2004) menar att barn i utomhusmiljö gärna och mycket använder sig av 

vidlyftiga lekar. Vidlyftig betyder att barnen har ett känslomässigt och lustfyllt förhållande till 

miljön, samtidigt som de reflekterar över vilka ytterligare möjligheter naturen har att erbjuda 

och tillvaratar dessa i leken. Vidlyftighet innebär även att lekarna hela tiden är föränderliga, 

att de påverkas av omgivningarna och att barnen vågar låta naturen och miljön styra lekens 

utveckling. Det är inte bara barnen som leker i miljön utan det är faktiskt så att miljön även 

leker med barnen. Lekar i utemiljö är inte så känsliga för avbrott om något skulle störa i leken 

eftersom utrymmet är stort, miljön tillåtande och därmed inte så känslig för förändringar. I 

barnens lek kommer även den sinnliga aspekten in, dels genom iakttagelse och medveten 

användning av sinnena och dels genom att det blir ett känslomässigt engagemang mellan barn 

och natur. Stimulans av sinnena gör att barnen blir lustfyllda. Hon menar att eftersom naturen 

är föränderlig med sina olika årstider och väderlekar, stimulerar det barnen i deras utevistelse 

och bidrar till variation i deras lekar. Miljön blir på detta viset en slags medskapare i barnens 

lek. Dessa skiftningar i miljön fängslar barn i alla åldrar och sinnena blir stimulerade på olika 

sätt. För att kunna tillvarata de pedagogiska förutsättningar som miljön erbjuder behöver 

vuxna vara observanta, vara delaktig i barnens lekar, kommunicera med dem och göra 

löpande noteringar kring det som sker. Detta för att sedan kunna följa upp och utveckla 

verksamheten i en gynnsam riktning för barnens lärande och utveckling i utemiljön (ibid.). I 

Lenninger och Olsson (2006) menar Fredrika Mårtensson vidare att förskollärare måste se på 

förskolegården i ett vidare perspektiv, de vuxna får inte bli för bundna till vilka olika 

funktioner delar av gården kan ha. Det måste bli ett samspel mellan de olika delarna och 

barnen ska i leken ha möjlighet att förflytta sig runt på gården och kunna sväva ut i sin 

fantasi. I mer naturfattiga miljöer där barnen inte inspireras av gården och dess miljö ligger 

fokus istället på leksaker och cyklar. Barnen vågar inte lämna från sig leksaker när de väl har 

fått tag på någon, de blir så låsta till dessa ting att de inte alls kan ge sig hän i leken. 
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3. Metod 
I följande kapitel kommer vi att beskriva vilken metod vi har använt och varför denna metod 

kan vara relevant för att nå syftet med vårt arbete. Vi kommer även att beskriva vårt urval, 

genomförande och forskningsetiska principer. 

3.1 Val av metod 

Bryman (2011) beskriver två olika typer av forskningsmetoder, kvantitativ metod och 

kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden fokuserar främst på siffror, statistik och struktur. 

Denna metod grundar sig på forskarens intressen och bygger på ett distanserat förhållningssätt 

till studiens informanter. Den kvalitativa metoden fokuserar i stället på ord, processen och ett 

mindre strukturerat arbetssätt. Denna metod grundar sig på deltagarnas perspektiv och bygger 

på en närmare relation mellan forskare och informanter än den man kan få vid en kvantitativ 

metod. Mot bakgrund av detta har vi därför valt att arbeta utifrån en kvalitativ metod och det 

Bryman (2011) benämner som en semistrukturerad intervju. Denna görs med hjälp av en 

intervjuguide (bilaga 1) som består av några få stödfrågor. Dessa intervjufrågor som vi har 

valt ut i förväg består av öppna frågor, förutom fråga ett (bilaga 1), som mer utgör en form av 

inledningsfråga. Med öppna frågor menar vi frågor utan givna svar som lämnar så mycket 

tolkningsutrymme som möjligt till informanterna. Genom att använda öppna frågor skapas 

möjlighet till att ställa följdfrågor.  Detta menar Bryman (2011) ger möjlighet till flexibilitet 

då följdfrågor kan anpassas efter informanternas svar, vilket ger en bättre förståelse för olika 

sammanhang. Det bidrar också till en känsla av närhet mellan oss som intervjuar och 

informanterna. Den semistrukturerade intervjuformen anser vi passa vårt syfte, eftersom vi 

kan ställa följdfrågor och därmed få mer utförliga svar. Detta innebär att vi inte behöver tolka 

informanternas svar i samma utsträckning som vid exempelvis enkätfrågor. Genom vårt val 

av en semistrukturerad intervju upplever vi också att vi kan få ut mycket information av våra 

informanter, eftersom det mer blir en form av diskussion än några korta svar på ett papper. 

Detta menar vi ger oss insikt i hur våra intervjupersoner tänker och arbetar ute i 

verksamheten, vilket i sin tur hjälper oss i arbetet med att komma fram till ett välgrundat 

resultat. 

3.2 Urval 

När vi har gjort vårt urval av informanter har vi gjort det mot bakgrund av vilka förskollärare 

vi har kontakter med sedan tidigare. Det upplevde vi skulle underlätta intervjuerna i och med 

att vi kunde känna oss bekväma på ömse håll. Detta kopplar vi även till Bryman (2011) som 

menar att det är viktigt att vi som intervjuar informanterna är bekanta med dem och den miljö 

de arbetar i. Bryman anser att detta kan hjälpa oss i vår förståelse och tolkning av 

intervjusvaren. Totalt har vi intervjuat sex kvinnliga förskollärare på fyra olika kommunala 

traditionella förskolor utan någon uttalad utomhusprofilering. Dessa förskolor är belägna på 

två olika orter med ungefär samma antal invånare. Två förskollärare, Vera och Bianca, arbetar 

på två olika småbarnsavdelningar. Vera har arbetat som förskollärare i sex år, medan Bianca 

har arbetat i nio år. De andra fyra förskollärarna, Marie, Frida, Anette och Sara, arbetar på 

fyra olika äldrebarnsavdelningar. Marie har arbetat som förskollärare i sex år, Frida i fyra år, 
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Anette i sju år och Sara i sexton år. Alla namn i vårt arbete är fingerade enligt 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, för att skydda individerna. 

3.3 Genomförande 

Den första kontakten med våra informanter gjordes via telefonsamtal och de vi inte kunde nå 

telefonledes kontaktades via mail. Vid den första kontakten beskrev vi för informanterna vad 

vårt examensarbete handlade om, att vi skulle samla in data genom att spela in intervjuer och 

att vi var två studenter som skulle närvara vid dessa intervjuer. Efter denna introduktion 

frågade vi informanterna om de var villiga att delta i vår studie och alla de som blev 

tillfrågade var positiva till att medverka i vår datainsamling. Vid inledningen av varje intervju 

delgav vi informanterna de forskningsetiska principer (bilaga 2) som vi håller oss till i vårt 

arbete. Vi delgav även informanterna vilket syfte vi har med vår studie och under intervjuerna 

har vi suttit avskilt och ostört tillsammans med informanterna i deras respektive personalrum. 

Bryman (2011) framhåller att det är viktigt att de man intervjuar ska kunna känna sig trygga i 

intervjusituationerna och att de inte bör störas av andra personer eller ljud. Alla våra 

intervjuer har spelats in på mobiltelefon och sedan transkriberats. Genom att vi har valt att 

spela in intervjuerna tillsammans och därmed närvarat båda två vid varje intervjutillfälle, har 

vi kunnat vara mer lyhörda för informanternas svar och sinnesstämningar. Detta menar vi har 

hjälpt oss vid tolkningen av svaren. I och med att vi båda har deltagit vid alla sex intervjuerna 

och således är insatta i informanternas svar, har det underlättat sammanställandet av 

empiridelen i vårt arbete. Vi har även transkriberat intervjuerna tillsammans och det har sparat 

mycket tid, då en av oss har kunnat sköta mobiltelefonen medan den andra har skrivit ner 

intervjuerna på datorn. Det transkriberade materialet sorterade vi genom att inledningsvis 

samla de olika informanternas svar utifrån varje fråga från intervjuguiden (bilaga 1). Vi 

skapade alltså ett dokument där allas svar på fråga ett skrevs efter varandra och så vidare. 

Därefter sammanställde vi vad vi skulle skriva med egna ord i resultatdelen, samt vilka citat 

vi upplevde var relevanta att ta med i arbetet. Mot bakgrund av det som togs med i 

resultatdelen valde vi sedan ut passande delar till analys och diskussionsavsnittet. Med 

passande delar menar vi de avsnitt som kunde ge svar på våra frågeställningar och därmed 

hjälpte oss att nå vårt syfte med studien. 

3.4 Forskningsetiska principer 

Inför de kvalitativa intervjuerna har vi upplyst våra informanter kring de forskningsetiska 

principer vi har att förhålla oss till. Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram vad som är 

grundläggande för individskyddskravet, vilket ska skydda medverkande individer vid 

forskning. De fyra huvudkrav som ingår i individskyddskravet är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa bör följas när man utför 

forskning för att informanterna ska känna sig trygga i sitt deltagande. Vi kommer nedan att 

redogöra för dessa fyra krav och beskriva hur vi har tillgodosett dem i vårt arbete. 

 

Informationskravet innebär att vi forskare ska upplysa våra informanter om att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta en intervju eller dra 

tillbaka sin medverkan under ett senare skede av forskningsprocessen. Samtyckeskravet 

bygger på informantens egen bestämmanderätt över att medverka i undersökningen eller inte, 
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beroende på ålder. Om det är barn under 15 år som är tillfrågade att delta i en studie måste 

vårdnadshavare ha godkänt barnens medverkan innan information från barnen inhämtas. 

