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Denna kvalitativa studie handlar om förskolans gård som pedagogisk miljö. Syftet 
med studien var att undersöka förskollärares syn på förskolans gård som pedagogisk 
miljö samt hur de anser sig använda den i praktiken. Det genomfördes nio intervjuer 
med yrkesverksamma förskollärare på olika förskolor. Det ställdes inga krav på att de 
skulle ha specifik erfarenhet av verksamhet på förskolans gård eftersom vi ville få en 
allmän bild av hur förskollärarna ser på gården som pedagogisk miljö. Resultatet 
visar att gården används i planerad pedagogisk verksamhet och aktiviteter som 
förekom var temaarbete, samlingar och fri lek. De möjligheter som förskollärarna såg 
med att använda förskolans gård i den planerade pedagogiska verksamheten var att 
den erbjöd ett större utrymme och att det var hälsofrämjande. De hinder som 
framkom var brist på personal och avsaknaden av kunskap inom området. Resultatet 
visar att gårdens utformning har betydelse för verksamhet på gården och för 
förskollärarens roll. Slutligen har vi kommit fram till att planerad verksamhet såväl 
styrda aktiviteter som fri lek bör få ta plats på förskolans gård och att barnens 
intressen och åsikter med fördel kan ligga till grund för verksamheten.  
 
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: Förskolegård, utevistelse, utomhuspedagogik, lek, förskollärarens roll 



Förord 

 
Examensarbetet har varit lärorikt för oss och bidragit till en djupare förståelse kring 
förskolans gård som pedagogisk miljö. Vi hade inledningsvis tankar om att skriva ett 
examensarbete som handlade om utemiljön på förskolan och det ledde oss till 
utomhuspedagogik som blev vår utgångspunkt. Efter många samtal utifrån våra egna 
erfarenheter kom vi slutligen fram till att det var förskolans gård som pedagogisk 
miljö som vi ville undersöka. Detta examensarbete har fått ekonomiskt stöd i form av 
stipendium från Lärarförbundet och vi vill rikta ett stort tack till dem för deras 
bidrag. För att denna studie skulle vara möjlig att genomföra behövdes även 
respondenter. Vi vill därför tacka alla medverkande förskollärare för att ni tog er tid 
att delta i vår studie. Vi vill också tacka vår handledare på Mälardalens högskola och 
de studenter som har funnits som stöd under processens gång. Sist men inte minst 
vill vi tacka våra familjer som har stöttat oss i vårt arbete, Tack!  
 
Theres Eriksson 
Malin Häggqvist 
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1 Inledning 
 
I dagens samhälle tillbringar många barn större delen av sin vakna tid i förskolan och 
det är också där de oftast kommer i kontakt med naturen (Mårtensson, Lisberg 
Jensen, Söderström & Öhman, 2011). Utevistelse är en vanligt förekommande 
tradition i förskolan men ibland saknas det kunskaper och erfarenheter om hur 
pedagogisk verksamhet bedrivs ute (Brügge & Szczepanski, 2011). Det finns, enligt 
både Brügge och Szczepanski (2011) och Quennerstedt, Öhman och Öhman (2011), 
flera starka skäl för att använda utomhusmiljön i förskolan. De har kommit fram till 
att utevistelse bidrar till en bättre hälsa genom att immunförsvaret stärks och barnen 
tränar sin motorik. De lyfter även att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på barns 
kognitiva lärande. Granberg (2000) menar att utemiljön även möjliggör för 
förskollärare att ta en medforskande roll och studera det som barnen intresserar sig 
för. Detta kan sedan ligga till grund för verksamheten. En del av det som beskrivs i 
arbetet kan naturligtvis gälla för verksamhet både inne och ute, men vi har valt att 
fokusera på utomhusmiljön på förskolans gård. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 2010) beskriver att:  
 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge 
utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 
inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 
aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (s. 5). 

 
Brügge och Szczepanski (2011) lyfter att den pedagogiska verksamheten kan berikas 
av att genomföras både i inomhus- och utomhusmiljöerna som förskolan har att 
tillgå. De förespråkar utomhuspedagogik men ser även inomhusmiljön som en 
tillgång (a.a.). Utomhuspedagogik är ett aktuellt ämne idag och blir mer och mer 
synligt som en del av den pedagogiska verksamheten i förskolan. Engdahl (2006) 
menar att allt större barngrupper lett till att förskollärare fått det svårare att lämna 
förskolegården, vilket inneburit att det mesta av uteverksamheten blivit begränsat till 
gården. Med utgångspunkt i detta valde vi att undersöka hur förskollärare ser på 
förskolans gård som pedagogisk miljö.  
 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare ser på förskolans gård 
som pedagogisk miljö och hur förskollärare anser att de använder sig av gården i 
praktiken.  
 
1.2 Forskningsfrågor 

 
• Hur använder förskollärarna gården i planerad pedagogisk verksamhet? 
• Vilka möjligheter respektive hinder ser förskollärarna med planerad 

pedagogisk verksamhet på förskolans gård?  
• Vilken betydelse har förskolegårdens utformning för den planerade 

pedagogiska verksamheten?  
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1.3 Begreppsdefinitioner 
 
Planerad pedagogisk verksamhet 
Med planerad pedagogisk verksamhet menar vi den planerade verksamheten som 
förskollärarna genomför. Det innefattar all verksamhet som utgår från ett 
pedagogiskt syfte och strävar mot förskolans mål som beskrivs i Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Det är upp till varje förskollärare att tolka vad 
begreppet innefattar. Vår uppfattning är att det kan vara all verksamhet som sker på 
förskolan, det vill säga såväl fri lek som vuxenstyrda aktiviteter. 
  
Pedagog, förskollärare och lärare 
Begreppen pedagog, förskollärare och lärare kommer att användas. I 
litteraturgenomgången används begreppen pedagog, förskollärare och lärare blandat. 
När ordet pedagog används i litteraturdelen är inte utbildningsnivån känd. I 
resultatet används förskollärare i stor utsträckning eftersom alla respondenter har 
någon form av lärarutbildning. Begreppet pedagog förekommer när respondenterna 
beskriver sin verksamhet och det kan då vara såväl förskollärare som barnskötare. 
Det görs ingen skillnad på förskollärare och lärare mot de tidigare åren då båda är 
behöriga för arbete i förskolan.  
 
2 Litteraturgenomgång 
 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och litteratur under följande rubriker: 
utomhuspedagogik, förskolans utemiljö, miljöns betydelse, förskollärarens roll, 
förskollärares arbetssätt och naturen som pedagogisk miljö samt barns lek, lärande 
och utveckling i utemiljö. 
 
2.1 Utomhuspedagogik 
 
Utomhuspedagogiken har sina rötter hos Aristoteles (348-322 f.Kr.) som enligt 
Dahlgren och Szczepanski (1997) var Europas första biolog. Han utgick inte enbart 
från teoretisk kunskap och tänkande utan menade att det krävdes praktiskt 
handlande för att sätta tanken i rörelse. En annan förgrundsgestalt till 
utomhuspedagogiken är Johann Amos Comenius (1592-1670)  som talade för 
lärandet i en äkta miljö där trädgården sågs som viktig. På 1700-talet poängterade 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1784) vikten av ett verklighet möte mellan barnet och 
omgivningen under uppväxten och Fredrich Fröbel (1782-1852) utvecklade 
kindergarten som även den fokuserade på trädgården som lärmiljö. Ellen Key (1849-
1926) menade att fältstudier i det verkliga livet skulle vara utgångspunkt för lärandet 
och att matematik kunde tränas vid trädgårdsarbete. Hon ifrågasatte också 
förmedlingspedagogiken och talade för att använda andra platser för lärandet än bara 
klassrummet (a.a).  
 
Det finns idag ett flertal tolkningar av begreppet utomhuspedagogik, en beskrivning 
som är vanligt förekommande är den som Nationellt centrum för utomhuspedagogik, 
NCU (2012) har fastställt. De definierar utomhuspedagogik som ett förhållningssätt 
där lärande är ett samspel mellan upplevelser och reflektioner utifrån egna 
erfarenheter. Det handlar om ett tvärvetenskapligt arbetssätt där upplevelser 
kombineras med teori och där platsens betydelse för lärandet lyfts fram. Brügge och 
Szczepanski (2011) menar att utevistelsen är en vanligt förekommande tradition i 
förskolan, men det saknas kunskaper om hur pedagogisk verksamhet bedrivs ute. 
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Naturen ses som en pedagogisk miljö där det finns möjlighet för en mer 
rörelseintensiv verksamhet och det leder till att tankarna kan utvecklas med hjälp av 
kroppens fysiska aktivitet. Szczepanski (2005) betonar även att användandet av 
miljön kan ge lärandet verklighetsanknytning. Det mesta som genomförs inne går 
också att göra ute men pedagogen behöver reflektera kring vilka aktiviteter som kan 
genomföras var och när och han poängterar vikten av en växelverkan mellan 
verksamhet inne och ute. Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att det praktiska 
handlandet i en alternativ miljö kan skapa ett lärande när orden inte räcker till och 
utemiljön kan då vara ett bra komplement till traditionell klassrumsundervisning.    
 
2.2 Förskolans utemiljö 

 
Förskolans utemiljö består i första hand av förskolegården och det finns olika tankar 
och rekommendationer för hur gården kan utformas för att uppnå god kvalité och 
gynna verksamheten. 
  
En bra förskolegård skapas, enligt Grahn (2007), av ett antal platser med olika 
användningsområden. Han menar att det behöver finnas plats för lugn och tystnad 
samtidigt som det ska finnas möjlighet att upptäcka ljud från vind, vatten och djur. 
Vidare har han kommit fram till att gården bör bjuda på en mångfald av växter, djur 
och bär som möjliggör för barnen att ta sig in i en annan värld. Samlingsplatser för 
exempelvis sagoläsning och måltider, tillgång till platser där barnen kan gå undan 
och vara för sig själva liksom öppna platser för rörliga lekar, är andra exempel på 
inslag som Grahn lyfter. Mårtensson (2011) belyser en svårighet med att förskolans 
utemiljö oftast är skapad utifrån vad vuxna tar för givet ska finnas där som 
exempelvis gungor, samtidigt som barns favoritplats ofta återfinns i buskage, 
skogsdungar och bland stenar (a.a.). Det kan därför vara en fördel att låta barnen 
delta i planeringen av hur gården ska se ut menar både Selin (2007) och Lenninger 
och Olsson (2006). Selin (2007) menar vidare att pedagoger kan göra en kartläggning 
över vad barnen intresserar sig för i utomhusmiljön (a.a.). Barn har ofta många idéer 
om hur de vill att deras lekmiljö ska utformas och genom att lyssna på barnen kan 
förskolor skapa gårdar som lockar både barn och vuxna (Glantz, Grahn & Hedberg, 
2011).  
 
Granberg (2000) menar att en lekmiljö med kvalitet innefattar utrymme för små och 
stora grupper samt för ensam lek, hon lyfter dessutom att naturinslag i form av 
buskar, träd och stenar är betydelsefulla. Hon menar att naturinslagen berikar 
barnens lek och stimulerar deras fantasi och på så vis kan miljön uppmuntra till 
utvecklande lek. Vygotskij (1995) ansåg att fantasin behöver verkliga händelser och 
upplevelser att bygga på och att fantasin ligger till grund för barns begreppsbildning 
och det abstrakta tänkandet. Barn har i tidig ålder en begränsad förmåga att fantisera 
på grund av att de saknar erfarenheter. Det kan förklara varför Granberg (2000) 
anser att miljön blir så viktig för barns utveckling av fantasin eftersom den erbjuder 
både nya erfarenheter och naturmaterial som med hjälp av fantasin kan förvandlas 
till det barnen behöver i sin lek. Hon menar även att utemiljön kan anpassas så att 
barnen får en allsidig motorisk utveckling. Det ska då finnas plats för både springlek 
och cykling samtidigt som de allra yngsta barnen behöver kunna gå runt säkert (a.a.). 
En god utomhusmiljö har, enligt Selin (2007), kuperad terräng, olika underlag att 
leka på och tillräckligt med yta, samtidigt som hon belyser att allt för många och stora 
ytor kan vara stressande (a.a.). Människor väljer, beroende på det sinnestillstånd det 
befinner sig för tillfället att vistas i olika typer av naturmiljöer. Det är därför viktigt 
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att det finns plats för att dra sig undan för dem som vill ha lugn och ro samtidigt som 
det behövs öppna platser för social interaktion (Grahn & Ottosson, 2010). 
 