Konfidentialitetskravet handlar om informanternas rätt att vara anonyma och att information 

som kommer fram inte används på ett felaktigt sätt. Nyttjandekravet belyser att de inhämtade 

uppgifterna endast får användas i forskningssyfte och får inte användas mot den som har 

medverkat i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Inför varje intervjutillfälle har vi berättat för 

informanterna vad vårt arbete handlar om och vad deras medverkan betyder för vår studie. I 

samband med detta har vi muntligt utifrån ett skriftligt dokument (bilaga 2), bestående av en 

kort sammanfattning kring de forskningsetiska principerna, visat på deras rättigheter kring sitt 

deltagande i studien. Överenskommelserna kring informanternas deltagande har skett muntligt 

då de är över 15 år. 

3.5 Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2011) använder begreppen reliabilitet och validitet i samband med kvalitativ 

forskning. Reliabilitet handlar om studiens resultat och huruvida dessa är tillförlitliga, om 

studien skulle få samma resultat ifall den gjordes på nytt. Bryman menar att omständigheterna 

kring studien dock måste tas i beaktning, då förutsättningar för samma typ av studie kan 

förändras och därmed påverka resultatet. Validitet belyser i vilken mån studien är giltig, om 

de slutsatser man har kommit fram till hänger ihop eller inte. Bryman menar att reliabilitet 

och validitet kartlägger i vilken omfattning studien håller kvalitetsmässigt. Patel och 

Davidson (2011) menar att forskare främst använder begreppet validitet när det gäller 

kvalitativ forskning. Det är svårt att se den kvalitativa studien i relation till reliabilitet, då 

sannolikheten är liten att samma resultat kan uppnås i en annan likvärdig studie. Detta med 

tanke på möjligheterna att få varierade svar från informanterna vid de olika tillfällena. Dessa 

kan bero på att informanterna har ändrat uppfattning, utvecklat sina tankar, vilken 

sinnestämning som råder och så vidare. Det går alltså inte enbart att göra en bedömning 

utifrån informanternas svar, utan hänsyn måste även tas till hur den aktuella situationen ser ut 

när undersökningen genomförs. När det gäller vår studie håller vi med Patel och Davidsson 

(2011) att det är mer relevant att se på vår kvalitativa studie utifrån validitetsbegreppet. Vi 

upplever att vi skulle kunna få annorlunda svar om vi skulle upprepa våra intervjuer med våra 

informanter. Detta med tanke på att de skulle få mer tid till att fundera kring vårt 

intresseområde, men också att de skulle kunna reflektera över intervjufrågorna tillsammans 

med andra kollegor. Med tanke på att det är en relativt liten studie vi genomför, så menar vi 

att den inte kan ge ett generellt resultat vad gäller förskollärares uppfattningar kring det 

aktuella ämnet. Det resultat som framkommer i studien står enbart för de informanter som har 

deltagit i just denna studie. Däremot kan vårt resultat komma att vara av betydelse om det 

ingår i en större undersökning, där fler informanter på fler förskolor intervjuas. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenterar vi de resultat som vi har fått fram genom våra kvalitativa intervjuer. 

Fråga ett som handlar om hur länge förskollärarna har varit verksamma i yrket, har vi redan 

presenterat under avsnittet ”urval”, där vi beskriver våra informanter. I det här avsnittet lyfter 

vi fram resterande frågor utifrån våra intervjuer. De öppna stödfrågor som vår intervjuguide 

(bilaga 1) bygger på ligger till grund för struktureringen av detta resultatavsnitt. 

4.1 Genomsnittlig utevistelse på förskolegården 

På de fyra förskolorna som vi har besökt är förskollärare och barn ute på förskolegården i 

genomsnitt två till fyra timmar per dag. Tiden för utevistelsen beror mycket på årstid och 

väder, vilket resulterar i att det kan bli både kortare och längre tid per dag i utomhusmiljön på 

förskolan. Beroende på hur många timmar barnen är på förskolan varje dag, påverkar det 

också hur mycket barnen vistas ute på förskolan. 

 

Barn som är här länge får ju vara ute mera än dom som är här kort tid. Om man tänker sig ”15 

timmarsbarnen”, det blir ju inte alls samma antal timmar för dom, kontra ”heltidsbarn”. (Anette) 

 

Alltså på sommaren så är man ju ute väldigt mycket mer då är man ju ute nästan hela tiden. Vi 

försöker ju att få barnen att alltså plocka med sig material ut också. Eller kanske vi kan rita med 

tex måla med vatten är ju också en form av skapande eller så eller måleri. Vi har sådana kritor 

man kan rita med på plattorna och på vägen och så där. (Frida) 

 

Men sen ibland, vissa dagar är det så att dom, dom håller på med något inne eller vi har 

presenterat något nytt för dom och då bli de såhär ”men vi vill vara inne och jobba med det här” 

även efter maten och efter mellanmålet. Vi försöker säga så lite nej som möjligt och följa barnen 

så mycket som möjligt. (Frida) 

 

Fyra av förskollärarna i studien upplever att de är ute tillräckligt mycket tillsammans med 

barnen på förskolegården, att utevistelsen anpassas efter barnens önskemål. En annan av 

förskollärarna menade att personalen önskade mer utevistelse, gärna med fler möjligheter för 

matlagning. En annan förskollärare gav uttryck för att barnen ville vara ute mer på 

förskolegården, än de fick möjligheter till i dagsläget. 

 

Ja, alltså. Jag tycker nog att vi är ute ganska mycket alltså så. Det är ju mycket annat man ska 

hinna med också, men visst, vi kan ju lika väl vara ute mer alltså. Man kan ju dela upp grupperna 

i mindre grupper och några kan vara inne och samtidigt som några går ut och barnen får välja 

lite mer fritt vad dom vill göra. Det kan jag tycka, nog, kanske. Fast det är väl vårat eget fel, eller 

så, val. (Marie) 

4.2 Pedagogisk verksamhet inomhus respektive ute på förskolegården 

Fem förskollärare anser att det är mer planerad pedagogisk verksamhet inomhus, jämfört med 

ute på förskolegården. En förskollärare menar att det är lika mycket planerad verksamhet 

inomhus som utomhus. 

 

Man kan ju inte gå ut på en utevistelse och tro att man går ut på rast. Utan man jobbar ju ute med. 

(Vera) 
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Det är ju mer pedagogisk verksamhet planerad inomhus än vad det är ute på gården. Sen går man 

iväg och är ute i skogen eller så så, då blir det mer, alltså då har man kanske en pedagogisk 

samling ute i skogen. (Frida) 

 

Alltså ute kan man känna att det är mer friare att barnen har mer inflytande och att de har mer, 

kan påverka mer det de vill göra och lekkamrater med. När vi är inomhus är det mer styrt 

upplever jag, att då går vi in och vi har samling och vi har rutiner. Mycket handlar om leken 

utomhus, mycket handlar om att se grupperna hur dom, hur dom grupperar sig och hur vi vill få in 

de barnen som det kanske inte riktigt kommer sig automatiskt för och lätt. Så styr vi upp det då och 

lockar in dom i olika lekar. (Sara) 

 

Min personliga roll är inte så stor skillnad på inne eller ute men inne får man vara lite närmre 

dom, för att det blir lite mer krockar när det är mindre rum helt enkelt. (Vera) 

 

Vissa dagar bara funkar barngruppen liksom och de leker och är fullt sysselsatta och så man 

behöver nästan inte, det känns som man behöver nästan inte vara där. Utan, och sen ibland är det 

väldigt mycket konflikter och så där utöver de här samlingarna som man har och där man 

verkligen är med och styr barnen och så. (Frida) 

 

Den är ju mer friare, alltså hur ska jag säga. Min roll är ju inte friare på så vis men, alltså 

inomhus har man ju ändå, alltså fyra väggar att hålla sig inom, det är ju så. Eh, inomhus har ju 

barnen inte samma utrymme som ute. (Anette) 

4.2.1 Förskolläraren som observatör eller deltagare 

Alla förskollärare i studien är eniga om att utevistelsen på förskolegården ger möjlighet till att 

ta ett steg tillbaka och observera barnen i deras lekar.  

 

Personalen kan backa ett steg längre bak när man är ute också så att man kan bli lite overksam 

när man är ute, men har man… Ibland kopplar man av dom där frökenögonen och bara är ute för 

att det är skönt. Men står man med frökenögonen på sig så är man ju rätt aktiv och man ser 

mycket vad som händer och man har det med sig det sen när man pratar om barnen och du 

reflekterar om dom och till deras utvecklingssamtal. (Vera) 

 

Eh, sen finns det ju korta stunder ute där man kan byta, utbyta de där pedagogiska tankarna. Det 

är viktigt att ta vara på de stunderna med, för det är inte många i förskolans värld där man har, 

alltså ett par minuter där man kan prata ostört med sin kollega då. (Frida) 

 

Det är väldigt viktigt det här att man inte står och pratar pedagogerna emellan. Ibland är det ju 

jätteviktigt att man reflekterar kring saker och ting men att det har med arbetet att göra, för när 

man står och pratar i klungor så ser man ju inte vad som händer. Så vi försöker jobba mycket med 

att dela upp barnen, att man är ensam med några stycken barn och man ser mycket mer då, både 

inne och ute. Blir det många barn på samma gård samtidigt så är det svårare att upptäcka dom 

här lärandesituationerna och då alltså kunna agera så att man utmanar och drar det ett steg 

längre. (Bianca) 

 