Det finns en variation i kvalitén på förskolegårdar och i vissa fall saknas denna miljö 
helt och hållet (Mårtensson m.fl., 2011). Skolverkets allmänna råd (2005) ger uttryck 
för att den pedagogiska verksamheten kan underlättas om förskolan har funktionella 
lokaler och en välplanerad utemiljö. Det innebär att förskolor som har bristfälliga 
lokaler och en sämre anpassad utemiljö kan behöva kompensera med mindre 
barngrupper för att uppnå en god kvalitet (a.a.). Björklid (2005) menar att 
besparingar i förskolan istället har lett till större barngrupper vilket i sin tur lett till 
en trång miljö. Å ena sidan ger det barnen möjlighet att utveckla hänsynstagande 
men det kan å andra sidan skapa konflikter och stress. Vidare beskriver hon att den 
pedagogiska miljön innefattar både den fysiska utformningen och den sociala 
samvaron i form av samspelet och atmosfären i verksamheten. Utemiljön bör vara 
utformad så att det finns möjlighet för barnen att leka ostört och själva ha kontroll 
över sin situation (a.a.). Det är upp till kommunen att se till att förskolans lokaler och 
utemiljön är trygg och hälsosam. Förskolorna ska erbjuda en varierad pedagogisk 
verksamhet och vara utformade därefter (Skolverkets allmänna råd, 2005). Olsson 
(1995) anser att förskolans pedagogik tar tillvara på barns behov och intressen, men 
att förskolornas gårdar inte alltid är funktionellt utformade, som de enligt 
Skolverkets allmänna råd (2005) rekommenderas vara. Den funktionella 
utformningen av miljön som beskrivs i Skolverkets allmänna råd innebär att den ska 
stödja lärande på såväl grupp som individnivå men också möjliggöra för personalen 
att kunna ha uppsikt över barnen. Det framgår även att personalen är skyldig att ha 
tillsyn över barnen samtidigt som barnen behöver få möjlighet att leka och koppla av 
på avskilda platser utan att störas av de vuxnas blickar (a.a.). 
  
2.3 Miljöns betydelse 
 
Miljön på förskolan kan möjliggöra för förskollärare att grundlägga barns inställning 
till utevistelse. Miljön har också en hälsofrämjande effekt och erbjuder barnen en 
större frihetskänsla.   
 
Vardaglig kontakt med naturen har varit något självklart för de flesta människorna i 
Norden. Det har funnits tillgång till natur och utevistelsen har varit en självklar del i 
det vardagliga livet. Idag ser det annorlunda ut, barn vistas generellt mindre tid 
utomhus. Det kan bero på att familjers vardagsliv har förändrats och de har fått 
större bostad med plats för rörelse samt fler attraktiva inomhusaktiviteter (Lenninger 
& Olsson, 2006; Mårtensson, 2011). Det kan även bero på att barn som växer upp 
idag tas omhand av vuxna från att de är mycket små och att barnen oftast vistas i 
miljöer skapade för barnen till exempel förskolegårdar, skolgårdar och lekplatser 
(Olsson, 1995). Idag vistas barn sällan själva utomhus, något som både Olsson (1995) 
och Mårtensson (2011) förklarar med vuxnas rädsla för brottslighet och trafik. Olsson 
(1995) lyfter att barn behöver vara ute och att de utvecklas i samspel med den fysiska 
miljön de vistas i. Vidare beskriver hon att barn gärna befinner sig i miljöer som inte 
är tillrättalagda, där de kan vara ifred (a.a.). Mårtensson m.fl. (2011) menar att 
många barn vistas i förskolan större delen av sin vakna tid och att det är där de 
kommer i kontakt med naturen (a.a.). Det kan innebära att en del barn saknar vana 
från att vara ute. Något som Bergholm (2006) menar kan bli ett hinder för 
verksamheten ute eftersom de barnen lätt blir okoncentrerade och kanske förstör för 
de andra i gruppen. Både Bergholm (2006) och Mårtensson m.fl. (2011) menar att 
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det kan vara värdefullt för individens utveckling att redan som barn i förskolan få 
möjlighet att skapa en positiv erfarenhet av utomhusmiljön. Det handlar om att lägga 
grunden till ett förhållningssätt hos barnen där de ser möjligheter med naturen. 
Olsson (1995) lyfter att det kan bli ett problem för barnen när de blir större och ska 
lära sig respektera naturen om erfarenhet av naturen saknas. 
 
Naturen kan erbjuda mängder av upplevelser genom sin rikedom på färger, former 
och fenomen. Miljön förändras på grund av årstidsväxlingar och väder, vilket kan 
göra naturen till en spännande och lockande lekplats (Olsson, 1995). Barns lek 
inomhus är mer beroende av lekmaterial än leken utomhus där barnen använder sig 
av det som naturen erbjuder, menar Brodin och Lindstrand (2008). Olsson (1995) 
förklarar att barnen skapar och designar platsen de behöver till sin lek av de material 
som finns tillgängligt exempelvis pinnar, stenar och buskar. Platsen utomhus kan 
sedan lämnas utan att städas och leken som uppstår kan inspirera till lek på andra 
platser. Vygotskij (1995) menade att barn skapar en ny verklighet genom bearbetning 
av upplevelser i leken som överensstämmer med barnens intressen och behov. Brodin 
och Lindstrand (2008) menar att barnen utmanar sig själva genom att välja platser 
att leka på som de vuxna inte förväntar sig, något som även leder till lärande. De 
beskriver att barnen lär sig samspela med naturen och med kamrater på dessa 
undanskymda platser där de vuxna inte styr (a.a.). En skapad lekplats inspirerar inte 
till mångfald i leken på samma sätt som naturliga platser, enligt Olsson (1995). Hon 
menar att det är vanligare att barnen använder redskapen till det som är tänkt på en 
skapad lekplats, exempelvis att de gungar på gungan. Den skapade lekplatsen 
beskrivs av Olsson som en liten begränsad yta som gör det svårt för barnen att 
komma igång med leken utan att störas av andra som befinner sig på platsen. 
Lekplatser i offentlig miljö riktare sig oftast till yngre barn och redskapen förmedlar 
till barnen hur de ska användas. Olsson beskriver att barnen ges liten möjlighet att 
själva komma på användningsområden. Även Davidsson (2008) menar att yngre 
barn väljer naturliga miljöer före skapade lekredskap om valmöjligheten finns. 
 
Frihetskänslan är en anledning som Sandberg och Vuorinen (2008) lyfter till att 
barnen gärna väljer att vara utomhus. Inomhusmiljön begränsas ofta av många regler 
för barnen att förhålla sig till, regler som de vuxna bestämt. Davidsson (2008) 
beskriver studier som visar att barnen tillskriver platser, både inne och ute, en 
speciell betydelse utifrån vad de anser att de får använda platsen till. Studierna visar 
att barnen upplever att det finns platser för fysisk aktivitet, gemensam och individuell 
lek samt platser för gemensamma och privata hemligheter. Barnen vistas gärna i 
rum, som exempelvis hallen, som inte signalerar en särskild aktivitet. Där kan barnen 
skapa sina egna regler och ägna sig åt något som de vuxna inte styr över (a.a.). 
Hemliga platser är något som skapar en känsla av frihet och avskildhet, menar 
Sandberg och Vuorinen (2008). Barnen får en känsla av att vara speciella genom att 
ha en hemlig plats, ensam eller tillsammans med kamrater. Den fysiska miljön ska, 
enligt Davidsson (2008), ge barnen möjlighet till inflytande över valet av aktiviteter. 
Rummen ska signalera samspel både mellan miljön och de som vistas där samt 
användarna emellan. Sandberg och Vuorinen (2008) lyfter att den fysiska miljön och 
samspel med andra människor bidrar till barns utveckling. 
 
Utemiljön kan även ses som hälsofrämjande. En naturrik förskolegård kan, enligt 
Söderström (2011), ha en mer lugnande effekt på barnen än de gårdar som är mer 
naturfattiga. Hon menar att det märks genom att barnen lättare kan sitta still och 
lyssna och förklarar det med att kroppen sänder ut färre stresshormoner när 
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människan vistas i naturen (a.a.). Mårtensson (2011) beskriver hur förskolegården 
kan bli en plats för rekreation när inomhus miljön upplevs som stressande. Dagens 
stora barngrupper och brist på personal beskriver hon som orsaker till stressen 
inomhus. Ett argument för utevistelse är att det har positiv påverkan på barns hälsa 
(Brügge & Szczepanski, 2011; Quennerstedt, Öhman & Öhman, 2011). Vistelse i 
utomhusmiljö kan leda till att barnen får en bättre nattsömn samt att barnens 
immunförsvar stärks genom att solen hjälper kroppen att producera D-vitamin. Det 
är därför barn som vistas ute i högre grad skyddas mot infektionssjukdomar än barn 
som vistas inomhus större delen av dagen (Söderström, 2011).  
 
2.4 Förskollärarens roll 

 
Förskollärarens roll kan innebära att vara kulturförmedlande, medforskande och 
flexibel. Beskrivningarna av förskollärarens roll kan skilja sig beroende på om 
verksamheten sker inomhus eller utomhus. 
 
Förskolläraren kan i sin roll, enligt Granberg (2000), vara både kulturförmedlare och 
medforskare. Med kulturförmedlare menar hon att förskolläraren enligt läroplanen 
har i uppgift att förmedla vårt kulturarv till nästa generation. I Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 2010) står det att ”i förskolans uppdrag ingår att såväl 
utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett 
kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en 
generation till nästa” (s. 3). Ett exempel på detta är en förskola i ett litet samhälle 
som arbetade med muntliga sagor från trakten. Sagorna fördes på så vis vidare till en 
ny generation genom dramatisering och lek (Olsson, 1995). Förskolläraren blev här 
en kulturförmedlare och som vuxen är det viktigt att vara medveten om sina egna 
värderingar och attityder eftersom förskollärare är en förebild för barnen. 
Förskollärare kan förmedla moraliska värden och intresse för människan och naturen 
genom sitt förhållningssätt (Granberg, 2000). Förutom genom sitt förhållningssätt 
kan förskolläraren, enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003), 
förmedla kunskaper och värderingar till barnen genom att låta barnen delta aktivt i 
verksamheten. De ger exempel på arbete med demokrati där förskolläraren kan skapa 
en demokratisk praktik där barnen får möjlighet att uppleva och vara delaktiga (a.a.). 
 
En medforskande pedagog beskrivs som medupptäckande, utforskande, nyfiken och 
kommer med nya utmaningar samtidigt som pedagogen lyssnar och samtalar kring 
det som barnet har upptäckt (Granberg, 2000; Brage & Linde, 2012). Barn upptäcker 
och utforskar ofta sin omgivning med hjälp av hela kroppen och miljön erbjuder 
därför förskolläraren att inta rollen som medforskande pedagog och ta tillvara på 
barnens funderingar (Brage & Linde, 2012). Dahlgren och Szczepanski (1997) 
beskriver att den medforskande pedagogen är en vuxen som ska skapa förståelse och 
sammanhang i inlärningssituationen samt levandegöra platser (a.a.). Denna 
medforskande pedagog har tydliga likheter med utvecklingspedagogiken som 
beskriver att förskolläraren kan ta tillvara på barnens idéer och utgå från deras 
tidigare erfarenheter i verksamhet. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar 
att det är ett utforskande arbetssätt som kan inspirera barnen till att vilja lära sig mer 
och förskollärarens roll blir då att uppmuntra barnen till att ställa frågor som de 
tillsammans söker svar på (a.a). Granberg (2000) menar att förskollärare behöver 
kunna inta ett barns perspektiv och ställa frågor för att kunna locka dem till fortsatt 
undersökande och hjälpa dem vidare i leken och lärandet. Utemiljön kan inbjuda till 
detta utforskande förhållningssätt och öppna för förskollärare att tillsammans med 
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barnen göra spännande upptäckter i omgivningen. Upptäckandet kan genom att utgå 
från barnens intresse göra det mer intressant och lärorikt för både barn och vuxna 
(a.a.). I utvecklingspedagogiken menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
(2003) att förskolläraren ska synliggöra barns olika sätt att tänka och detta kan göras 
genom att involvera barns tankar i verksamheten. Utvecklingspedagogiken har som 
fokus att möjliggöra för ett lärande i förskolan och barnen kan då få möjlighet att 
reflektera, tänka och dela med sig av sina erfarenheter (a.a.).  
 
Förskollärarens roll kan även innebära att vara flexibel och anpassa aktiviteter efter 
rådande väder, det kan till exempel behövas värmande lekar en kylig höstdag 
(Szczepanski, 2005). En annan beskrivning av förskollärarens roll ger Lenninger och 
Olsson (2006) som menar att en del förskollärare ser utomhusmiljön som en 
avlastning i deras roll som fostrare genom att barnen får klara sig mer själva 
utomhus. Författarna menar att förskollärare har en tydligare och aktivare roll 
inomhus. Brügge och Szczepanski (2011) belyser även de skillnader i pedagogens roll 
inne och ute. De menar att inomhusmiljön ofta är ett avgränsat område vilket gör att 
pedagogen lättare kan ha kontroll. Ute beskriver de att pedagogen behöver inta en 
mer flexibel roll eftersom det är svårare att ha fullständig kontroll på vad som 
exempelvis händer i buskarna. Det finns en allmänt positiv syn på utevistelsen 
oavsett miljö, något som oroar Lenninger och Olsson (2006). De menar att 
förskollärarna inte kan lägga över ansvaret på miljön. Även Ärlemalm-Hagsér (2008) 
ser en risk med den allmänt positiva synen på utevistelse och menar att den kan leda 
till att förskollärare inte observerar och reflekterar kring verksamhet utomhus i 
samma utsträckning som verksamhet inomhus. Det kan finnas en falsk trygghet i att 
barnen behandlar varandra väl när de vistas i naturliga miljöer och gårdens stora ytor 
kan därför leda till att konflikter inte uppmärksammas i samma utsträckning som 
inomhus (a.a.).   
 