Många gånger bjuder barnen in förskollärarna i lekarna, men alla förskollärarna menade att 

det ibland även var de vuxna som bjöd in sig i barnens lekar. Dock var alla lyhörda för när det 

passade att gå in i de pågående lekarna, för att inte störa barnen i deras aktiviteter. 
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När man bjuder in sig själv, det gör jag mer om jag ser att det är något på gång. Det är något som 

inte stämmer här, dom har någon konflikt eller det är någon som har blivit förorättad eller så. Då 

går man in, men då går inte jag in som fröken oftast utan jag går in som en får-jag-vara-med-

fröken. Eller ”vad gör ni”, eller kanske att man behöver hitta på en ny idé. Oftast är det ju i 

utelekarna man går in och är med och då kan det vara om de är i skogen till exempel, här borta på 

gården. Att man ser att det är någon som bara går omkring, ja då kanske jag går in med ett ”åh 

kan inte du hjälpa mig att leta efter myror” eller vad det är. Och så skapar man ju en ny lek i den 

som dom redan var och då får man med sig fler så så kan det vara. (Vera) 

 

Ibland kan det vara ett sätt att sätta igång barnen om man märker att det inte har någonting att 

göra att dom bara springer runt och inte gör någonting. Då kan det vara ett sätt att komma igång 

att man börjar leka affär eller göra någonting, men ser man att barnen är inne i en lek och att alla 

känner sig nöjda så kan man ju låta det vara och vara mer observatör. Sen kan det hända att man 

ibland, alltså, går in och utmanar dom lite. Det kan vara att dom, att man hör att de ställer några 

frågor och så blir man lite nyfiken på hur dom tänker och då kanske man lägger till någon liten 

fråga sådär. Sen ibland är man lite rädd för att störa också, för ställer man för mycket frågor kan 

man nästan bli att barnen kommer av sig. (Bianca) 

 

Sen är det ju så, de stora vill ju inte alltid att vi ska vara med. Då står man ju lite avvaktande vid 

sidan om, eller bakom ett träd, eller något sånt där, eller så säger man, ”jag kan vara, jag kan 

vara en” ja, men man är en person i leken då som inte har så stor roll. Då kan man sitta och 

lyssna lite så eller så lyssnar man in vad de gör och så kommer man kanske med ”ja men då kan 

ni använda den här, eller vi kan gå in och hämta det, eller om de behöver någonting då. Men det 

är mycket lära känna barnen ute och se hur de fungerar. (Sara) 

 

Alltså jag drar mig tillbaka för jag tycker att barnen, dom fixar det så himla bra själv och det är 

nästan så dom ”nä, ska du vara med”. Sen så ibland så är det ju klart att dom ”kan inte du vara 

drake” eller någonting och då ja får man ju vara det. (Frida) 

 

Det är både och. Jag vill ju också vara med. Nä alltså sen vill jag inte förstöra heller, leker dom 

en bra lek så vill jag inte gå in och liksom styra upp eller för kommer det in en vuxen så är det lätt 

till att då blir det på ett annat vis. Men sen tycker jag det är kul att vara med barnen också. 

Absolut. (Marie) 

4.2.2 Tillåtande lekmiljö på förskolegården 

Våra informanter upplever att de har en förhållandevis tillåtande lekmiljö på sina respektive 

förskolegårdar. Det som informanterna menar inte kan ses som tillåtande kopplar de främst 

till olika olycksrisker, både vad gäller skador på barn men också skador på själva utemiljön. 

 

Jag kan känna att vi pedagoger har väldigt olika syn på vad som är tillåtande. En del tror att när 

man har ett tillåtande klimat så är det gränslöst, och så ser inte jag det att, utan jag ser det mer 

som att när man har tillåtande klimat att man ser lärandet i situationen. Jag kan tycka att har man 

för mycket regler så stör man barnen i deras lek, de blir avbrutna för att man hela tiden ”inte de 

stora spadarna i, på borden eller ni får inte cykla i buskarna eller ni får inte använda pallarna till 

att klättra på stenarna” och eh, till exempel med pallarna då när de klättrar på stenarna. Det kan 

jag ju se ett jättelärande i, att dom är så kreativa att dom faktiskt kommer på den tanken att 

”kommer jag inte upp på stenen så kan jag ta pallen och klättra upp”. Medans en annan pedagog 

kan se det som att ”pallarna har vi bara i sandlådan”. Och det tror jag i grund och botten har 

mycket, alltså vilken typ av barnsyn man har. Det är det som präglar hela vårt förhållningssätt 

känns det som. (Bianca) 
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Vi pratar väl mycket om det, alltså det där med tillåtande miljö, dom, det är ju vad vi tillåter så är 

det ju överallt, vad de får göra. Och där är vi olika, pedagogerna. Och sen är det ju liksom ja, det 

är ju olika barn. Det kanske inte är okej för en 1-åring att ta sig upp på den stora stenen men det 

kanske är okej för 5-åringen. (Sara) 

 

4.2.3 Regler på förskolegården 

På förskolorna i studien finns det vissa regler som alla måste följa. Fyra informanter nämner 

att deras regler främst är skapade med tanke på olycksriskerna för barnen i förskolan, medan 

de andra två informanterna berättar att deras regler inte är så uttalade. 

 

Vi har ju regler som liksom där barnen inte själva får komma till skada, typ åka nerför backen 

precis innan sandlådan så man far rätt in i sandlådan, eller klättra i träden på framsidan, för att 

dom träden tål inte det. Då får man klättra i äppelträden istället som är mycket starkare, så att 

hela tiden se ändå att barnen har ett behov av att få klättra liksom och utveckla den biten och 

tycker det är roligt och då måste de få göra det. Men att vi hela tiden försöker hitta någonting 

annat istället, som att byta ”Kom här, du får klättra här borta i stället”. Andra regler så jag vet 

inte, det är klart att egentligen finns det ju ganska mycket regler sådana här oskrivna regler. 

(Anette) 

 

Det är lite svårt när man som pedagog känner att ”jag kan inte riktigt stå för den regeln”. 

Samtidigt har jag ju ett, alltså ett visst ansvar gentemot mina kollegor, att har vi bestämt den 

regeln så måste man ju hålla på den. (Bianca) 

 

 Jag tror faktiskt aldrig att vi har gått igenom några regler med barnen så där - nu är det det här 

som gäller. Utan dom vet per automatik vad som är tillåtet och inte tillåtet, men vi är rätt så 

tillåtande. Det enda som inte är tillåtet hela tiden egentligen det är ju vatten. Det får man gå och 

fråga en fröken. (Vera) 

 

Nej, inte några sådana uttalade regler. Sen är det alltid den grundregeln med barnen att dom ska 

vara justa mot varandra, det är en värdegrundsfråga och dom får vi alla ställa upp på. Det är 

inget vi väljer utan det är ju så, läroplanen säger att du ska, det säger ju sitt eget sunda förnuft 

med att, men utifrån läroplanen så ska vi förhålla oss till dom. Sen är det en balans med föräldrar, 

en del föräldrar tycker ju att deras barn inte får göra saker medans vi ska stimulera, utmana och 

låta dem pröva. Så får man försöka prata om det, diskutera det och det är inte lätt. (Sara) 

4.3 Pedagogiska målsättningar med verksamheten på förskolegården 

Genomgående anser våra informanter att den fria leken är viktig på förskolegården och här 

kommer socialt samspel, kommunikation och samarbete in som viktiga delar i barnens 

fantasilekar. Förskollärarna belyser att barnen ska få känna sig trygga och delaktiga i leken på 

förskolan. Vidare menar informanterna att det är av stor betydelse att verksamheten på 

förskolegården upplevs som utmanande och inspirerande för barnen, samt att barnen tar 

ansvar för utemiljön. Barnen behöver också få utlopp för sin energi och få utveckla sin 

motorik. 

 

Det är väldiga förmåner till att observera och sitta och titta på alla förmågorna. Man ser hur 

dom, om man säger en lek då, då ser man om dom kan samarbeta. Kan dom det här med 

turtagning i leken? Kan de läsa varandras leksignaler, vad leken går ut på? Om det inte fungerar, 

vad beror det på? Kan de prata i leken? Eller använder de sig av kroppen, fysiskt, rör de på sig, 

alltså fungerar dom att röra på sig motoriskt? Fungerar inte motoriken så fungerar inte, kanske de 
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har fullt upp att hålla reda på fötterna och då kan man inte leka, då kan man inte fokusera på det. 

(Sara) 

 

Om man har med sig det lite, att det inte bara är de planerade aktiviteter man kanske gör med 

treåringar i en halvtimme, utan att man ska ha en medveten. Alltså att man kan prata om 

förhållningssätt, att hur man förhåller sig gentemot barnen. Det är det som handlar om pedagogik 

i så fall och att det är över hela dagen, att det inte bara är den där lilla stunden. Utan barn lär sig 

hela tiden och då är det vad du som personal eller som pedagog tillåter. Det är rätt viktigt tycker 

jag att ha med sig. Att man ser möjligheterna över hela dagen, framförallt att man inte ser hinder. 

(Sara) 

4.3.1 Förskolegårdens utformning 

Förskolegårdarnas miljö består enligt förskollärarna i studien av fasta lekredskap såsom 

gungor, sandlåda och rutschkana. Två av förskolorna har dessutom lekstugor, medan en 

förskola har fotbollsplan. Alla förskolegårdarna har naturinslag i sina utemiljöer i större eller 

mindre skala. Tre förskollärare upplever att de tar tillvara på förskolegårdarnas naturmiljö, 

medan de andra tre förskollärarna menar att de mer fokuserar på miljön och den pedagogiska 

verksamheten under utflykter. 

 

Jag tror att vi är bättre på att ta vara på, alltså na, alltså skogen, den miljön alltså att man, vi har 

ju så nära till skogen så vi går ju iväg alltså minst en gång i veckan om inte mer och där, då tar 

man vara på det som finns i skogen och här hemma blir det mer liksom, vi har ju inte så 

jättemycket grejer på vår utegård, vi har ju inte så många olika klätterställningar och alltså vi har 

ju inte jättemycket gungor och så, så att det, man vill liksom låta barnen få leka med de grejerna 

vi har när vi är hemma på gården. Jag kan ju uppleva att de blir lite låsta i vad det är de leker 

med. (Frida) 

 

Man kan säga så här att dom flesta miljöerna för barnen alltså dom, om inte, alltså bara vi är rätt 

så öppna i vårt förhållningssätt så är ju alla miljöer lärandemiljöer. Sen kan man ju som pedagog 

tillföra saker, man kan se om det är någonting som man vill att de ska lära sig eller att dom, alltså 

vi går runt och vi har hållt på med det här med natur och miljö. Så då har vi gjort dem 

uppmärksamma på löven, att de ändrar färg och vi har ju tittat på maskarna i jorden och 

svamparna som växer upp och massa saker. Och då liksom, då väljer man ju att dom ska se det, 

att man pekar på det och liksom dom hänger nästan alltid på det med. Så det är en jättestor 

möjlighet att vara ute på gården. Fördelen är ju då att vi kanske slipper det där med att dom 

knuffas och buffas och sådana saker, det är inte riktigt, man behöver inte det ute. (Sara) 

 

Vi pratar mycket om naturens skiftningar till exempel och vad man kan hitta vid de olika 

årstiderna, vi har ju en fantastisk gård här måste man ju säga. Man kan hitta svampar och bär och 

kottar och sånt här och sen även lut, alltså det lutar ju, det är ju kuperat och sånt försöker vi också 

ta tillvara på. (Sara) 

 

Det är ju mycket maskplockning och dom här stockarna som vi har här på baksidan, dom rullas ju 

undan, alltså nästan varenda dag. Under den, det halvåret där vi vet att det finns djur där ju så 

vänder vi och kikar. Vi tar med oss luppar ut och förstoringsglas och vi har sådana här, ja men 

det är både förstoringsglas och lupp. Så kollar man, undersöker, utforskar och så har vi böcker 

med som vi kan ta ut och kolla i, ”vad är det för ett djur?” och ”vad lever dom av?” och ”vad 

äter dom?” Alltså dom är ju nyfikna av sig själva barn, dom vill veta. Och att vi hela tiden finns 

där liksom och hjälper dom att ta reda på det dom vill veta.  Vi ställer ju inte bara frågor till 

barnen utan faktiskt att de får svar också för det har vi märkt också, vi har, vi är väldigt duktiga 
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på att ställa frågor. Men att man någon gång kan ge svar också, för annars tröttnar dom, tappar 

intresset med det, ”men jag får ändå inte veta så” går vidare till nästa sak istället. (Anette) 

 

Ja, det tycker jag, den som finns. Sen skulle vi väl alltid vilja ha mer utmaningar för dom och mer 

saker både. Ekonomin är alltid avgörande det inte bara om man handlar in grejer utan just om 

man ska hinna, hinna liksom göra i ordning grejer för dom och så men, man får se det över tid 

som jag säger. Man kan inte göra allt på en gång. (Sara) 

 

4.3.2 Naturmaterial kontra köpta leksaker 

Alla förskollärare upplever att barnen styrs av det som de färdiga leksakerna är menade att 

användas till. På förskolegårdarna använder barnen främst dessa inköpta leksaker, men 

kompletterar även den fria leken med naturmaterial. 

 

Dom leker med sandlådeleksakerna där man ska göra det och de gungar och de cyklar där man 

ska cykla, alltså dom dom hittar egentligen inte på några nya saker med grejerna. Mer än om man 

introducerar, vi grävde sandslott en dag och sen gjorde dom ju det i flera dagar så skyfflade de 

grus i högar. Det var liksom inte bara de skulle baka kaka då, utan då var det bara stora spadar 

ute. Så, så kan man introducera dom men det var inte så att de försökte gräva sönder gräsmattan 

och göra något annat där eller cykla på något ställe i skogen då. Utan man cyklar liksom på 

asfalten för det är den outtalade regeln att det gör man där och sen har man koja i skogen och det 

leker man där och, nä de är inte så fantasifulla med att använda materialet på andra ställen än 

där det ska vara. (Vera) 

 

Nä, vi försöker använda rätt mycket naturmaterial. Inte just när det gäller lekredskap för det går 

ju ofta sönder. Men alltså utomhus använder dom ju pinnar och bygger med och sanden och gräs 

och ja, allt vad som finns ute. Sen bär vi ju in en del ekollon har dom ju i mängder och kottar och. 

Som dom skapar med. Men däremot så, nä det är inte så hemskt mycket naturmaterial som vi har 

inne som vi leker med. Jag tror inte det. (Vera) 

 

Inomhus har man ju mycket mer färdigt material. Rita, lego, dockor och kuddar, alltså färdiga 

leksaker. Ute blir ju naturen och det som finns där, alltså det förvandlas ju till saker i barnens 

fantasi. Och där behöver kanske inte jag som pedagog vara med och styra lika mycket eftersom 

barnens fantasi får mer, alltså de får mer utlopp för sin fantasi utomhus än inne. (Anette) 

 

Sen är det lite styrt det där med utemiljö alltså när man är på gården, för det har vi ju pratat om 

det här med. Alltså där är det lite givna lekar kan man säga. Vi har ju fördelen att ha lillskogen 

(på förskolegården, vår anm.). Den är ju rätt så fri, men annars är det ju liksom, sandlådan blir 

det gärna en lek och med huset blir det en lek och så är det gungorna och rutschkanan. Alltså vid 

lekplatser så blir det rätt så styrt, dom lekarna. Det behöver ju inte vara det men det blir gärna det 

här att ”åh, här är kiosk” jamen då leker vi kiosk, fastän det lika gärna skulle kunna vara något 

annat. Men går man till skogen eller liksom något sånt så, där kan det ju bli vilken lek som helst. 

Stubben kan bli motorcykel och stenen kan bli ett skepp och vad det nu kan bli. (Sara) 

4.3.3 Barnens val av lekar på förskolegården 

Förskollärarna framhåller att barnen helst leker i förskolornas naturmiljö eller vid gårdarnas 

sandlåda. Cyklarna är också populära lekredskap bland barnen på förskolorna. 

 

Eh, det är, det är lite olika barn kan jag nog känna att det, dom yngre barnen vill ju gärna alltså 

vara nära oss pedagoger. Så det beror ju på lite vart vi befinner oss medans de stora barnen 
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gärna ger sig iväg på lite äventyr som de kallar det då. Att de sticker upp i skogen och de gillar att 

vara där det är lite lummigt och undersöka vad som finns där. (Bianca) 

 

Dom samlas i dom här små, vad ska man säga, små ställena som finns lite här och var på gården. 

Under rutschkanan till exempel där är jättemysigt att leka familj och det är det ju här vid sidan av 

huset med, den sidan som är lite skymd då. Där bakom buskarna där samlas dom ofta och leker 

flera stycken tillsammans. Och där blandar dom gärna sig så här små och stora. Man kan få vara 

ifred i det här avskilda, det är ju både positivt och negativt ju, beroende på vad tanken är. Det är 

ju jätteskönt för barnen, för det är inte alla som gillar att röra sig i centrum där allting händer, 

utan man vill dra sig undan lite vid sidan om för att kunna leka sin lek. (Anette) 

 

Dom mindre barnen går gärna där vid sandlådan och lekstugan och rutschkanan och gungorna. 

Dom rör sig runt där medans de stora drar sig gärna bort, de vill vara ifred. Ja, cyklarna är ju 

jätteroliga, dom tycker det är jättekul att cykla runt, runt, det tycker alla. Och sen är vi ju i skogen 

då (på förskolegården, vår anm.), en del ska till skogen direkt. De kan bygga upp en hel värld där i 

skogen och då har dom krig och så river sönder dom, bomber, och så är det pinnar och så bygger 

dom kojor och så bor dom här och så har dom parkering på cyklarna där och ja, så det grejar 

dom där då. (Sara) 

4.4 Pedagogiska möjligheter och hinder på förskolegården 

Alla våra informanter slår fast att möjligheterna ute på förskolegårdarna är många i och med 

att miljön är så varierad. Framförallt lyfter förskollärarna fram att det är mycket färre 

konflikter i förskolans utemiljö, än inomhus där utrymmet är mer begränsat. Detta kopplar 

förskollärarna till utemiljöns vida landskap och möjligheter till att gruppera sig och kunna 

leka ostört. Tre av våra informanter nämner också att mycket av det de gör inne likväl skulle 

kunna göras utomhus. 

 

Inomhus alltså det kan man ju se, det blir lättare konflikter, än ute där det är mer fritt. Alltså där 

ute får man röra sig, man får liksom ta plats och man får höras medans man inne faktiskt får tänka 

lite på ljudnivån och att man kan inte ha hela bordet för sig själv för att man vill det. För att man 

känner att man behöver det för att man är fler som behöver samsas om både utrymmet och om 

sakerna. Man behöver nog vara mer tydlig inomhus. Och det beror ju på att man har de här 

ramarna och lite mer regler inomhus än utomhus. (Anette) 

 

Vi tänker att det som man kan göra inomhus kan man även göra utomhus. Gården ger större 

möjligheter att leka lekar tillsammans, jag tänker på lekar där det krävs att man är några stycken. 