2.5 Förskollärares arbetssätt och naturen som pedag ogisk miljö 
 
Den pedagogiska verksamheten på förskolans gård påverkas av förskollärarens 
arbetssätt och inställning till verksamhet i utemiljön. Temaarbete är ett exempel på 
arbetssätt som kan genomföras utomhus. Det handlar även om vilka tidigare 
erfarenheter förskolläraren har av att arbeta med utemiljön som inspiration. 
 
Naturen som arbetsmiljö är inte självklar för alla, menar Brügge och Szczepanski 
(2011), men genom att använda naturen som pedagogisk miljö på många olika sätt 
kan fler förskollärare lära sig att uppskatta utomhuspedagogik. Det är ett arbetssätt 
som erbjuder lärandet stöd av miljön och kroppen samt att alla sinnen kan används i 
aktiviteterna. De påvisar att ett problem med användandet av utomhuspedagogik i 
undervisning är lärarnas förmåga att anamma de metoder som pedagogiken kräver. 
Utomhuspedagogik behöver bli en naturlig del i lärarutbildningen för att 
användningen ska öka bland förskolor. Bergholm (2006) menar att det är i 
utbildningen som lärare behöver tillägna sig kunskaper om utomhusvistelsens 
pedagogik och didaktik för att det ska bli en del av lärarnas förhållningssätt. Naturen 
kan erbjuda oändligt med material att uppleva och lära sig mer om. Upplevelser på 
samma plats blir olika beroende av väder och vind till exempel dofter och färger, det 
kan förskolläraren använda i sitt arbete och synliggöra för barnen. Glantz, Grahn och 
Hedberg (2011) menar att genom att se på förskolegårdar och skolgårdar som lika 
viktiga som läroböcker och andra redskap i undervisningen kan betydelsen av miljön 
lyftas fram. Filmer och böcker om naturen kan inte mäta sig med att själv uppleva 
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naturen genom exempelvis en skogspromenad. Naturen har dessutom mycket att 
erbjuda som är gratis (a.a.). 
 
Brügge och Szczepanski (2011) betonar att naturen är en pedagogisk miljö och att 
verksamhet kan gynnas av att genomföras utomhus. De anser därför att arbetslag 
behöver ställa sig frågan om vilka aktiviteter som kan genomföras utomhus som idag 
genomförs inomhus för att öka motivationen hos barnen (a.a.). Det innebär inte att 
all verksamhet oreflekterat ska flyttas ut, utan om läraren väljer att flytta ut 
verksamheten bör det finnas tydliga mål där miljön på något sätt bidrar till lärandet 
(Szczepanski, 2005). Bergholm (2006) lyfter även att medvetna mål är betydelsefulla 
för att förskollärare ska kunna beskriva verksamheten för föräldrar som ibland kan 
vara tveksamma till utomhuspedagogik. Utomhuspedagogik kan, enligt Brügge och 
Szczepanski (2011), ses som ett komplement till den traditionella verksamheten som 
oftast sker innanför fyra väggar och de betonar att det är viktigt att inne- och 
uteverksamhet står i ständig växelverkan till varandra (a.a). Lärarna behöver ha 
kunskap om vilka platser som kan erbjuda vad och när, exempelvis vid vilken tid på 
året det finns svamp i skogen, för att kunna använda miljön som en extra pedagog 
(Szczepanski, 2005). Miljön som tredje pedagog är även något som lyfts inom Reggio 
Emilia-pedagogiken. Där beskrivs inomhusmiljön som den tredje pedagogen och att 
miljöns utformning kan bidra till barns lärande (Dahlberg & Åsén, 2005).  
 
Temaarbeten är ett tvärvetenskapligt arbetssätt som Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2003) menar kan ske kring olika ämnen och medför att barnen 
kan lära sig om exempelvis samhälle, matematik, språk och natur. De beskriver att 
förskollärare med utgångspunkt i utvecklingspedagogiken kan arbeta målmedvetet 
med olika teman och reflektera kring lärandet som sker utifrån innehållet. Vidare 
menar författarna att leken är central i förskolan och genom leken kan barnen få 
förståelse för att de behöver lära sig nya saker för att komma vidare i utvecklingen. 
Här kan förskollärarna stödja barnens utveckling genom att utifrån barnens intressen 
motivera barnen att vilja lära sig mer (a.a.). Brügge och Szczepanski (2011) menar att 
temaarbeten gynnas av att genomföras utomhus då miljön kan bidra med extra 
upplevelser. Olsson (1995) beskriver ett temaarbete som genomfördes utomhus. 
Temaarbetet var en dramatisering av händelser kopplade till barnens vardag. Det 
genomfördes i ett samhälle där många invånare deltog i älgjakten och förskollärarna 
införde därför en årlig dramatisering av älgjakten tillsammans med barnen. Hon 
beskriver att barnen fick tillverka egna gevär i trä och brodera gevärsremmen. 
Förskollärarna samtalade med barnen om vapen och de lärde sig mycket om hur jakt 
går till. Många av barnen hade föräldrar som var jägare och de kunde därför bidra 
med mycket information och intressanta frågeställningar som diskuterades och 
användes i dramatiseringen. Förskollärare ska, enligt Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 2010), ansvara för:  
 

att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget 
värde, att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar och 
att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen (s. 8). 

 
Ett hinder för att genomföra temaarbeten i förskolan kan vara om det råder 
personalbrist, vilket Brodin och Lindstrand (2008) menar leder till att verksamheten 
tenderar att bli mer regelstyrd. Det kan även medföra att det blir svårare för 
förskollärarna att uppmärksamma varje barn, den enskildas behov samt att vara 
närvarande i arbetet (a.a.).  
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Brage och Linde (2012) menar att förskolans gård ofta används för fri lek men de 
anser att utevistelsen kan bidra med så mycket mer. De lyfter att vattenpölen kan 
leda till frågor som exempelvis var vattnet kommer ifrån och dess kretslopp samt att 
såpbubblor kan bidra till funderingar kring, vinden, ljus och färger och att frosten på 
hösten kan väcka frågor kring mönster. Granberg (2000) lyfter pedagogiska 
aktiviteter som går lika bra att genomföra ute som inne och det är exempelvis rytmik, 
måltider, sång, musik, måla och vattenlek. En fördel som hon ser är att det kan spara 
tid från på- och avklädning att starta dagen med samling utomhus. Verksamhet som 
vanligtvis förekommer inomhus kan med fördel flyttas ut på förskolan gård, anser 
Granberg. Men poängterar att det då är viktigt att ta med sig pedagogiken ut så att 
den inte blir kvar inomhus. Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att 
utomhuspedagogik som metod behöver vara en återkommande och naturlig del i 
pedagogiken och att pedagoger bör skapa lärsituationer genom närkontakt med 
utemiljön. Ericsson (2004) menar att det kan vara svårt för många pedagoger. Hon 
beskriver en erfarenhet som förskollärare har haft när de använt sig av 
utomhusmiljön som lärandemiljö är att de upplevt att barnen haft svårt att slappna 
av och komma till ro. Detta skiljer sig från Söderströms (2011) åsikt om att en 
naturrik miljö har en lugnande inverkan på barnen. Ericsson (2004) beskriver att 
förskollärarna upplevde att många barn var högljudda och aktiva vilket ledde till att 
förskollärarna upplevde situationen som mindre meningsfull. Hon förklarar det med 
pedagogernas ovana att arbeta i denna typ av lärandemiljö. Det kan underlätta om de 
involverar barnens tankar kring miljön utomhus för att ta till vara på barnens 
intressen.  
 
Förskollärarens egen inställning är, enligt Quennerstedt, Öhman och Öhman (2011), 
betydelsefull i förhållande till hur utevistelsen används. De lyfter att det finns 
förskollärare som ser utevistelsen som en självklar och energigivande del i 
verksamheten samtidigt som det finns förskollärare som associerar naturen med 
kallt, blött och obehagliga känslor (a.a.). Glantz, Grahn och Hedberg (2011) menar att 
förskolegårdens utformning tillsammans med förskollärarens inställning har 
betydelse för verksamheten. De beskriver att förskollärare som arbetar på förskolor 
med tillgång till naturmiljöer är mer tillfredsställda med utevistelse på gården och 
även besöker andra områden mer än de förskollärare som saknar tillgång till naturrik 
gård. Bergholm (2006) lyfter några hinder för genomförande av verksamhet ute och 
menar att dagens stora barngrupper, bristen på tid, personal och pengar gör att 
många pedagoger väljer bort att genomföra verksamhet utomhus. Hon menar att det 
även kan bero på att lärarna upplever att de saknar kunskaper om hur de ska 
använda miljön för att den ska bidra till lärande. Lärare behöver, som nämnts 
tidigare, kunskaper inom utomhuspedagogik för att genomföra verksamhet ute, men 
Bergholm betonar att det får inte ses som en metod för enbart specialister.  
 
2.6 Barns lek, lärande och utveckling i utemiljö 
 
Utemiljön är en naturlig plats för barns lek, lärande och utveckling. Miljön erbjuder 
barnen motoriska utmaningar och förskolläraren kan bidra till att lek och lärande 
alterneras. Utemiljön kan också ses som barnens fria rum. 
 
Lärandet för de yngre barnen kan ses som en process som pågår hela tiden, både i 
den fria leken och i de mer strukturerade aktiviteterna som exempelvis samlingar, 
måltider, vila och vid på- och avklädning (Granberg, 2000). Vidare menar Pramling 
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Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) att barn lär tillsammans och av varandra i 
leken och att de skapar en kultur som kännetecknas av samlärande, delaktighet och 
samspel. Leken kan även ge barnen utrymme att öva sig på att argumentera för sin 
åsikt samt att lyssna på och respektera andras åsikter. Utöver detta beskriver de leken 
på följande sätt: 
 

Lek handlar inledningsvis i livet om att upptäcka den fysiska världen, för att sedan 
övergå i rollek. Barn använder då både språk och kropp, material av olika slag för att 
skapa och gestalta sina erfarenheter, och genom detta gör de också sin värld 
meningsfull (Pramling Samuelsson,  & Asplund Carlsson, 2003, s. 42). 

 
Barnen behöver, enligt Lillemyr (2002), få möjlighet att alternera mellan lärande och 
lek både i förskolan och i skolan. Läraren kan anpassa både aktiviteter och miljön 
utifrån barnen för att kunna ge dem lämpliga uppgifter och utmaningar. Det ska 
finnas ett sammanhang som gör det meningsfullt för barnen att lära men Lillemyr 
poängterar att lekens egenvärde ändå är viktigast för barnen (a.a.). Granberg (2000) 
menar att små barn utforskar med hela sin kropp och är fysiska i sin 
kunskapsinhämtning, de lär sig genom att göra, känna, titta och lukta. Utemiljön kan 
locka barn till aktivt deltagande, undersökande och utforskande oavsett om det är på 
förskolans gård eller i skogen. Hon menar att de allra yngsta barnen som ännu inte 
utvecklat ett verbalt språk kan och förstår mera än vad vi tror. Långt innan de kan 
uttrycka sig verbalt gör de medvetna val och har en avsikt med sitt handlande (a.a.). 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) lyfter även de att barns lärande 
sker genom holistiskt undersökande av objekt i miljön. De menar att objekt för äldre 
förskolebarn även kan innefatta begrepp och idéer. Förskollärarens roll blir då att 
presentera och synliggöra objekt som barnen förväntas lära sig mer om. Barnen bör i 
förskolan få grundläggande förståelse för olika fenomen som de sedan kan utveckla 
vidare när de börjar skolan (a.a.). 
 
Förskolegården och skolgården kan båda ses som barns fria rum. Davidsson (2008) 
har i sin studie dragit slutsatsen att barn upplever att de får ägna sig åt lek och fysisk 
aktivitet på skolgården utan att de vuxna stör samtidigt som barnen är medvetna om 
att de vuxna finns i närheten om något skulle inträffa. Hon menar att barnen i och 
med det lämnas ifred och kan bestämma över sina aktiviteter ute på gården. 
Davidsson ser en risk att barn kan berövas på den enda platsen som de själva har 
möjlighet att styra över om vuxna går in och arrangerar verksamhet på skolgården. 
Lillemyr (2002) anser därför att det är viktigt att som vuxen ha tydliga mål med sin 
medverkan i barns lek. Förskollärare kan använda leken som metod för lärande men 
behöver vara medveten om att leken för barnen ändå är ett mål i sig. Leken kan då bli 
processen där lärandet får gro och kan liknas vid Vygotskijs (1995) tankar kring 
skapandet som en process där barnens upplevelse ses som viktigare än resultatet 
(a.a.). Rasten på skolgården erbjuder barn möjlighet att fritt skapa sin lek och 
skolgården kan därför ses som barnens fria rum där de har möjlighet att skapa 
platser efter sina egna lekar. Barnen kan även styra över sitt lärande på rasten och 
lärandet kan då ske på barnens villkor, med hela kroppen och socialt tillsammans 
med kamrater (Davidsson, 2008).  
 