I och med att det är så nära mellan att vara inne och ute på gården så brukar vi ta med oss spel, 

pussel, böcker ut på vår gård, mest under den varma delen av året. Det är mysigt att läsa en bok 

på en filt under ett träd och sinnesupplevelsen blir större! Vi plockar även med oss penslar och 

färg ut - barnen gör kreativa målningar på såväl papper som på snö.(Anette) 

 

I och med att vi har land och sånt här så har vi ju kretsloppet, också vi odlar potatis och sätter 

potatis på vårkanten och sen skördar vi ju dom på hösten. Vi plockar äpplen och vi har bär som 

dom får äta utav och vi kan ta in och koka lite sylt och sånt. Så att det har mycket med naturen 

också att göra det här nya kretsloppet. Vi har också en kompost som inte används så jättemycket 

just nu men det gjorde vi innan. Den används mest som klätterställning nu. (Marie) 

 

Fyra av förskollärarna nämner EU:s regler för utformningen av förskolegårdarna som ett 

hinder i utvecklingen av utemiljön. Dessa regler kan begränsa förskollärarnas möjligheter att 

utveckla förskolemiljöerna. 
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Alltså vi har ju egentligen inga hinder, vi har ju alla möjligheter, men det är ju dom här EU-

reglerna. Eh, vi har ju byggt bussar och utekök och sånt och vi får påbackning varje gång då på 

att det är ju inte riktigt enligt de regler och normer. Och sen är det ju tiden. (Bianca) 

 

Finns inte några hinder, det är bara fantasin som har gränser och ekonomin, pengar. Fast 

använder man naturmaterial så behövs det inte så mycket pengar. (Marie) 

 

Jag vet inte om det är ett hinder, men jag tänker när man är ute många barn och kanske inte, 

alltså det man måste tänka på det är ju att man är där barnen är. För annars är det ju ett hinder 

att gården har lite skymda ställen där det kan hända saker som man lätt kan missa om man inte är 

där. Alltså det är ju ett hinder på så vis att man inte ser riktigt vad som händer och sker och det är 

ju jätteviktigt att man är där barnen är, för det kan ju hända kränkningar eller olyckor när man 

inte är närvarande. (Anette) 

 

Eh, ett hinder kan också va när vi alla är ute alla avdelningarna för då är gården för liten. Det är 

också ett hinder om man är för lite vuxna ute för då blir, då blir gården för stor. Är man ute en 

avdelning bara, då är gården för stor för att vara ute bara två fröknar. Då behöver man vara flera 

ute för att man inte ser vart alla blir av, eh är man ute alla så blir det för mycket barn runt 

sandlåda och sådär på mitten då. Och det är ju både möjligheter och hinder att den är då stor 

ibland och liten ibland. Beror lite på hur mycket, alltså hur man befolkar den om den är stor eller 

liten. (Vera) 

4.4.1 Förskollärarnas förslag för utveckling av förskolans utemiljö 

Alla förskollärare upplever att de skulle kunna utveckla förskolegården mycket mer. Fyra 

förskollärare nämner att de skulle vilja komplettera utegården med mer byggmaterial, så att 

barnen kan få använda sin kreativitet och experimentlust i större utsträckning. Två 

förskollärare menar att förskolegården skulle bli mer inspirerande för barnen om det fanns en 

motorikbana, där barnen kan utveckla sin motorik och kroppsuppfattning. Flera av 

förskollärarna framhöll vattenleken på förskolegården som viktig för barns lärande och 

lekutveckling. 

 

Oh, jag skulle ha mycket mer, jag skulle ha mycket mer sådana här stationer ute med byggmaterial 

till exempel. Tänk att ha hela lekstugan full med brädbitar eller tegelstenar eller någonting alltså 

konstruktionshörna saknar jag här ute. Och sen saknar jag en motorikbana utomhus. (Vera) 

 

Men lite mer sådana där stationer eller vad man ska kalla det. Sen många gånger så kan ju 

barnen hitta sätt att experimentera ändå men hade det funnits lite sådana som hade inbjudit till det 

lite lättare, så hade det kanske varit så att det hade hänt oftare att barnen upptäckte just 

experimenterandet och vad som händer. (Bianca) 

 

Jag vet inte vad det beror på egentligen för det är ju inget som vi har diskuterat här på stället eller 

så, men jag såg någon förskola som hade brädor, lecablock massor sådana här saker på sin gård. 

Där barnen fritt fick liksom bygga och konstruera medans vi inte har det då och varför har inte vi 

det på vår gård? För det ser ju skräpigt ut, det gör det ju. Men det hade ju gett barnen så mycket 

mer tror ju jag. Där barnen kan liksom alltså utmanas i sitt, i sina lekar mer att lekarna skulle 

kunna bli så mycket mer än det dom är idag. Att det, det stannar lite vid det här roll, alltså 

rollekar kan ju funka men just att det är mamma, pappa, barn lekar. Det skulle kunna bli så 

mycket större om man bara gav dem redskapen till det, för det behöver man ju inte tala om vad 

man ska göra med sakerna det kommer ju barnen på själva. Så det skulle jag vilja, hit med mera 

bråte till barnen att bygga med! (Anette) 
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5. Analys och diskussion 

I detta avslutande kapitel analyserar och diskuterar vi vårt resultat i förhållande till våra 

frågeställningar samt till tidigare forskning. I slutet av detta kapitel ger vi även förslag på 

fortsatt forskning. 

5.1 Förskollärarnas roll och deltagande i planerade och fria aktiviteter på 

förskolegården 

Förskollärarna i vår studie framhåller att det sker pedagogisk verksamhet under hela dagen på 

förskolan, men att det kan skilja på hur olika förskolor väljer att lägga upp arbetet. De menar 

att man inte bara kan se den planerade verksamheten som pedagogisk, utan det handlar om 

förskollärarnas förhållningssätt. Alltså vilken barnsyn varje förskollärare har, samt vilket 

fokus arbetslaget har på barns lärande. Norén-Björn (1993b) anser att utevistelsen i förskolan 

inte får ses som ett avbrott i den dagliga pedagogiska verksamheten. Pedagogiken är lika 

viktig utanför husets fyra väggar och därför ska temaarbeten och vardagliga rutiner även 

planeras så att de kan genomföras ute på förskolegården. Alla förskollärare i vår studie, 

förutom en, anser att det är mer planerad verksamhet inomhus, jämfört med utomhus. 

Ericsson (2009) belyser att om förskollärare planerar för lärande utomhus i verksamhetens 

vardag, genom olika årstider och olika väderlekar, blir det en meningsfull och naturlig del i 

barnens uppväxt. Den pedagogiska verksamheten utomhus ska vara en självklar utgångspunkt 

i förskollärarnas undervisning. Enligt Mårtensson (2004) får barnen springa fritt och 

bestämma själva vad de ska göra när de är på förskolegården, medan förskollärarna mer 

planerar och organiserar aktiviteter vid utflykter. Det här anser vi behöver lyftas fram och 

reflekteras kring, med tanke på att barnen idag spenderar mycket av sin dagliga utevistelse på 

förskolornas utegårdar. Detta belyser även Lenninger och Olsson (2006) och Grahn (2007) 

som menar att barn idag tillbringar mycket tid i förskolan, där utegården ofta är den enda 

utemiljö de vistas i under vardagarna. Björklid (2005) poängterar att den minskade 

personaltätheten i förskolorna innebär mindre möjligheter för barn att få komma ut på 

utflykter i närmiljön, tillsammans med förskollärare och andra barn. Dessa två aspekter, att 

barn vistas långa dagar i förskolan och att tiden där främst tillbringas inomhus samt ute på 

förskolegården, innebär att förskollärare måste reflektera över det lärande som kan ske på 

förskolans gård och därmed planera för verksamhet på utegården. Förskollärarna i vår studie 

nämner att de försöker gå iväg på utflykt en gång i veckan och vi anser då att man inte bara 

kan planera aktiviteter till dessa tillfällen. Man behöver även utnyttja förskolegårdens rika 

möjligheter till planerad pedagogisk verksamhet. Enligt Lenninger och Olsson (2006) och 

Grahn (2007) måste det finnas en förståelse hos förskollärarna för hur betydelsefull 

förskolegården är för barns lek, inlärning och utveckling. 

5.1.1 Förskolläraren som observatör 

I vår studie gav förskollärarna intryck av att deras roll är friare ute på förskolegården och att 

det i utemiljön är viktigt att barnen får ägna sig åt fri lek. Alla förskollärare i studien är eniga 

om att utevistelsen på förskolegården ger möjlighet till att ta ett steg tillbaka och observera 

barnen i deras lekar. Alla förskollärare belyser att det är mindre konflikter mellan barnen ute 
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på förskolegården. Lenninger och Olsson (2006) menar att oberoende av utemiljöns 

utformning intar förskollärarna en mer passiv roll utomhus, jämfört med inomhus. I utemiljön 

får barnen friare ytor att själva utveckla samspelet med andra barn, lösa konflikter och 

sysselsätta sig. Förskollärarna förväntar sig att barnen tar detta ansvar och förskollärarnas roll 

blir mer att observera barnen. ”Personalen kan backa ett steg längre bak när man ute också, 

så att man kan bli lite overksam när man är ute […]”(Vera, s.23), säger en av våra 

informanter och en annan säger ”vissa dagar bara funkar barngruppen liksom och de leker 

och är fullt sysselsatta och så man behöver nästan inte, det känns som man behöver nästan 

inte vara där” (Frida, s.23). Brügge och Szczepanski (2007) menar att ledare får olika roller 

beroende på om de är utomhus eller inomhus tillsammans med barnen i förskolan. Detta med 

tanke på miljöns utformning, där innemiljön begränsas av fyra väggar, medan utemiljön inte 

har lika tydliga ramar. Vi tolkar det som att alla våra informanter lyfter fram möjligheterna till 

att få ett andrum i förskolans utemiljö, men att de även ser observation på förskolegården som 

ett viktigt verktyg i förskolans utvecklingsarbete. 

5.1.2 Förskollärares förhållningssätt 

Enligt Norén-Björn (1993a) måste vuxna ha ett medvetet förhållningssätt i sina ledarroller. 

Förskollärare bör inte stå samlade i grupp på förskolegården, eftersom det leder till att framför 

allt små barn blir passivt stående bredvid de vuxna. Detta är något som en av våra informanter 

lyfter fram i sin intervju där hon säger att ”det är väldigt viktigt det här att man inte står och 

pratar pedagogerna emellan. Ibland är det ju jätteviktigt att man reflekterar kring saker och 

ting men att det har med arbetet att göra, för när man står och pratar i klungor så ser man ju 

inte vad som händer” (Bianca, s.23). Norén-Björn (1993a) förklarar vidare att det är bättre att 

förskollärarna sprider ut sig i utemiljön, så att barngruppen också breder ut sig och bildar 

mindre smågrupper tillsammans med de olika lärarna. Därmed får varje förskollärare ansvar 

för några få barn var och kan ägna sig mer åt dessa på ett djupare plan. Björkman (2008) 

poängterar att varje förskollärare i respektive barngrupp får bättre grepp kring barnens 

erfarenheter genom att dela den stora barngruppen i mindre grupper. I och med det ökar 

möjligheterna att bemöta varje barns individuella intressen och behov. En av informanterna 

understryker att förskollärarna ibland behöver diskutera verksamheten tillsammans med sina 

kollegor ute på förskolegården, ”eh, sen finns det ju korta stunder ute där man kan byta, 

utbyta de där pedagogiska tankarna. Det är viktigt att ta vara på de stunderna med, för det är 

inte många i förskolans värld där man har, alltså ett par minuter där man kan prata ostört 

med sin kollega då” (Frida, s.23). Vi tolkar det som att våra informanter menar att 

förskollärare ska ha ett professionellt förhållningssätt ute på förskolegården. Det innebär att 

lärarna rör sig över gården, samtidigt som de är engagerade i barnens lekar och reflekterar 

över det de ser. Detta kopplar vi till Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) som anser att det 

inte räcker att bara observera och tolka barns lek, utan det behövs även engagerade 

förskollärare som deltar aktivt i barnens lekar. 

5.1.3 Förskollärares engagemang i barns lekar 

Enligt Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) bör förskollärare ha roller såsom vän och 

förebild för barnen och därigenom vara engagerade lekfulla vuxna, som deltar i leken och 

hjälper barnen att öka sin lekförmåga. Genom vuxnas stöd och stimulans kan barnen få hjälp 



32 

 

att uppleva förskolegårdens åtskilliga möjligheter, samtidigt som barnens nyfikenhet och 

kreativitet kan få flöda. Det är viktigt att vuxna reflekterar över när det är lämpligt att bjuda in 

sig i barnens lek och när det är lägligt att låta barnen leka själva. Våra informanter menar att 

de främst låter barnen leka själva, men ibland händer det att förskollärarna bjuder in sig själva 

i barnens aktiviteter. Det kan vara när det har uppstått en konflikt mellan barnen, när någon 

har blivit förorättad eller när något barn behöver hjälp att komma in i andra barns lekar. Detta 

för att inget barn ska behöva gå ensam ute på förskolegården. Det händer också att 

förskollärarna bjuder in sig i barnens lekar när lekarna stannar av och dessa behöver utvecklas 

vidare. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) menar vidare att engagerade vuxna stöttar 

barnen i lekutvecklingen och hjälper barnen att tolka leksignaler, så att barnen får en 

förståelse för vad som är lek och vad som inte är lek. Genom att spinna vidare på barnens 

fantasi, uppfinningsrikedom och olika experiment kan barnens lust att lära stärkas. I den fria 

leken kan barn med god lekförmåga hämta idéer från vuxna och leka vidare själva med 

varandra, men det finns även barn som inte har den förmågan. De behöver förskollärarnas 

stöd hela tiden i leken för att få kontakt med andra barn, för att känna trygghet och för att 

leken ska kunna ledas framåt. I detta sammanhang tolkar vi det som att våra informanter har 

samma uppfattning som Grindberg och Langlo Jagtøien (2000). 

5.1.4 Förskolläraren som medforskare 

När det gäller förskollärarens roll som medupptäckare nämner våra informanter att det 

planerade arbetet med naturvetenskap främst bedrivs under utflykter tillsammans med barnen. 

Det händer dock att förskollärarna fångar tillfällen på förskolegården, då barnen själva visar 

intresse för detta område. I dessa fall tar några informanter fram luppar och faktaböcker, 

medan några informanter mer fokuserar på att främst ställa frågor och väcka barns tankar 

kring det de har upptäckt. Ericsson (2009) menar att mötet med den för barnen mer okända 

naturen väcker deras nyfikenhet, vilket också resulterar i att många frågor väcks hos barnen. 

Frågorna skapas utifrån barnens tidigare upplevelser och kunskaper och därför är det viktigt 

att förskollärare har rollen som medupptäckare tillsammans med barnen. Då kan de vuxna 

utmana och stimulera barnens tankar, samtidigt som förskollärarna även kan hjälpa barnen att 

sätta ord på de nya erfarenheterna. Barnen behöver förskollärarnas stöd för att kunna koppla 

de nya erfarenheterna till kunskaperna som barnen redan hade tidigare. En av våra 

informanter nämnde att de arbetar med kretsloppet tillsammans med barnen på 

förskolegården, genom att till exempel sätta potatis på våren och skörda den på hösten. 

Barnen får även vara med och plocka äpplen och bär som växer på förskolegården, som sedan 

kokas till mos och sylt. Dock menar Björkman (2008a) att ett naturvetenskapligt arbete inte 

enbart handlar om att ge upplevelser till barnen, inte heller om att enbart så och skörda i olika 

typer av odlingar. Naturvetenskapen bygger också på att barnen ska få möjlighet att upptäcka 

sin egen delaktighet i naturens kretslopp och att kunna förstå hur saker och ting hänger 

samman. Björkman menar att barnens identitetsutveckling och deras kunskapsutveckling är 

bundna till varandra. Därför måste förskollärare arbeta för att barnen ska få möjlighet att 

utvecklas inom alla de områden som finns angivna i läroplanen, däribland miljö- och 

naturvårdsfrågor. 
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5.1.5 Sammanfattning 

Utifrån ovanstående analys och diskussion anser vi att vi har fått svar på vår frågeställning: 

Hur ser förskollärarna på sin egen roll och sitt eget deltagande i planerade och fria 

aktiviteter på förskolegården? Sammanfattningsvis har vi genom vår studie uppfattat att det 

måste finnas en jämn fördelning av förskollärarens arbetsuppgifter vad gäller tid för 

observation, planering och genomförande av pedagogiska aktiviteter. Förskollärarna i studien 

menar att de även behöver tid för andhämtning, vilket det främst ges utrymme till i förskolans 

utemiljö. Då det inte alltid är tydligt för utomstående på vilket sätt förskollärare arbetar 

tillsammans med barnen utomhus, menar vi att förskollärare behöver synliggöra det 

pedagogiska arbetet som sker på förskolegården. Detta för att vårdnadshavare och andra 

intressenter ska kunna ta del av, samt få en förståelse för hur exempelvis observationer av 

barns lärande kan möjliggöra en utveckling av verksamheten. Eftersom alla våra informanter 

framhåller vilka goda observationsmöjligheter utevistelsen på förskolegården bidrar till, 

menar vi att förskollärarna behöver bli bättre på att förtydliga valet av att observera barnen i 

deras aktiviteter. Det som också har visat sig i vår studie och som vi vill lyfta fram, är att det 

måste finnas ett syfte med utevistelsen på förskolegården. Givetvis förstår vi att det inte får 

resultera i en helt uppstyrd verksamhet, som enbart bygger på vad förskollärarna vill. Barnen 

ska också ges utrymme för fria aktiviteter där deras intressen, rörelsebehov, fantasi och 

kreativitet kan få utlopp. Därför menar vi att förskollärare behöver reflektera över sitt 

förhållningssätt och det pedagogiska arbetet tillsammans med barnen. Detta kopplar vi till 

Ericsson (2009) som framhåller att i utomhusmiljön måste förskollärarna planera och 

organisera verksamheten så att barnen uppmuntras att själva undersöka miljön och därmed 

kan hitta på aktiviteter på egen hand. Hon menar att många barn har svårt att komma på vad 

de kan göra i utemiljön. Förskollärarens roll bygger här på att bekräfta barnen och visa 

förtroende för deras förmåga, att erbjuda aktiviteter som visar att allas upptäckter, iakttagelser 

och upplevelser är viktiga. Detta stärker barnens identitet och självkänsla likväl som barnen 

får en tilltro till naturen, där de kan uppleva att alla duger som de är. 

5.2 Förskolegården som pedagogisk miljö 

På de förskolegårdar där våra informanter arbetar finns det fasta lekredskap såsom gungor, 

sandlåda och rutschkana, men alla gårdar har även naturinslag i sina utemiljöer i större eller 

mindre omfattning. Grahn (2007) förespråkar att förskolegården ska delas in i mindre smårum 

med hjälp av exempelvis stenar, stockar, träd och buskar för att barn ska kunna leka ostört. 

Olika naturmaterial och platser stimulerar barnens sinnen, vilket ger barnen ro samtidigt som 

det också skapar möjligheter för att utveckla barnens lek. En av våra informanter påpekade 

just det här med smårum på förskolegården ”det är ju jätteskönt för barnen, för det är inte 

alla som gillar att röra sig i centrum där allting händer, utan man vill dra sig undan lite vid 

sidan om för att kunna leka sin lek” (Anette, s.28). Samtidigt påpekade förskolläraren att 

smårum i utemiljön även kan utgöra ett hinder när ”[…] gården har lite skymda ställen där 

det kan hända saker som man lätt kan missa om man inte är där. […] det är ju jätteviktigt att 

man är där barnen är, för det kan ju hända kränkningar eller olyckor när man inte är 

närvarande” (Anette, s.29). Detta kopplar vi till Ärlemalm-Hagsér (2008) som framhåller att 

det finns studier som pekar på att vuxna måste vara närvarande i barns lek utomhus för att 
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kunna förhindra mobbning, uteslutning och andra kränkande handlingar mellan barnen. Hon 

menar att det är farligt att invaggas i en tro att utemiljön i sig enbart står för positiva, 

hälsosamma och könsneutrala leksammanhang. Om lärare väljer att se utemiljön främst som 

en utvecklande miljö utan ramar, riskerar det att leda till en oreflekterad verksamhet. 