Vistelse i naturen kan ge motorisk träning genom att miljön erbjuder många 
utmaningar som kräver både koordination och balans (Brügge & Szczepanski, 2011). 
En studie gjord av Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) visade 
att barn som hade tillgång till lummiga förskolegårdar med kuperad terräng och ett 
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varierat innehåll uppvisade betydligt högre grad av koncentrationsförmåga, var 
friskare och hade en mer utvecklad motorik än de barn som vistades på enklare och 
mer naturfattiga förskolegårdar (a.a.). Öhman (2011) beskriver andra studier som 
visat att verksamhet som regelbundet sker utomhus tenderar vara mer effektiv 
gällande barns kognitiva utveckling än den som sker inomhus. Det framkommer även 
att hyperaktiva barn blir lugnare när de vistas i en naturrik miljö som ger dem 
tillgång till varierade lekmiljöer. Dessutom lyfter Mårtensson m.fl. (2011) att 
variationen i utomhusmiljön gynnar barns lek. Grahn m.fl. (1997) beskriver sin studie 
som visade att barn som vistades i en utemiljö med naturmark utvecklade sin fantasi 
och sin motorik mer än de barn som vistades i en skapad utemiljö. De har jämfört två 
förskolor med olika utemiljöer. Den ena hade en naturrik miljö med många 
möjligheter för barnen att leka ifred utan att bli avbrutna av andra barn eller vuxna. 
Den andra förskolan hade en skapad, flack miljö med få möjligheter till avskildhet. 
Studien visade att barnen i den naturrika miljön lekte längre stunder och fler lekar 
medan barnen i den skapade miljön ofta sprang omkring eller blev stående i väntan 
på att få ta del av de lekredskap som fanns på gården. Grahn m.fl. ser ett problem 
med lekredskap som gungor och klätterställningar eftersom de tar stor plats medan 
antalet användare är mycket begränsat.  
 
Uterummet ska tas tillvara på som en naturlig del i verksamheten, menar Brügge och 
Szczepanski (2011). De anser att utomhuspedagogiken behövs och att den kan 
användas för att arbeta utifrån målen i läroplanen. Lpfö 98 
(Utbildningsdepartementet, 2010) beskriver att: 
 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge 
utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 
inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 
aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö (s. 5). 

 
Utomhusmiljön erbjuder barnen utmaningar och möjligheter att pröva nya idéer 
vilket ger dem kreativa lekupplevelser och informellt lärande (Brodin & Lindstrand 
(2008). Olsson (1995) ser leken som en naturlig del av barnens vardag och ett sätt för 
dem att både uppleva och lära. Barn lär med hela kroppen och i samspel med den 
fysiska miljön. Det är viktigt att barnen får uppleva naturen för att kunna skapa ett 
band till den, det kan öka barnens intresse att värna och vårda sin miljö. Olsson 
menar att vuxna kan lära sig mycket om hur barn använder sig av utomhusmiljön 
genom att iaktta eller vara med barnen ute. Det är lätt som vuxen att utgå från sina 
egna erfarenheter och uppfattningar när det handlar om vad barnen gör utomhus, 
vilket kan skilja sig från vad som verkligen sker. Det medför även en risk att vuxna 
skapar regler för platser utomhus som begränsar barnens lust att leka på platser de 
tidigare gillat. Skolgården som pedagogiskt verktyg kan därför förstöra för barns lust 
till lek. Gården behöver erbjuda barnen en känsla av frihet och platser som kan 
användas på många olika sätt för att ge fantasin spelrum (a.a.).  
 
 
3 Metod 
 
I detta avsnitt presenteras metod och tillvägagångssätt. Avsnittet behandlar även 
forskningsstrategier, urval, analysmetod, studiens tillförlitlighet och trovärdighet 
samt etiska ställningstaganden. 
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3.1 Forskningsstrategi 
 
Studien är av kvalitativ karaktär som har sin grund i den humanistiska vetenskapen. 
Stukát (2005) menar att det kvalitativa synsättet i huvudsak utgår från att förstå och 
tolka resultat, inte att förklara eller generalisera dem. En vanlig metod inom 
kvalitativ forskning är intervjuer av olika slag där forskaren vill förstå och beskriva 
särskilda fenomen, vilket passade vårt syfte och därför valdes intervju som metod. 
Materialet bearbetades med kvalitativ analys och där menar Stukát att forskarens 
förförståelse kan berika och har betydelse för tolkningen. Kritik kring den kvalitativa 
metoden är att den beskrivs som allt för subjektiv. Tillförlitligheten ifrågasätts av 
kritiker på grund av att resultatet kan påverkas av forskarens förförståelse samt att 
kvalitativa studier ofta har färre respondenter än kvantitativa studier. Det gör att 
resultatet i den kvalitativa studien är svårare att dra generella slutsatser utifrån. Men 
studiens tillförlitlighet och trovärdigheten ökas, enligt Denscombe (2011), genom att 
tillvägagångssätt noggrant beskrivs.  
 
3.2 Datainsamlingsmetod 
 
Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna i denna studie 
har genomförts enskilt med förskollärarna på deras arbetsplatser. Platsen var ett rum 
där intervjun kunde genomföras relativt ostört. Semistrukturerade intervjuer innebär 
enligt Denscombe (2011) att intervjuaren har färdiga frågor som kan besvaras utan 
förutbestämd ordning. Intervju som metod har använts för att ge respondenterna tid 
att utveckla sina tankar och idéer kring det område som valts. Nio personliga 
intervjuer genomfördes och det är, enligt Denscombe, ett enskilt möte mellan 
forskaren och respondenten. Fördelen med personliga intervjuer är att data enbart 
kommer från en källa, intervjuaren. Det är lätt att kontrollera intervjun då det bara är 
en persons tankar att sätta sig in i och det blir enklare att transkribera då intervjun 
bara innefattar en respondent. Intervjuerna säkerställdes genom ljudupptagning 
vilket ger en permanent dokumentation av insamlad data. Fler fördelar med 
semistrukturerade intervjuer är att det inte krävs någon komplicerad utrustning, den 
är flexibel och det finns möjlighet att följa upp svaren för att få en mer djupgående 
information. Denscombe lyfter även upp nackdelar med intervju som metod och 
menar att det är tidskrävande, kräver resurser och att ljudupptagningen och 
forskarens personlighet kan påverka respondenten. Vid användningen av intervju 
som metod är det därför viktigt att vara medveten om intervjuareffekten. Kön, 
åldersskillnad och status kan påverka hur mycket information respondenten väljer att 
ge och hur uppriktig informationen är. Det är egentligen inte forskarens personlighet 
som påverkar data utan hur forskaren uppfattas av respondenten. I intervju är det 
därför viktigt att vara lyhörd, trevlig och neutral för att skapa en atmosfär där den 
som intervjuas känner sig trygg och ger uppriktiga svar. Forskaren kan, som 
Denscombe menar, inte ändra på sina personliga kännetecken men att det är viktigt 
att vara medveten om hur personligheten kan påverka datainsamlingen. 
 
3.3 Urval 
 
Urvalsgruppen bestod av nio yrkesverksamma förskollärare från olika förskolor. 
Studiens syfte var att synliggöra förskollärarnas syn på hur de använder sig av 
förskolans gård i den planerade pedagogiska verksamheten och hur förskollärare 
anser att de använder sig av gården i praktiken. Därför har fokus legat på enskilda 
förskollärare och inte på förskolorna. Det har dels gjorts ett bekvämlighetsurval där 
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fyra förskollärare tillfrågades. Kontakt togs med förskollärare som vi kände till sen 
tidigare. Det har även gjorts ett snöbollsurval vilket innebär att en respondent 
hänvisar till en annan. Det gav ytterligare fem respondenter till studien. Denscombe 
(2011) menar att ett skäl till att använda icke-sannolikhetsurval i en kvalitativ 
undersökning är att urvalets storlek är mindre än i kvantitativa undersökningar. 
Storleken på urvalsgruppen beror på omfattningen av undersökningen och därför är 
antalet respondenter i denna studie begränsat till nio förskollärare. Urvalets storlek 
är oftast inte helt klart från början. Detta beror, enligt Denscombe, inte på att 
forskaren saknar uppfattning om vilka eller hur många som ska delta i urvalet, utan 
det beror i stor grad på de resurser som finns. Till en början skulle urvalet bestå av 
åtta förskollärare, men på grund av osäkerheter kring en respondents medverkan 
tillfrågades ytterligare en förskollärare. Detta resulterade slutligen i att nio 
förskollärare deltog i studien. Urvalet presenteras närmare i resultatdelen.  
 
3.4 Databearbetning och analys metod 
 
I kvalitativa studier är det insamlade materialet ofta unikt och svårt att ersätta 
(Denscombe, 2011). Därför gjordes säkerhetskopior av de inspelade intervjuerna för 
att säkerställa materialet. Intervjuerna transkriberades sedan och data kodades. 
Respondenterna kodades med varsin siffra från 1-9 för att kunna skilja deras svar åt. 
Varje intervjufråga tilldelades varsin färg och svaren delades upp efter detta. Därefter 
sorterades svaren ytterligare efter bland annat innehållet i svaren och våra 
forskningsfrågor. De slutliga kategorierna blev 1) gårdens utformning, 2) planerad 
pedagogisk verksamhet på förskolan gård, 3) möjligheter med verksamhet på 
förskolans gård, 4) hinder med verksamhet på förskolans gård samt 5) 
förskollärarens roll. Analysen genomfördes även den med kodning för att hitta 
likheter och skillnader i materialet med utgångspunkt i forskningsfrågorna. 
 
3.5 Etiska ställningstaganden 
 
Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska krav har beaktats under denna studie. 
Informationskravet beaktades genom att deltagarna i förväg informerades om syftet 
och villkoren för deltagandet via ett missivbrev (se bilaga 1). Samtyckeskravet har 
beaktats genom att samtliga deltagare gav ett muntligt samtycke att delta i studien. 
Konfidentialitetskravet har beaktats genom att namn på deltagare och verksamhet 
inte nämns i studien. Nyttjandekravet har beaktats genom att deltagarna 
informerades om att resultatet enbart kommer att användas i detta examensarbete 
och att den färdiga uppsatsen kommer att publiceras på DIVA. 
 
3.6 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 
 
Reliabilitet och validitet är ursprungligen utformade för att gälla kvantitativa studier 
och det saknas liknande kriterier för att använda till kvalitativa studier (Bryman, 
2002). Behovet av begrepp för att kunna säkerhetsställa kvaliteten på en 
undersökning har lett till att reliabilitet och validitet omtolkats. Både Bryman (2002) 
och Denscombe (2011) refererar till Lincoln och Guba (1985) men tolkar 
översättningen av begreppen reliabilitet och validitet på något skilda sätt. Vi väljer 
här att utgå från Denscombes (2011) tolkning av begreppen som är tillförlitlighet och 
trovärdighet.   
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Denscombe (2011) menar att tillförlitlighet och trovärdighet behöver lyftas genom en 
noggrann redogörelse av hur studien har utförts för att kunna granskas av andra. 
Metoden som vi använt i denna studie finns väl beskriven och öppen för granskning 
vilket ökar tillförlitligheten och möjliggör för andra att genomföra en liknande studie. 
Även om möjligheten finns för någon annan att upprepa vår studie skulle det 
troligtvis inte visa på samma resultat. Bryman (2002) menar att det är svårt för en 
annan forskare att upprepa en tidigare genomförd kvalitativ undersökning då den 
ofta bygger på sociala studier. Eftersom den andra forskaren då behöver inta samma 
sociala roll som den första forskaren hade vid tillfället för intervjuerna samt intervjua 
samma respondenter. Det förklarar varför resultatet troligen skulle bli annorlunda. 
Ett annat sätt att kvalitetssäkra en undersökning, menar Denscombe (2011), är att 
använda respontentvalidiering eftersom det ökar studiens trovärdighet. 
Respondentvalidering innebär att respondenten får ta del av det insamlade 
materialet och bekräfta att det stämmer. Respondenterna i denna studie fick alla 
möjlighet att läsa igenom den transkriberade intervjun samt möjlighet att 
kommentera. En respondent återkopplade och gjorde ett förtydligande i sitt 
uttalande vilket har tagits med i resultatet.  
 
4 Resultat 
 
Resultatet utgår från de intervjuer som har genomförts och inleds med en 
presentation av deltagarna och en beskrivning av förskolegårdarnas utformning. 
Därefter följer en beskrivning av förskollärarnas syn på planerad pedagogisk 
verksamhet på förskolans gård, vilka möjligheter respektive hinder de ser samt hur 
de ser på sin roll på förskolans gård.  
 
4.1 Presentation av förskollärarna 
 
Deltagarna i denna studie består av nio förskollärare mellan 22-60 år. Alla är 
yrkesverksamma på förskolor i en medelstor stad i Sverige. De har mellan 1-34 års 
yrkeserfarenhet. Fyra av dem jobbar med de yngre barnen på småbarnsavdelningar 
och fem av dem jobbar med de äldre barnen på syskonavdelningar. 
 