5.2.1 Autentiskt lärande 

En väsentlig förutsättning för ett hållbart lärande är att det kopplas till tidigare erfarenheter 

och att lärandet sker i en verklighetsanknuten miljö, så kallat autentiskt lärande. Det 

autentiska lärandet måste öka i förskolan för att ge barnen större möjligheter att tillägna sig 

kunskaper inom det aktuella ämnet. För att barn ska förstå behöver de använda sina sinnen 

och få känna, lukta, lyssna, titta och smaka, detta kan endast ske i autentiska miljöer. Genom 

att lärande sker i den miljö som är aktuell i sammanhanget, samt att barnen samtidigt ges 

konkreta förstahandserfarenheter, ökar man barnens begreppsförståelse (Dahlgren, 2007; 

Granberg, 2000; Szczepanski, 2007). Detta relaterar vi till Dewey (2004) som anser att barn 

lär sig bäst genom att få delta och prova sig fram i sin inlärning. Det innebär att individen 

tillägnar sig kunskaper genom att kroppsligt och mentalt få utforska det stoff som 

kunskaperna ska utvecklas kring. Dewey anser att det i all undervisning är viktigt att barnen 

får möjligheter till rika upplevelser och att de får använda sig av ett utforskande 

inlärningssätt, för att på bästa sätt befästa kunskaperna. I Thurmann-Moe (1998) lyfter även 

Vygotskij fram konkreta problemlösande aktiviteter, där lärande kan ske både fysiskt och 

psykiskt. Det förutsätter dock att det finns medforskande vuxna som sätter ord på och 

förklarar olika fenomen. Det är processen under lärandets gång som är det viktiga, inte att 

bara fokusera på det slutliga resultatet. En av våra informanter uttryckte att ”jag tror att vi är 

bättre på att ta vara på, alltså na, alltså skogen, den miljön alltså att man, vi har ju så nära 

till skogen så vi går ju iväg alltså minst en gång i veckan om inte mer och där, då tar man 

vara på det som finns i skogen […]”(Frida, s.26). Den här förskolläraren samt de andra två 

informanterna, som menade att de inte tar tillvara på förskolegårdens naturmaterial tillräckligt 

i den pedagogiska verksamheten, lyfter fram utflykterna och naturen i skogen som viktiga 

lärmiljöer. Dahlgren, Granberg och Szczepanski menar att även den biologiska mångfald som 

förskolegårdens miljö erbjuder bör användas som en tillgång i den pedagogiska verksamheten 

(Dahlgren, 2007; Granberg, 2000; Szczepanski, 2007). 

5.2.2 Barns lärande i ett helhetsperspektiv 

Enligt Ericsson (2009) har förskollärare ett uppdrag som bygger på att barns lärande inomhus 

ska kunna kopplas ihop med konkreta lärandesituationer och erfarenheter i närmiljön 

utomhus. Arbetet ska utgå från barns nyfikenhet och genom ett medvetet arbete kan innehållet 

i planerade och oplanerade aktiviteter behandla flera av de strävansmål som finns i förskolans 

läroplan. Det är viktigt att förskollärare ser till att arbetet tillsammans med barnen sker både 

utomhus och inomhus och att dessa miljöer vävs samman i barnens kunskapsutveckling. 

Arbetet inne på förskolan ska kunna kopplas till lärandet utomhus, så att barnen kan se en röd 

tråd och därmed få en bättre förståelse för olika fenomen. En av våra informanter lyfter hur de 

på hennes avdelning tänker kring hur de kan knyta samman inomhusmiljön med 

utomhusmiljön, ”vi tänker att det som man kan göra inomhus kan man även göra utomhus. 

[…] I och med att det är så nära mellan att vara inne och ute på gården så brukar vi ta med 
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oss spel, pussel, böcker ut på vår gård, mest under den varma delen av året. Det är mysigt att 

läsa en bok på en filt under ett träd och sinnesupplevelsen blir större! Vi plockar även med 

oss penslar och färg ut - barnen gör kreativa målningar på såväl papper som på snö” 

(Anette, s.28). Vi tolkar autentiskt lärande i samband med ett helhetsperspektiv på barns 

lärande, som en röd tråd i barns kunskapsinhämtning. Detta innebär att barnen ska få en 

förståelse för hur olika fenomen hänger samman. Vi uppfattar det då som att det inte är 

tillräckligt att förskollärare enbart tar ut färdigt material inifrån förskolans lokaler, utan det 

behöver även finnas en naturvetenskaplig vinkling för att det ska skapas ett helhetslärande hos 

barnen. Detta kopplar vi till Björkman (2008b) som framhåller att det för förskollärare 

handlar om att fånga intressanta tillfällen tillsammans med barnen. Förskollärare bör även se 

till så att det finns tillgång till material som barn och vuxna kan undersöka tillsammans. Det 

naturvetenskapliga arbetssättet bygger på att observera, undersöka, sortera, klassificera, ställa 

hypoteser, dra slutsatser och att kommunicera med varandra. I kommunikationen har 

förskolläraren en viktig roll genom att ställa vad, hur och varför frågor till barnen. Genom 

kommunikationen stärks även barnens språkutveckling. På det här sättet får barnen syn på 

detaljer och den vuxne stimulerar barnens tankeverksamhet. Detta innebär att förskollärare 

bör vara pålästa inom området naturvetenskap. I Claesdotter (2005) menar Anders 

Szczepanski att förskollärare även behöver tänka på de didaktiska frågorna var, vad, när, hur 

och varför när de planerar den pedagogiska verksamheten. Detta för att se vilka aktiviteter 

som lämpar sig bäst i de olika miljöerna och för att få inomhus- och utomhusmiljön att 

interagera med varandra, allt för att optimera lärandet hos barnen. 

5.2.3 Förutsägbara lekmiljöer 

I Lenninger och Olsson (2006) menar Fredrika Mårtensson att förskollärare måste se på 

förskolegården i ett brett perspektiv, de vuxna får inte bli för bundna till vilka olika funktioner 

delar av gården kan ha. Det måste bli ett samspel mellan de olika delarna och barnen ska i 

leken ha möjlighet att förflytta sig runt på gården och kunna sväva ut i sin fantasi. I mer 

naturfattiga miljöer där barnen inte inspireras av gården och dess miljö ligger fokus istället på 

leksaker och cyklar. Barnen vågar inte lämna från sig leksaker när de väl har fått tag på 

någon, de blir så låsta till dessa ting att de inte alls kan ge sig hän i leken. Det här nämner 

även en av våra informanter när hon säger att ”jag kan ju uppleva att de blir lite låsta i vad 

det är de leker med” (Frida, s.26). En annan informant uttrycker att ”[…] man cyklar liksom 

på asfalten för det är den outtalade regeln att det gör man där och sen har man koja i skogen 

och det leker man där och, nä de är inte så fantasifulla med att använda materialet på andra 

ställen än där det ska vara” (Vera, s.27). Den sistnämnda informanten menade vidare att 

förskollärarna kan introducera nya lekvarianter, exempelvis genom att bygga sandslott 

tillsammans med barnen i sandlådan i stället för att göra sandkakor. Då får barnen upp ögonen 

för en ny lek menar förskolläraren, men som vi tolkar det, leder det ändå inte till att leken 

flyttas till något annat ställe på förskolegården. Inte heller leder det till att barnen går och 

hämtar något annat material som kan utveckla leken ytterligare. Elfström m.fl. (2008) anser 

att barn behöver involvera så många sinnen som möjligt, eftersom det gynnar vår relation och 

kommunikation med miljön och människorna omkring oss. ”För att nå detta krävs material 

som inte tvingar barnen i en viss riktning, material som i stället utlöser en önskan att utforska, 
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experimentera, ställa frågor och hjälpa var och en att fylla på ord- och begreppsförråd” (s.44-

45). 

 

Alla förskollärare i vår studie upplever att barnen styrs av det som de färdiga leksakerna är 

menade att användas till. På förskolegårdarna använder barnen främst dessa inköpta leksaker, 

men kompletterar även den fria leken med naturmaterial. Att det finns tillgång till 

naturmaterial på förskolegården tolkar vi som viktigt och kopplar det till Mårtensson (2004) 

som menar att växtlighet och naturmaterial höjer kvaliteten i leken och bidrar till lekens 

sinnlighet då det ofta finns material i obegränsad mängd, vilket gör att barnen inte lika lätt 

hamnar i konflikter med varandra i utomhusmiljön. Det handlar inte längre om vem som hade 

vilken leksak först utan barnen blir istället mer generösa och hjälpsamma mot varandra. 

Samarbetet mellan barnen ökar och de kan få en uppfattning om vad andras lek handlar om 

och på så sätt anpassa sina lekar till varandra och därmed leka mer tillsammans. 