4.2 Gårdens utformning 
 
Förskollärarna beskriver två typer av gårdar. En som möjliggör för barnen att röra sig 
på stora ytor med många skymda platser. De skymda platserna är exempelvis bakom 
byggnader och växtlighet. Den andra typen av gård som beskrivs är uppdelad i 
mindre områden, där en gård tillhör två avdelningar. Denna typ möjliggör för 
förskollärarna att ha uppsikt över hela gården. Här ingår även en större gård utanför 
de små som är tillgänglig för hela förskolan. 
 
Respondenternas beskrivningar av förskolornas gårdar presenteras här nedan i två 
tabeller. Förskollärarnas beskrivningar visar att skapade lekredskap så som 
rutschkana, sandlåda, gungor, klätterställning och små hus är vanligt förekommande. 
Mer sällsynta lekredskap är gungbräda och karusell. Utifrån beskrivningarna syns att 
grillplatser är vanligt förekommande på förskolornas gårdar medan samlingsplats, 
bord, bänkar och planteringslådor är mer sällsynt (se tabell 1). Förskollärarna 
beskriver att gårdarna innehåller ett varierat underlag, de flesta gårdar har både 
gräsmatta och asfalt. Det finns även naturliga inslag på alla gårdar utom en. 
Förskollärarnas beskrivningar visar att naturliga inslag i form av buskar, träd och 
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naturliga gömställen är vanligt förekommande medan stenar, skog och kullar är mer 
sällsynt (se tabell 2). Tabellerna visar vad förskollärarna berättade fanns på gårdarna. 
Allt det fanns, men utöver det som nämndes i intervjuerna fanns ytterligare material, 
växtlighet och byggnader. Vilket vi kunde se när vi besökte förskolorna för att 
genomföra intervjuerna. 
 
Tabell 1: Lekredskap och skapade föremål på förskolegårdarna. 

Förskollärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sandlåda  X X X  X  X X 

Gungor X   X X X X X X 

Rutschkana X X X X  X X X X 

Små hus X X X X  X   X 

Cykelpark X  X       

Klätterställning X X X X X  X  X 

Gungdjur X X   X    X 

Karusell         X 

Gungbräda   X       

Planteringslådor X    X   X  

Bord/bänkar     X     

Grillplats  X   X X X X X 

Samlingsplats       X   

Summa: 7 6 6 5 6 5 5 5 8 

 
 
Tabell 2: Naturliga inslag och underlag på förskolegårdarna. 

Förskollärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Asfalt X X X  X X X X X 

Gräsmatta X X X  X X X X  

Buskar  X X X  X X X X 

Träd  X X X   X X  

Stenar  X     X X  

Kulle  X X  X    X 

Skog     X     

Kuperat       X X  

Naturliga 

gömställen 

 X X X   X X X 

Summa: 2 7 6 3 4 3 7 7 4 

 
 
4.3 Planerad pedagogisk verksamhet på förskolans gå rd 
 
Respondenterna beskriver att förskolans gård används till olika planerade aktiviteter 
som sångsamlingar, måltider, luciafirande, grilldagar, hinderbanor, organiserade 
lekar, målning och skapande verksamhet, pulkaåkning, skridskor och skidor, 
rörelseaktiviteter, skapande i sandlådan, fri lek samt temaarbeten. I intervjuerna 
framkom att planerad verksamhet inte har någon tydlig definition genom att flera 
respondenter frågade vad vi menar med planerad verksamhet.  
 
Flera förskollärare beskriver temaarbeten som har genomförts på förskolans gård. En 
förskollärare lyfter en planerad temadag på gården där hela förskolan var involverad. 
Barnen fick besöka stationer med tema teknik där de bland annat fick väva naturväv, 
skapa fåglar av mjölkkartonger och testa vad som var magnetiskt. En annan 
förskollärare beskriver tre olika temaarbeten. Ett handlade om vad som finns i 
trädgården och de kokade bland annat sylt på stormkök och gjorde paj över öppen 
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eld. Ett annat handlade om rymden och då byggdes en rymdraket tillsammans med 
barnen som sedan fick vara kvar på gården. Det tredje temat handlade om vatten, 
förskolläraren berättar att de har gjort vattenbanor ute på förskolans gård som 
barnen kunde leka med även när temat var slut. Ytterligare en förskollärare berättar 
att det förekommer temadagar ute på förskolans gård och tar som exempel upp 
bokens dag och ett tema kring maskar. Det var barnens intresse för maskar som ledde 
till att det blev ett tema. Enligt en förskollärare används gården till att ta tillvara på 
det som barnen intresserar sig för, exempelvis spindlar. Det framgick inte av 
intervjun om detta ledde till ett temaarbete. Flera förskollärare berättar också att de 
odlar tillsammans med barnen på förskolan.  
 
Samlingar på förskolans gård genomförs, enligt flera förskollärare, på platser som 
grillplatsen, sandlådekanten och gräsmattan. Argument, som en av förskollärarna 
lyfter, för att ha samling utomhus är att det ryms många fler och att ljudnivån inte 
upplevs lika hög. De förskollärare som arbetar med de yngre barnen anser att 
planerad verksamhet på gården blir mer spontan. Det handlar mycket om att träna 
barnens motorik samt att vara delaktig i deras lek och tillföra pedagogiska 
resonemang som språk och matematik för att bidra till lärandet. En respondent 
beskriver att verksamheten planeras och utvecklas utifrån det som förskollärarna ser 
att barnen behöver utveckla, det kan i sin tur leda till inköp av specifikt material. 
Lådor med material i som är till för barnen är något som två av förskollärarna 
använder. Det kan vara en låda som innehåller luppar, leksaker eller målarsaker som 
barnen kan använda för att utforska något ute på gården. I arbetet med de yngre 
barnen kan barnen med hjälp av lådorna visa vad de vill göra ute på gården. De barn 
som inte kan uttrycka verbalt vad de vill göra kan peka på lådan med innehållet som 
de finner intressant.  
 
Det framkommer även att flera av förskollärarna genomför planerad pedagogisk 
verksamhet utanför förskolans gård. De ger exempel på platser som skogen, 
lekplatser och öppna grönområden. 
 
4.4 Möjligheter med planerad verksamhet på förskola ns gård 
 
Respondenterna ser flera möjligheter med planerad verksamhet på förskolans gård. 
De lyfter att utemiljön erbjuder ett större lekrum där barnen har större utrymme att 
röra sig på. De ser hur olika ämnen kan integreras i aktiviteter utomhus. Fler 
möjligheter som förskollärarna lyfter är att det gynnar barns motoriska utveckling, 
minskar smittspridningen och att det spar tid. 
 
Planerad verksamhet på förskolans gård bidrar, enligt en förskollärare, till att hela 
gården utnyttjas. Flera förskollärare anser också att det mesta som går att göra inne 
även går att göra ute. En av dem beskriver det så här: 
 

Jag tror att om man planerar verksamheten och tar med sig den ut så upptäcker man 
som pedagog mer och mer möjligheter och vad du kan göra på gården (Förskollärare 
3-5 år). 

 
Gården erbjuder, enligt respondenterna, naturliga material och naturliga tillfällen att 
använda i den pedagogiska verksamheten. Det kan handla om att öva på samarbete, 
turtagning och förstå instruktioner. Matematik och språk bearbetas genom att 
exempelvis räkna löv och dramatisera sagor med stöd av gårdens miljö. Alla 
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respondenterna anser att den fria leken har en självklar plats ute på gården och att 
den möjliggör för lärande. En av förskollärarna menar att den fria leken kan inspirera 
till vidare verksamhet. En annan förskollärare ser det som tidsbesparande att 
förlägga verksamheten på förskolans gård eftersom det inte kräver någon promenad 
som det exempelvis gör till skogen. Det är också lättare att spara barnens projekt på 
förskolans gård.  
 
Vistelse på förskolans gård ger förskollärarna möjlighet att se barnens motoriska 
förmåga genom de utmaningar som finns på gården som exempelvis sandlådekanter, 
klätterställningar och ojämn terräng. En förskollärare uppger att det ger 
förskollärarna möjligheter att hjälpa barnen vidare i den motoriska utvecklingen. En 
annan förskollärare upplever att barnens koncentration är högre om de har varit ute 
och sedan kommer in till en samling. Utemiljön erbjuder mer rörelsefrihet och 
mindre stilla sittande vilket gör att barnen orkar koncentrera sig. Förskollärarna 
lyfter förutom lärande och pedagogiska möjligheter även hälsofrämjande aspekter. 
Barnen håller sig friskare om de är ute, menar flera av respondenterna. Det ökar 
deras immunförsvar och en förskollärare upplever att förkylningar och magsjuka inte 
sprids i samma omfattning i barngruppen. Det känns sunt att vara ute, menar en 
annan förskollärare, särskilt för yngre barn som ofta är väldigt nära varandra. 
Utevistelsen kan då minska smittspridning. 
 
4.5 Hinder med planerad verksamhet på förskolans gå rd 
 
Flertalet av respondenterna nämnde till en början att de inte upplevde några hinder 
med planerad verksamhet på förskolans gård. Det framgick senare under 
intervjuerna att de ändå upplevde vissa hinder med verksamhet utomhus. Inarbetade 
rutiner, många barn, stora ytor, personalbrist, pedagogens brist på kunskaper och 
vädret är hinder som förskollärarna lyfter. 
 
Flertalet förskollärare anser att det kan vara ett hinder när många avdelningar är ute 
på samma gård samtidigt och att det saknas avgränsade platser. Det blir då svårt att 
avgränsa barngruppen och därmed svårt att följa dem. Flera av förskollärarna uppger 
att det finns många saker som stör den planerade verksamheten i utemiljön. Det kan 
vara kompisar från andra grupper som inte deltar i just denna aktivitet eller leksaker 
som lockar. Kommunikation med kollegor från andra avdelningar, anser 
förskollärarna, är viktigt för att kunna genomföra en planerad aktivitet med en 
mindre grupp barn på gården. Det gör att kollegorna som använder samma gård kan 
informera de andra barnen om den verksamhet som kommer att ske på gården. 
 
Inarbetade rutiner kan, enligt en nyutbildad förskollärare som arbetar med yngre 
barn, vara ett hinder för planerad verksamhet ute eftersom det kan vara svårt att 
introducera nya saker. Det kan även vara svårt att ändra på tid och plats för 
exempelvis en samling. En annan respondent menar att pedagogen själv kan bli ett 
hinder för verksamhet ute genom att inte våga prova nya saker, det är viktigt att våga 
utnyttja hela gården och ta hjälp av barnen i planeringen av aktiviteter. Personalbrist 
kan också vara ett hinder för verksamhet ute. Påklädning av de yngre barnen kan bli 
stressande med färre pedagoger och leda till att de stannar inne. När det handlar om 
äldre barn leder personalbrist istället till att barnen får leka mera fritt utomhus och 
att pedagogerna hjälps åt så gott det går. Den verksamhet som genomförs är då 
öppen för de barn som vill delta. Barnens vana att leka fritt på förskolegården ses 
ibland som ett hinder för den planerade verksamheten genom att barnen tar för givet 



18 

 

att de kan avvika när de känner för det. Det kan vara svårare för barnen att uppfatta 
gränsen mellan styrd verksamhet och fri lek utomhus.  
 
Flera förskollärare berättar att de odlar tillsammans med barnen på förskolan. Ett 
hinder som två av dem ser är att barnen inte blir delaktiga under hela 
odlingsperioden. Den ena förskolläraren, som är verksam med de yngre barnen, 
menar att barnen som varit delaktiga i odlingen har bytt avdelning när det är dags att 
skörda. Den andra lyfter att förskolan har semesterstängt när det är dags att skörda, 
men att de skulle kunna välja saker som skördas senare på året.  
 
Vädret kan även vara ett hinder för verksamhet ute, detta uppger främst förskollärare 
som arbetar med yngre barn. På vintern har barnen svårt att röra sig i tjocka kläder 
och de har svårt att hålla värmen. Regn kan leda till att barnen blir blöta, kalla och 
ledsna, vilket i sin tur leder till trötta och ledsna pedagoger. Vädret kan, enligt flera 
respondenter, inverka på planeringen och en förskollärare menar att vädret får styra 
valet av aktivitet till exempel om det är kallt passar det bättre med en rörlig aktivitet. 
 
4.6 Förskollärarens roll 
 
Respondenterna beskriver att rollen som förskollärare på förskolans gård innebär att 
ha uppsikt över barnen, lösa konflikter och vara medupptäckare. Den innebär även 
att starta upp aktiviteter, utveckla leken tillsammans med barnen samt att utveckla 
gårdens miljö utifrån barnens intresse.  
 
En förskollärare menar att rollen innefattar är att ge barnen en positiv bild av att vara 
ute. Förskollärarens inställning till verksamhet ute är något som flera respondenter 
belyser. De menar att en positiv inställning gör det lättare att tänka ett steg längre 
och vara mer kreativ. En respondent menar att förskollärare som saknar tidigare 
erfarenheter av verksamhet ute kan uppleva det som svårt att genomföra aktiviteter 
eftersom förskolläraren inte känner sig trygg i miljön. En annan del av 
förskollärarens roll som lyfts är samverkan med hemmen och att föräldrarna 
värdesätter att barnen är ute mycket på förskolan eftersom det inte hinns med 
hemma. 
 
Flertalet förskollärare menar att de vuxna behöver röra på sig för att kunna ha 
uppsikt över hela gården och att de räknar barnen för att försäkra sig om att alla är 
där. Gårdens utformning har betydelse för möjligheten till uppsikt och för 
möjligheten till att befinna sig där barnen är. De gårdar som tillåter barnen att röra 
sig på stora ytor med skymda platser leder till att förskollärarna behöver röra sig mer 
än vad de behöver göra på de gårdar som är mer lättöverskådliga. En mer 
lättöverskådlig gård medför att förskollärarna kan vara mer delaktiga. En 
förskollärare uppger att det är svårt att vara delaktig i barns lek på en stor gård med 
många barn eftersom tiden går åt till att hålla koll. En lösning som förskolläraren 
beskriver är att placera ut de vuxna på olika platser på gården men det skulle bli mest 
att hålla vakt, vilket kan bli tråkigt i längden. En annan lösning som beskrivs är att 
avdelningarna delar upp dagar och tider för vistelse på gården för att undvika att 
samtliga barn är på gården samtidigt alltför ofta. En förskollärare som arbetar med 
yngre barn berättar att pedagogerna i arbetslaget har för dagen bestämda roller när 
de är ute. Det ska vara en som sitter med eller befinner sig där barnen är och en som 
går runt på gården för att ha övergripande uppsikt. Liknande arbetssätt beskrivs av 
flera respondenter. 
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En förskollärare lyfter att vuxna inte behöver delta i barnens lek utan hellre kan vara 
iakttagande. Ytterligare en förskollärare menar att det är viktigt att inte lägga sig i för 
mycket eftersom det som vuxen är lätt att ta över. Förskolläraren säger: 
 

Jag tycker att det är viktigt att barnen får egen tid utan att vi är där liksom, därför att 
jag tror på något sätt att vi styr, vi kan tycka att vi inte gör det men vi gör det 
(Förskollärare, avd. 3-5 år).   

 
I den fria leken kan barnen lämnas mer åt dem själva, menar flera förskollärare, 
medan förskollärarens roll i den mer vuxenstyrda pedagogiska verksamheten är att 
intressera och inspirera barnen genom att ställa frågor och väcka nya tankar. Det 
handlar om att vara medupptäckare, att utveckla och berika barnens upplevelse.  
 
En annan respondent menar att rollen är att se vad barnen behöver utveckla och 
stödja dem i det. En del i detta kan vara att utveckla gårdens miljö. Förskollärarens 
roll ute på gården innebär även att föra pedagogiska samtal med kollegor. Det kan 
handla om planering, reflektion och praktiska detaljer som behöver lösas. Flera 
förskollärare uttrycker en önskan om att oftare få arbeta med mindre barngrupper för 
att kunna se varje barn. Det är enligt flera förskollärare viktigt att verksamheten 
utgår från barnens intresse samt att välja en plats som passar för tänkt aktivitet. 
Förskollärarens roll är även att starta upp och leda aktiviteter, det kan både vara lek i 
sandlådan och organiserade lekar som ”under hökens vingar”. En förskollärare 
uppger att rollen i organiserade lekar blir att lära ut regler och hjälpa barnen att 
förstå dem samtidigt som det handlar om att se till att alla barn får vara med på 
samma villkor. Förskolläraren ger exempel på detta:  
 

Vi har fått tampas väldigt mycket med att man kanske bara vill vara varg hela 
tiden...man måste ju få vara kyckling också, för när man kommer mot de här två tre 
sista som inte hunnit vara vargen än, så vill dom andra liksom inte vara med längre, 
och då får man vara lite hård och nu leker vi den här leken (Förskollärare, avd. 3-5 år).  

 
Intervjuerna visar på mångsidighet i förskollärarens roll. Det framkommer att rollen 
innefattar såväl arbete med barnen som att samarbeta med kollegor och föräldrar. 
Det handlar om att ta tillvara på barnens idéer och en förskollärare poängterar att 
förskollärarens roll är densamma oberoende av var verksamheten sker och säger:  
 
 Jag har ju samma uppdrag oavsett om jag är på gården eller om jag är inne  
 (Förskollärare, avd. 3-5 år). 

  
4.7 Resultatsammanfattning 
 
Respondenterna beskriver att förskolans gård används till aktiviteter som samlingar, 
skapande verksamhet, rörelseaktiviteter, lek i sandlådan, fri lek och temaarbeten. De 
möjligheter som förskollärarna lyfter med planerad verksamhet på förskolan gård är 
att den erbjuder större utrymme för barnen att röra sig på, det gynnar barns 
motoriska utveckling samt har en hälsofrämjande aspekt där barnen anses hålla sig 
friskare. De belyser några hinder med verksamhet utomhus och menar att bristen på 
personal, brist på kunskap och de stora barngrupperna kan påverka valet av aktivitet 
men att det är förskollärarens inställning till verksamhet ute som är avgörande. 
Förskollärarens roll ute på gården är, enligt förskollärarna i denna studie, att vara 
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medupptäckare, ha uppsikt över barnen och befinna sig där barnen är. De lyfter även 
att deras roll är att utveckla gårdens miljö så att den tillfredsställer barnens behov.  
 
5 Resultatanalys och diskussion 
 
Detta avsnitt inleds med en metoddiskussion följt av analys och diskussion av 
resultatet som framkommit. Det avslutas med slutsatser, nya forskningsfrågor och 
pedagogisk relevans. 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
Det har genomförts en kvalitativ studie för att undersöka hur förskollärare ser på 
förskolans gård som pedagogisk miljö och hur de anser sig använda den. Det gjordes 
ett icke-sannolikhetsurval där snöbollsurvalet bidrog till att vissa deltagare fick 
kännedom om varandras medverkan och vi är medvetna om att de kan diskutera med 
varandra om studiens resultat. Det framkommer dock inte i vårt resultat vem som 
har sagt vad och för att skydda deltagarnas integritet har vi inte fört någon personlig 
information vidare. Detta enligt de forskningsetiska kraven. 
 
Valet av intervju som metod har fungerat bra och frågorna som ställdes hjälpte oss att 
få ett innehållsrikt resultat och de besvarade våra forskningsfrågor. Vi valde att 
använda semistrukturerade intervjuer vilket innebar att frågorna var öppet 
formulerade och inte behövde ställas i en viss ordning. Vi ställde ändå frågorna i den 
ordningen det stod. Vi valde att upprepa alla frågor en gång till för att ge 
respondenterna möjlighet att lägga till information. Det fungerade bra och alla la till 
något den andra gången de fick frågorna. Idén till detta kom genom att flera 
respondenter frågade om de fick ta del av frågorna innan intervjun, vilket vi efter 
övervägande sa nej till för att förutsättningarna skulle bli så lika som möjligt. Att låta 
respondenterna få ta del av frågorna i förväg kunde å andra sidan bidragit till mer 
genomtänkta svar, något som vi reflekterat kring i efterhand. Intervjuerna 
genomfördes enskilt och vi tror att vi som intervjuare påverkade respondenterna en 
del, precis som Denscombe (2011) menar att intervjuaren gör. Vi kan ha påverkat 
genom våra följdfrågor som en del var ledande samt i vissa fall genom vår tidigare 
relation till respondenten. Det är däremot inget vi kan se i resultatet bidragit till 
skillnader i svaren. Vi var medvetna om intervjuareffekten och försökte ta en neutral 
roll för att öka tryggheten hos respondenten. Våra egna värderingar har så långt som 
möjligt försökt undvikas för att enbart lyfta fram respondenternas tankar. Något som 
visade sig när vi gick igenom intervjuerna var att under de första intervjuerna ställde 
vi färre följdfrågor än under de senare intervjuerna. Det kan bero på att våra tidigare 
erfarenheter av att genomföra intervjuer är begränsade till enstaka intervjuer som 
genomförts tidigare under lärarutbildningen samt i grundskolan och gymnasiet. 
Anledningen till fler följdfrågor i de senare intervjuerna kan dels bero på vår egen 
progression som intervjuare och dels på att vi efter några intervjuer kunde se 
tydligare vart materialet var på väg och därav veta vad vi ville ha svar på. 
 
Intervjufrågornas öppna karaktär kan ha haft betydelse för resultatet på grund av det 
ibland ifrågasattes av respondenterna hur de skulle tolkas. Vi svarade då att de fick 
tolka frågorna som de ville. Det var flera respondenter som frågade om planerad 
verksamhet vilket inte förvånade oss eftersom det är något som kan tolkas på flera 
sätt. Vi hade kunnat ställa frågan hur de definierar planerad verksamhet för att få ett 
tydligare resultat. I efterhand saknade vi även en fråga om förskollärarens inställning 
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till verksamhet ute då vi kunde se att flera respondenter tog upp det. Vårt mål med 
studien var att besvara våra forskningsfrågor och det har vi uppnått genom materialet 
vi fått fram.  
 
5.2 Resultatanalys   
 
Den fria leken har en självklar plats i verksamheten på förskolans gård genom att 
samtliga förskollärare beskriver att den förekommer på gården. Den uppfattningen 
delar förskollärarna med Olsson (1995) som menar att leken är självklar för barnen 
och att de både upplever och lär i leken, samt med Lillemyr (2002) som lyfter lekens 
egenvärde som viktigast för barnen. Resultatet visar att förskollärarna förutom lekens 
egenvärde också ser möjligheter som att den bidrar till lärande och kan inspirera till 
planering av verksamheten. Förskollärarna beskriver hur de bidrar till barnens 
lärande genom att delta i barnens lek och tillföra pedagogiska resonemang. Det kan 
ses som att de har tydliga mål med sin medverkan som Lillemyr (2002) menar att 
förskollärare behöver ha när de väljer att delta i barns lek för att kunna respektera 
leken och inte förstöra den. Utifrån resultatet framgår det att en del förskollärare 
väljer att delta i barnens lek medan andra väljer att ta en iakttagande roll. Det skulle 
kunna vara så att förskollärarna alternerar mellan att delta i och observera barns lek 
men det framkommer inte i resultatet. Resultatet kan tolkas som att förskollärarna 
använder den fria leken på olika sätt eftersom den fria leken ibland beskrivs av 
respondenterna som en del i den planerade verksamheten och i andra fall som något 
som barnen ägnar sig åt när planering saknas. En fördel med att delta i barns lek kan 
vara det som förskollärarna beskriver, att tillföra exempelvis språkliga och 
matematiska begrepp i leken för att möjliggöra lärande. Men Davidsson (2008) lyfter 
att barn lär av varandra i leken vilket kan ifrågasätta behovet av vuxnas deltagande i 
barns lek för att möjliggöra lärande. En annan fördel med vuxnas deltagande i barns 
lek kan vara att den vuxne blir ett stöd i samspelet mellan barnen. Nackdelar med att 
vuxna deltar kan vara det som en förskollärare i resultatet beskriver, att de vuxna lätt 
tar över och styr mer än vad de önskar.  
 
Förskollärarna i denna studie lyfter att barns vana av att leka fritt kan bli ett hinder 
för den planerade pedagogiska verksamheten ute eftersom barnen har svårt att 
uppfatta gränsen mellan fri lek och planerad pedagogisk verksamhet. En förklaring 
till det kan vara att barnen i den fria leken lämnas mer ifred och inte behöver 
engagera sig i vad de övriga barnen gör om de inte vill. Davidsson (2008) lyfter att 
barnen kan se utemiljön som sitt fria rum där de själva bestämmer vad de vill ägna 
sig åt. Men det finns annat som talar för att använda gården i den planerade 
verksamheten. Brage och Linde (2012) beskriver att den fria leken är dominerande i 
verksamheten på gården, men menar att det finns plats för mer planerad och styrd 
verksamhet. Argument för att använda planerad verksamhet ute som Brügge och 
Szczepanski (2011) lyfter utifrån utomhuspedagogik, är att lärandet får stöd av miljön 
samt att barnen lär med hela kroppen. Det ena utesluter inte det andra, den fria leken 
behöver inte ersättas av den planerade verksamheten eller tvärt om. Genom att se det 
som Granberg (2000), att barn lär både i den fria leken och i de mer strukturerade 
aktiviteterna kan förskollärarna uppnå läroplanens mål genom båda metoderna. 
Olsson (1995) talar emot att använda förskolans gård i den planerade pedagogiska 
verksamheten eftersom hon menar att det kan förstöra barns lust till lek.  
 