5.2.4 Barns möjlighet till kreativitet 

Alla förskollärare upplever att de skulle kunna utveckla förskolegården mycket mer. Två 

förskollärare menar att förskolegården skulle bli mer inspirerande för barnen om det fanns en 

motorikbana, där barnen kan utveckla sin motorik och kroppsuppfattning. Flera av 

förskollärarna framhöll vattenleken på förskolegården som viktig för barns lärande och 

lekutveckling. Fyra förskollärare nämner att de skulle vilja komplettera utegården med mer 

byggmaterial, så att barnen kan få använda sin kreativitet och experimentlust i större 

utsträckning. En av informanterna delade med sig av en reflektion som hon hade ”jag vet inte 

vad det beror på egentligen för det är ju inget som vi har diskuterat här på stället eller så, 

men jag såg någon förskola som hade brädor, lecablock massor sådana här saker på sin 

gård. Där barnen fritt fick liksom bygga och konstruera medans vi inte har det då och varför 

har inte vi det på vår gård? För det ser ju skräpigt ut, det gör det ju. Men det hade ju gett 

barnen så mycket mer tror ju jag. […] Så det skulle jag vilja, hit med mera bråte till barnen 

att bygga med!”(Anette, s.29). Enligt Norén-Björn (1993a) visar hjärnforskning att utveckling 

sker bäst när det finns en balans mellan ordning och kaos. Det som vuxna upplever som kaos 

behöver nödvändigtvis inte barn uppleva på samma sätt, barn och vuxna definierar ordning 

och kaos på helt olika sätt. Grahn m.fl. (1997) poängterar att det är viktigt att material får 

ligga kvar efter barnens lek, i stället för att städas undan efter varje utevistelse på 

förskolegården. Genom detta kan barns lek fortsätta över tid, vilket bidrar till en kontinuitet i 

barnens lek och en bättre förståelse av lekprocessen. Kraven på att barnen ska röja undan 

alltifrån sand som hamnat utanför sandlådan, till brädor som barnen har lekt med på 

förskolegården, kan resultera i att barnen upplever en tomhet. I leken bygger barnen upp sin 

identitet och genom att alltid noggrant behöva städa undan alla spår av leken, finns risken att 

barnen begränsas i sin identitetsutveckling. Det här kan medföra att barnen känner att 

städningen är viktigare än att de får fortsätta att utveckla sin lek vid nästa utevistelse på 

förskolegården. Detta i sin tur kan bidra till att barnen uppfattar deras aktiviteter som mindre 

värda i de vuxnas ögon. 

 

Våra informanter upplever att de har en förhållandevis tillåtande lekmiljö på sina respektive 

förskolegårdar. Det som informanterna menar inte kan ses som tillåtande kopplar de främst 



37 

 

till olika olycksrisker, både vad gäller skador på barn men också skador på själva utemiljön. 

En av förskollärarna i vår studie menar dock att ”jag kan känna att vi pedagoger har väldigt 

olika syn på vad som är tillåtande. En del tror att när man har ett tillåtande klimat så är det 

gränslöst, och så ser inte jag det att, utan jag ser det mer som att när man har tillåtande 

klimat att man ser lärandet i situationen. Jag kan tycka att har man för mycket regler så stör 

man barnen i deras lek, […]. Och det tror jag i grund och botten har mycket, alltså vilken typ 

av barnsyn man har. Det är det som präglar hela vårt förhållningssätt känns det som” 

(Bianca, s.24). Detta kopplar vi till Mårtensson (1993) som framhåller att om barn ska 

utvecklas behöver de få nya intryck, det får de inte om de miljöer de vistas i inte förändras. 

Miljöer som förblir oförändrade lockar inte barnen till nya utmaningar och det kan så 

småningom leda till att barnen inte trivs. 

5.2.5 Sammanfattning 

Utifrån ovanstående analys och diskussion anser vi att den andra frågeställningen om hur 

förskollärarna ser på förskolegården som en pedagogisk miljö är besvarad. 

Sammanfattningsvis har vi uppfattat att de förskolegårdar som våra informanter arbetar på, till 

största delen utgörs av fasta lekredskap såsom gungor, sandlådor och rutschkanor. Detta 

kompletteras med inköpta färdiga leksaker, exempelvis hinkar, spadar och cyklar. 

Förskollärarna ser förskolegården som en bra pedagogisk miljö för barnen att leka fritt i 

samtidigt som de vuxna har goda möjligheter att observera barnen i deras aktiviteter. 

Förskollärarna menar ändå att barnen företrädelsevis väljer att leka i den naturmiljö som finns 

tillgänglig på förskolegården. Däremot används inte denna miljö i den pedagogiskt planerade 

verksamheten i så stor utsträckning som den skulle kunna göra. Vi har tolkat det som att 

förskollärarna främst planerar pedagogiska aktiviteter samt använder sig av ett 

naturvetenskapligt arbetssätt, i de naturmiljöer de besöker tillsammans med barnen under 

utflykter. Vår tolkning är att miljön utanför förskolans gränser ges högre pedagogiskt värde än 

den som finns inne på förskolegården. Det här ställer vi sedan i relation till Lenninger och 

Olsson (2006) och Grahn (2007) som framhåller att barn idag tillbringar mycket tid i 

förskolan. De menar att den tid som barnen vistas på förskolegården ofta är den enda utemiljö 

de befinner sig i under vardagarna. Därmed är det av stor betydelse hur denna utemiljö är 

utformad. Vi är medvetna om att alla förskolegårdar inte har så stor tillgång på naturmaterial, 

men vi menar att förskollärare har ett ansvar att utveckla förskolegården. Om inte personligen 

så med hjälp av sin chef. Enligt Drougge (2005) räcker det att utegården har några buskar och 

träd där barnen kan få leka, men även ett ställe att finna ro och vila på. Vi menar att 

förskollärare behöver inventera sin förskolegård för att rikta uppmärksamheten mot de 

möjligheter som finns där, men också för att bli medveten om vad som behöver utvecklas 

vidare. Om förskolegården förbättras med hjälp av naturmaterial kan detta göras med en 

mindre arbetsinsats, utan någon större ekonomisk kostnad. Det är dock viktigt att ta hänsyn 

till de EU-regler som finns att förhålla sig till när det gäller barns säkerhet på lekplatser, vilket 

även omfattar förskolegårdar (Konsumentverket, 1999). 



38 

 

5.3 Metodkritik 

Vi har utfört sex intervjuer på fyra olika förskolor och så här i efterhand upplever vi att det 

hade varit bra om vi istället hade valt att genomföra intervjuerna på sex förskolor. Då hade vi 

fått material kopplat till ytterligare två förskolegårdar, istället för som i vårt fall till fyra 

förskolor. Detta i och med att fyra av förskollärarna arbetade på två av förskolorna. När vi 

gjorde vårt urval av informanter tänkte vi främst att förskollärarna inte skulle arbeta på 

samma avdelning och att vi skulle fokusera på att intervjua personer som vi hade kontakt med 

sedan tidigare. Det här medförde att vi missade möjligheten att ta del av utformningen och det 

pedagogiska arbetet i ytterligare två utemiljöer. 

 

Vidare anser vi att studien skulle kunna ge en tydligare bild av förskollärarnas roller om vi 

hade haft möjlighet att förutom intervjuer, också hade observerat förskollärarna och deras 

arbete ute på förskolegårdarna. Här hade vi kunnat få en bredare inblick i förskollärarnas 

planering och genomförande av pedagogisk verksamhet, hur förskollärarna deltar i barns 

aktiviteter, samt i vilken omfattning förskollärarna observerar barnen i deras lekar. Det vi 

menar är att vi, utifrån både intervjuer och observationer, hade fått en mer sanningsenlig bild 

av vår studie och därmed kunde vår beskrivning av förskollärarnas arbete på förskolegårdarna 

bli mer korrekt. 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vårt förslag till fortsatt forskning handlar om att forska kring barns delaktighet och inflytande 

i alla de pedagogiska miljöer som finns på förskolan. Demokratin är viktig i vårt samhälle, 

därför måste även förskolan arbeta med exempelvis barns inflytande och delaktighet. Detta 

arbete ska bygga på grundläggande demokratiska värderingar, enligt förskolans läroplan 

(Skolverket, 2010). Det är alltså ett viktigt inslag i förskolans verksamhet, att barn får lära sig 

vad demokrati innebär. Alla människor har demokratiska rättigheter och skyldigheter i vårt 

samhälle. Vi föreslår att studien skulle kunna inledas med en observation av barn och 

förskollärare, både i utemiljö och i innemiljö. Därefter hade det varit intressant att intervjua 

barn och förskollärare kring hur de upplever att barns inflytande och delaktighet tas tillvara i 

verksamheten. Detta för att kunna ta del av alla informanters uppfattning gällande vårt 

intresseområde. Vi menar att informanternas intervjusvar och våra egna tolkningar utifrån 

observationerna kan utgöra två viktiga delar av empiriavsnittet. Den studie som vi här har 

genomfört handlar om förskollärares delaktighet i barns fria aktiviteter samt i den planerade 

pedagogiska verksamheten. Studien handlar även om hur förskollärare använder förskolans 

utemiljö och vilka möjligheter de ser med pedagogiskt arbete på förskolegården. Vårt förslag 

till fortsatt forskning riktas mer mot barnens delaktighet och inflytande i förskolan. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1. Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

2. Hur många timmar är ni i genomsnitt ute med barnen på förskolegården varje dag? 

3. Hur ser du på pedagogisk verksamhet inomhus respektive ute på förskolegården? 

4. Vilka pedagogiska målsättningar har du med verksamheten på förskolegården? 

5. Vilka pedagogiska möjligheter och hinder ser du med er förskolegård? 
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7.2 Bilaga 2. Forskningsetiska principer 

I vår studie tillämpar vi de forskningsetiska principer som rekommenderas av 

Vetenskapsrådet (2002). Dessa principer kan kort sammanfattas enligt följande: 

 

1. Din medverkan sker på frivillig basis och kan när som helst avbrytas. 

 

2. Eftersom du är över 15 år krävs det ingen skriftlig överenskommelse när det gäller din 

medverkan i vår studie, utan det räcker med en muntlig uppgörelse mellan båda parter. 

 

3. Vi garanterar att du är anonym i vår studie, varken namn, ålder eller arbetsplats 

kommer att nämnas. Du avidentifieras genom att vi använder ett fiktivt namn de 

gånger vi använder oss av den information du har gett oss. 

 

4. Den information som du delger oss kommer enbart att användas i samband med denna 

studie. 

 

5. Om du önskar kan du få ta del av din utskrivna intervju innan den används i vårt 

examensarbete. 