Temaarbete är ett vanligt förekommande inslag på förskolornas gårdar då flertalet 
förskollärare ger exempel på arbeten som ägt rum. Det framkommer inte varför de 



22 

 

väljer att utföra temaarbeten utomhus och inte heller i vilken utsträckning de gör det 
inomhus. En anledning till att de väljer gården som pedagogisk miljö kan vara det 
som Brügge och Szczepanski (2011) beskriver, att temaarbeten gynnas av att 
genomföras utomhus eftersom miljön bidrar med extra upplevelser som exempelvis 
riktiga djur. Temaarbete är en arbetsform som vilar på en utvecklingspedagogisk 
grund då Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att temaarbete 
bidrar till ett tvärvetenskapligt lärande samtidigt som det också ger förskollärarna en 
möjlighet att ta utgångspunkt från barnens intresse. Förskollärarna i vår studie 
beskriver att barnens intresse ligger till grund för valet av tema och ger som exempel 
ämnet teknik. Resultatet visar också att förskollärare använder gården för att ta 
tillvara på barnens intresse. Det kan tolkas som att förskollärarna använder 
utomhusmiljön för att upptäcka det som lockar barnen som Granberg (2000) menar 
är en del av att arbeta som en medforskande pedagog. Ett annat sätt att ta till vara på 
barnens intresse, menar Selin (2007), är att göra en kartläggning över förskolans 
gård för att se vad barnen intresserar sig för. I resultatet framkommer det att en 
förskollärare ser det som sin roll att observera vad barnen gör och utveckla gården 
därefter. En förklaring till att förskolläraren ser det som sin roll att utveckla gården 
kan vara det som Olsson (1995) lyfter, att gårdens utformning inte alltid bidrar till att 
ta tillvara på barnens behov och intressen. Hon menar att förskolans pedagogik är 
bättre än miljön på att ta tillvara på barnens intressen vilket kan förklara varför 
resultatet visar att det ingår förskollärarens roll.  
 
Utöver temaarbete berättar förskollärarna att samlingar genomförs utomhus. Några 
förskollärare beskriver att anledningen till att de väljer att ha samling utomhus är att 
det ryms fler och att ljudnivån inte upplevs lika hög som inomhus. Gården ska, enligt 
Grahn (2007) samt Grahn och Ottosson (2010) vara utformad så att det finns plats 
för socialt samspel i form av samlingsplatsen. Det visar resultatet att det finns genom 
att förskollärarna använder grillplatser, sandlådor och gräsmattor till samlingar. En 
förklaring till att förskollärarna väljer att ha samling utomhus kan vara att de väljer 
bort samling inomhus eftersom det, enligt Mårtensson (2011), kan vara stressande för 
både barn och vuxna på grund av dagens stora barngrupper. En annan förklaring till 
förskollärarnas val att ha samling ute kan vara det som Söderström (2011) anser att 
en naturrik gård kan ha en lugnande effekt på barnen och att barnen därför har 
lättare att sitta still. Det väcker frågan om målet med samlingen är att barnen ska 
sitta still eller om målet är att barnen ska få en meningsfull upplevelse. Den lugnande 
effekten utomhus kan även förklara varför ljudnivån upplevs som lägre. Det behöver 
inte betyda att ljudnivån är lägre eftersom studier (Eriksson, 2004) visat att 
förskollärare som använt utemiljön för lärande upplevt att ljudnivån varit högre ute 
och barnen haft svårt att koncentrera sig. Det ledde till att förskollärarna upplevde 
situationen som mindre meningsfull. Det kan förklara varför en del förskollärare i 
denna studie väljer bort samling utomhus. Resultatet visar att även samling inomhus 
kan gynnas av utevistelsen genom att en förskollärare beskriver att när barnen i 
utemiljön får röra sig fritt har de ro att sitta still när de kommer in. Här väcks 
återigen frågan om vad målet med samlingen är. Det kan tolkas som att 
förskolläraren anser att samlingar är något som ska ske inomhus och att 
utomhusmiljön är till för fri lek. Det kan kopplas till Sandberg och Vuorinens (2008) 
åsikt om att barnen upplever en större frihetskänsla utomhus, eftersom de inte är lika 
styrda av de vuxnas regler som inomhus. Det kan vara en del av förskollärarens syn, 
att de vuxna styr mer inne medan barnen bör lämnas åt fri lek ute och det i sin tur 
kan vara ett sätt att undvika det som Davidsson (2008) varnar för, att vuxna går in 
och styr över barnens utemiljö. 
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Resultatet visar att planerad pedagogisk verksamhet med de yngre barnen är mer 
spontan och att förskollärare deltar i barnens lek för att bidra till barns lärande. Det 
kan tolkas som ett sätt för förskollärare att synliggöra bland annat det språkliga och 
matematiska genom leken. Detta, menar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
(2003), ingår i förskollärarens roll. Förskollärarna i resultatet lyfter ett sätt som kan 
bidra till barnens lärande genom utformandet av lådor med material som lockar till 
aktiviteter. Det visar hur barnen kan inspireras att utforska och undersöka miljön 
som Granberg (2000) menar ger barnen ett aktivt deltagande i verksamheten. 
Lådorna som förskollärarna i resultatet använder sig av bidrar enligt dem till att göra 
barnen delaktiga. De yngsta barnen kan genom kroppsspråket förmedla vilken låda 
de vill ha och vad de vill göra. Det visar att barnen har en avsikt med sitt handlande 
och Granberg (2000) lyfter att även de yngsta barnen kan göra medvetna val långt 
innan de kan uttrycka sig verbalt. Skapandet av lådorna visar hur förskollärarna 
använder sig av förskolans miljö som inspiration. Valet av material i lådorna visar 
också att förskollärarna utgår från att utmana barns lärande och locka dem till nya 
aktiviteter utomhus. Detta styrker Lillemyr (2002) som menar att aktiviteter och 
miljön ska anpassas för att utmana och därmed skapa meningsfulla sammanhang. 
Arbetet med lådorna visar även exempel på utomhuspedagogik som Brügge och 
Szczepanski (2011) menar innebär att alla sinnen används i lärandet med stöd av 
miljön. 
 
Miljöns utformning är viktig för barns motoriska utveckling (Olsson, 1995; Grahn 
m.fl., 1997; Grahn & Ottosson, 2010; Brügge & Szczepanski, 2011). Resultatet visar 
att arbetet med de yngre barnen på förskolan till stor del handlar om att utveckla 
barns motorik och förskollärarna upplever att de ska erbjuda utmaningar samt ta 
tillvara på det som finns i utemiljön. Det kan förskollärarna göra genom att använda 
sig av kuperad terräng och varierat underlag som enligt Selin (2007) ska finnas i en 
god utomhusmiljö. Resultatet visar att två förskollärare beskriver att det finns 
kuperad terräng på deras gårdar och att de använder den tillsammans med bland 
annat sandlådekanter för att stödja barns motoriska utveckling. Flertalet 
respondenter beskriver att det även förekommer naturliga inslag i någon form på 
deras gårdar (se tabell 2), något som Glantz, Grahn och Hedberg, (2011) anser att 
miljön ska erbjuda för att kunna utmana barnen. 
 
Förskolegårdens utformning påverkar förskollärarens roll i verksamheten ute. Den 
roll, som framgår i resultatet, innefattar att ha uppsikt över barnen samtidigt som 
barnens integritet ska bevaras. Rollen innefattar även att delta i barnens lek och 
aktiviteter, vilket enligt förskollärarna är svårt att kombinera med att ha uppsikt, 
framförallt om gården är stor. En stor gård innehåller ofta många skymda platser 
vilket förskollärarna upplever försvårar möjligheten att hålla uppsikt. Samtidigt är de 
skymda platserna betydelsefulla utifrån barnens perspektiv, och Mårtensson (2011) 
menar att det är där barnen har sina favoritplatser. Flera författare lyfter fram 
skymda platser och växtlighet som viktiga delar av förskolans gård (Grahn, 2007; 
Glantz, Grahn & Hedberg, 2011). Resultatet visar att de förskollärare som arbetar på 
en mer lättöverskådlig gård upplever att de kan vara mer delaktiga i barnens lek. 
Resultatet kan tolkas som att de gårdar med få naturliga inslag tillhör de 
lättöverskådliga gårdarna. Fördelen skulle då kunna vara att förskollärarna har större 
möjlighet att delta i barnens lek eftersom de inte behöver avbryta för att se de andra 
barnen ute på gården. Nackdelen blir då att barnens favoritplatser, som återfinns i 
exempelvis buskage (Mårtensson, 2011), inte finns på gården. På de naturrika 
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gårdarna kan det istället vara förskollärarnas delaktighet i barnens aktiviteter som 
begränsas medan den fria leken berikas av många naturliga inslag. Naturen 
inspirerar, enligt Olsson (1995), till en mer varierad lek och detta skulle kunna bidra 
till att barnen leker mer självständigt på en större gård. En annan aspekt gällande 
stora gårdar är att de stora ytorna kan upplevas som stressande av barnen (Selin, 
2007). Det framkommer inte i resultatet hur stora öppna ytor gårdarna har men 
förskollärarna har möjlighet att förhålla sig till den miljö som finns och anpassa 
verksamheten utifrån barnens bästa. Det kan vara en anledning för förskollärarna att 
observera hur barnen använder miljön, vilket Selin (2007) menar kan stödja 
förskollärarna i utvecklandet av gården.  
 
Resultatet visar att de flesta förskolegårdarna innehåller fler skapade lekredskap än 
naturliga inslag. Det kan tolkas som att gårdarna inretts med det som vuxna tror att 
barnen vill ha, vilket är något som Mårtensson (2011) ser som problem när lekplatser 
utformas eftersom det är de naturliga inslagen som barnen föredrar (a.a.). Detta kan 
vara anledningen till att både Lenninger och Olsson (2006) och Selin (2007) anser att 
barnen bör få vara med och utveckla gården. En förklaring till att de skapade 
lekredskapen inte lockar lika mycket som det naturen har att erbjuda kan vara att 
lekredskapen förmedlar till barnen hur de ska användas (Olsson, 1995). Gungans 
användningsområde kan för barnen vara självklar och det kan vara därför utveckling 
av leken med gungan uteblir. Naturliga föremål har inga uttalade 
användningsområde och det kan vara därför fantasin får plats att berika leken. En 
annan förklaring till att naturen lockar barnen till lek kan vara att de skapade 
lekredskapen förblir vad de är medan naturen varieras och förändras i och med 
årstiderna. Resultatet visar att förskollärarna använder sig av årstidernas möjligheter 
i planerad pedagogisk verksamhet genom att vintertid åka skidor, pulka och 
skridskor medan vår och sommar kan inbjuda till exempelvis odling. En förskollärare 
lyfter betydelsen av att anpassa aktiviteten efter vädret exempelvis genom att välja 
rörliga lekar när det är kallt. En anledning till detta kan vara att förskollärare vill ge 
barnen en positiv upplevelse av utevistelse året runt och det lyfter betydelsen av 
pedagogens positiva inställning till utevistelse. En förskollärare som arbetar med de 
yngre barnen menar att vädret på vintern kan vara ett hinder för verksamhet ute 
eftersom barnen lätt blir kalla. Då kan förskollärarens vilja att ge barnen en positiv 
inställning till utevistelsen innebära att de väljer att gå in när barnen fryser. 
 
Förskollärarnas inställning till utevistelse påverkar i vilken utsträckning pedagogisk 
verksamhet sker ute på gården och vad för verksamhet som sker. En förskollärare 
lyfter att en positiv inställning gynnar verksamheten. Inställningen är viktig menar 
även Quennerstedt, Öhman och Öhman (2011) som lyfter att de finns förskollärare 
som uppskattar utevistelsen samtidigt som det finns andra som inte trivs ute. I 
resultatet framkommer det att flertalet av förskollärarna anser att deras roll är att ge 
barnen en positiv inställning till att vara ute och därför är förskollärarens egen 
inställning viktig. En förskollärare upplever det som svårt och känner sig otryggt i att 
genomföra verksamhet ute på grund av att erfarenhet saknas. I resultatet framgår 
flera förklaringar till varför förskollärarna känner sig otrygga. En förklaring kan vara 
att de saknar erfarenheter och utbildning inom området. Detta menar en 
förskollärare kan leda till att förskolläraren själv blir ett hinder för verksamheten. 
Utbildningens betydelse är något som både Bergholm (2006) och Brügge och 
Szczepanski (2011) lyfter och de ser möjligheter med att redan under 
lärarutbildningen få tillägna sig kunskaper om utevistelsens pedagogik och didaktik 
(a.a.). I dagens lärarutbildning ingår utomhuspedagog inte i någon större 
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utsträckning vilket kan förklara varför en del av förskollärarna i denna studie 
upplever uteverksamheten som främmande. En annan anledning till varför 
förskollärarna upplever det svårt att genomföra verksamhet ute kan vara att gårdens 
utformning försvårar för förskolläraren att vara delaktig i verksamheten samtidigt 
som de kan ha uppsikt över andra barn. Det framkommer i resultatet att det är 
förskollärare som är yrkesverksamma på stora gårdar med många skymda platser 
som upplever detta. De skymda platserna försvårar för förskollärarna att veta var 
kollegorna befinner sig och en förskollärare lyfter att det är viktigt att kunna 
kommunicera med sina kollegor för att kunna genomföra verksamhet ute. Det är, 
enligt Skolverkets allmänna råd (2005), personalens ansvar att ha uppsikt över 
barnen och där framgår även att det är kommunens ansvar att se till att miljön är 
utformad därefter. Samtidigt lyfter Skolverkets allmänna råd att barnen behöver ha 
tillgång till avskilda platser där de inte störs av vuxna vilket inte är lätt att kombinera 
med att de vuxna ska kunna ha uppsikt.   
 
Resultatet visar att personalbrist hanteras olika beroende på barnens ålder. 
Förskollärare som arbetar med de yngre barnen berättar att personalbrist leder till att 
de stannar inne, på grund av att påklädning av många barn med få personal tar lång 
tid. Brist på tid eller personal kan, enligt Bergholm (2006), leda till att förskollärare 
väljer bort verksamhet ute, precis som resultatet visar. Ett annat sett att se på 
tidsbrist är som Granberg (2000) menar att det spar tid att börja dagen ute för att 
undvika stressade på- och avklädningssituationer. Resultatet styrker att detta gäller 
yngre barn då förskollärare som arbetar med de äldre barnen beskriver att 
personalbrist istället leder till att de är ute och att barnen får ägna sig åt fri lek. Färre 
personal kan då ha uppsikt över fler barn. Detta kan förklara hur förskolans gård kan 
bli en plats för rekreation, som Mårtensson (2011) menar att den kan bli när 
inomhusmiljön känns stressande på grund av just personalbrist. Brodin och 
Lindstrand (2008) anser att personalbrist leder till att verksamheten blir mer 
regelstyrd, det skiljer sig från resultatet som antyder att det tvärtom leder till mindre 
styrd verksamhet. Det framkommer dock inte vilken typ av verksamhet 
förskollärarna som arbetar med de yngre barnen ägnar sig åt inomhus.  
 
Flera förskollärare i studien anser att utevistelsen bidrar till bättre hälsa och det är 
även ett av de viktigaste argumenten till att använda utomhuspedagogik, enligt både 
Brügge och Szczepanski (2011) samt Quennerstedt, Öhman och Öhman (2011). Flera 
förskollärare i resultatet menar att barnen håller sig friskare och att det stärker deras 
immunförsvar att vara ute. Detta i sin tur minskar smittspridningen. Det förklarar 
Söderström (2011) med att vistelsen utomhus möjliggör för kroppen att producera 
mer D-vitamin, vilket stärker barnens immunförsvar och skyddar dem mot 
infektioner. En förskollärare beskriver i resultatet att föräldrar värdesätter 
utomhusvistelse på förskolan. En förklaring till det kan vara att barnen spenderar 
mer tid inomhus när de är hemma och familjerna upplever att de inte finns tid att gå 
ut och leka (Olsson, 1995; Mårtensson, 2011). En annan förklaring kan vara att 
barnen spenderar större delen av sin vakna tid på förskolan och det är där de erbjuds 
både inne- och utevistelse (Mårtensson, 2011). 
 
5.3 Resultatdiskussion 
 
Förskollärarna beskriver många olika saker som finns på förskolornas gårdar. När vi 
besökte förskolorna för att genomföra intervjuerna kunde vi snabbt se vad gårdarna 
innehöll även om det inte var vår avsikt. Utifrån detta kunde vi se att förskollärarna 
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inte beskrev allt som fanns på gårdarna. Det leder till tankar om varför de valde att ta 
upp vissa saker men inte andra. En förklaring kan naturligtvis vara att förskollärarna 
glömde vissa saker men det skulle också kunna vara så att de beskriver sin gård 
utifrån hur de har använt sig av den de senaste dagarna. En annan förklaring kan 
vara att förskollärarens personliga inställning till föremål på gården påverkar deras 
beskrivning. Det som lyfts kan vara de som förskollärarna gillar att använda medan 
de saker som glöms bort helt enkelt inte prioriteras. Vi tror också att deras 
beskrivningar kan spegla barnens intresse för föremålen på gården och att de hade 
kunnat bli annorlunda om datainsamlingen utförts en annan årstid än hösten.  
 
Utifrån resultatet går det att se att gårdens utformning har betydelse för den 
planerade pedagogiska verksamheten och att olika gårdar bidrar till olika möjligheter 
och hinder. De förskollärare som arbetar på en stor gård upplever att deras roll till 
stor del innebär att ha uppsikt över barnen, vilket vi tror tar mycket energi som skulle 
kunna användas till annan verksamhet. Konsekvensen av detta, menar vi, kan bli att 
de väljer att lämna gården för att kunna genomföra planerad pedagogisk verksamhet 
mera avskilt. De stora gårdarna är ofta även naturrika vilket gör platsen optimal för 
fri lek (Olsson, 1995; Mårtensson, 2011). Medan det framkommer i analysen att en 
mindre gård möjliggör för förskollärarna att vara mer delaktiga i barnens lekar. 
Gemensamt för flera förskollärare i resultatet är att de menar att de använder det 
som finns på gården på bästa möjliga sätt och flera uppger att det ingår i deras roll att 
utforma gården utifrån den verksamhet som genomförs med barnen. 
 
Analysen visar att det finns en del hinder med att genomföra planerad pedagogisk 
verksamhet på förskolans gård. Flertalet av respondenterna lyfter att personalbrist 
kan leda till att det inte genomförs någon planerad pedagogisk verksamhet ute och en 
förskollärare menar att de rutiner som finns på avdelningen hindrar verksamhet ute. 
Det kan kopplas till det som Bergholm (2006) menar att brist på personal leder till 
att uteverksamhet väljs bort men vi tror att förskollärare även väljer bort verksamhet 
inne av samma anledning (a.a.). Våra tidigare erfarenheter är att någon form av 
verksamhet naturligtvis sker oavsett, men att det som från början var planerat inte 
genomförs på grund av personalbrist. Vi har sett att brist på personal ofta leder till fri 
lek och det belyser även en respondent i resultatet. En tanke som väcks är hur 
personalbrist och rutiner kan bli ett hinder för verksamheten. Ingår det inte i 
förskollärarens roll att planera och genomföra verksamhet utifrån de mål som finns i 
Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2010) samt lokala mål oavsett förutsättning? Vi 
menar att läraren behöver hitta lösningar som fungerar även om det råder 
personalbrist eftersom det annars riskerar att inte bli någon verksamhet alls. Vi är 
medvetna om att problemet egentligen inte kan läggas på individnivå eftersom 
personalbrist visar på problem i organisationen som kommunen ansvarar för, 
samtidigt som vi är medvetna om att vikarier inte alltid finns att tillgå. 
 
Ett annat hinder som framgår i resultatet är att den planerade pedagogiska 
verksamheten kan störas när det är många barn ute på gården samtidigt. En 
förskollärare beskriver att barnen som ska delta i verksamheten blir mer 
okoncentrerade om det är andra barn ute på gården och det får oss att ifrågasätta vad 
som är målet med verksamheten och om aktiviteten utgår från barnens intresse. 
Synen på kamrater som lockar mer än aktiviteten kan å ena sidan tolkas som att 
barnen ifråga inte har nått intresse för aktiviteten å andra sidan kan det tolkas som 
att barnen är engagerade men att de har svårt att hålla koncentrationen när andra 
barn utför aktiviteter samtidigt som också intresserar dem. En anledning till att de 
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har svårt att koncentrera sig kan vara som Bergholm (2006) menar att barnen saknar 
erfarenheter av gården som pedagogisk miljö. För att undvika detta menar Dahlgren 
och Szczepanski (1997) att utomhuspedagogik behöver bli en naturlig del i 
verksamheten och inte något som sker vid enstaka tillfällen. Vi menar utifrån detta 
att förskolans gård som pedagogisk miljö bör bli en naturlig del i verksamheten för 
att barnen ska känna trygghet med arbetssättet. För att barnen inte ska störas av 
kamrater kan det vara en anledning att ha aktiviteter på avskilda platser för att ge 
barnen möjlighet att fokusera men det innebär inte att det måste vara obligatoriskt 
för alla att delta. Vårt resultat pekar på att aktiviteter med fördel kan genomföras i 
mindre grupper och att det kan bli mer meningsfulla eftersom alla barn i gruppen får 
större möjlighet att delta aktivt. 
 
Resultatet visar att det ingår i förskollärarens roll att ge barnen en positiv inställning 
till att vara ute. Det väcker frågan om alla lärare måste tycka om att vara ute och om 
det är något lärare måste tycka om från början eller om de kan utveckla ett intresse 
för utevistelsen. Quennerstedt, Öhman och Öhman (2011) menar att det finns en 
variation i vad förskollärare tycker om att vara ute och det syns i resultatet. 
Förskollärare får naturligtvis ha sin egen inställning till utevistelse men förskolans 
verksamhet ska enligt Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2010) innehålla både inne 
och utevistelse och därför menar vi att det är viktigt att förskollärare hittar 
inspiration till verksamhet oavsett var den genomförs. Resultatet visar att en 
förskollärare upplever det svårt att genomföra verksamhet ute eftersom hon saknar 
erfarenheter. Det framgår inte vilket utbildningen förskolläraren har och därmed inte 
heller i vilken utsträckning utomhuspedagogik ingick. Vi upplever inte att 
utomhuspedagogik har berörts i någon större utsträckning under vår lärarutbildning 
men är medvetna om att lärarutbildningen varierar beroende på vilket lärosäte som 
ger utbildningen. Vi tycker med stöd av både Bergholm (2006) och Brügge och 
Szczepanski (2011) att lärarutbildningen har möjlighet att förmedla 
utomhuspedagogik och eftersom utevistelsen är vanligt förekommande inom 
förskolan kan kunskap i utomhuspedagogik berika verksamheten. Flera förskollärare 
i resultatet berättar att de saknar erfarenheter av utomhuspedagogik vilket lyfter 
betydelse av att utbildningen ska innefatta både teori och praktik för att lärare ska 
känna sig trygga i att använda arbetssättet. Detta gäller naturligtvis utbildning 
överlag för om exempelvis utomhuspedagogik inte ingått i lärarutbildningen kan det 
tillgodogöras via en vidareutbildning. Kunskaper i arbetssättet skulle kunna ge en 
mer meningsfull verksamhet ute om förskollärarna som Brügge och Szczepanski 
(2011) menar använder miljön för att förstärka barns möjligheter till utveckling och 
lärande. Vi menar att det även skulle bidra till att den fria leken behåller sin viktiga 
plats på gården genom att den blir en del i den planerade pedagogiska verksamheten 
och används medvetet.  
 
Ett sätt för förskollärarna att ge barnen en positiv bild av att vara ute, menar vi, är 
genom att vara en medforskande pedagog och utgå från det som intresserar barnen 
på förskolans gård. Det skulle kunna beskriva förskollärarens roll generellt men vi 
väljer att lyfta det utifrån utemiljö. Den medforskande pedagogen leder, enligt 
Granberg (2000), barnen vidare och ger nya infallsvinklar, det menar vi kan 
användas för att hjälpa barnen att hitta intressanta aktiviteter i alla väder. Resultatet 
visar att förskollärare gör det genom att de åker skidor och skridskor på vintern och 
odlar på sommaren. Resultatet visar även att de använder aktiviteter som passar i 
flera väder som temaarbeten, organiserade lekar och samlingar. Väder ses av några 
förskollärare också som ett hinder för verksamhet ute, främst för de yngre barnen. De 
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lyfter att regn och kallt väder påverkar verksamheten då barnen har svårt att röra sig i 
tjocka kläder och att de har svårt att hålla värmen när det är kallt ute. För att stärka 
barnens positiva bild av att vara ute visar analysen att förskollärare väljer att gå in om 
barnen inte uppskattar vädret, vilket vi anser kan vara befogat men ibland kan det 
vara flexibiliteten som saknas. Szczepanski (2005) menar att det ingår i lärarens roll 
att vara flexibel och anpassa verksamheten efter vädret och exempelvis genomföra 
rörliga aktiviteter när det är kallt ute vilket skulle kunna vara en annan lösning som 
bidrar till att stärka barnens positiva bild av utevistelsen. Denna lösning lyfter även 
förskollärare i resultatet. 
 
Förskollärarna i studien beskriver att de använder gården till olika aktiviteter som 
samling, temaarbete och lek i många former. Flera förskollärare lyfter att de 
använder skapande verksamhet ute både genom och att ta ut material och genom att 
använda sandlådans möjligheter. Temaarbetena som beskrivs i resultatet är exempel 
på aktiviteter där skapande verksamhet ingår. Flera förskollärare beskriver att 
temaarbetena resulterat i produkter, detta får oss att fundera över lärarens syn på 
skapande. Vi anser med stöd Vygotskij (1995) att skapandet ses som en process där 
resultatet inte är det viktigaste och utifrån det förskollärarna beskriver tolkar vi att de 
ser resultatet som viktigt. Det väcker även frågan hur den skapade produkten sedan 
får användas av barnen, finns det möjlighet för dem att fritt utveckla den vidare? Om 
barnen fritt får utveckla produkten vidare ser vi det fortfarande som en process och 
därmed en mindre resultatstyrd skapande verksamhet. Leken som beskrivs i 
resultatet är såväl fri lek som organiserade lekar och förskollärarna beskriver sitt 
deltagande utifrån lekens karaktär. Förskollärarna som arbetar med yngre barn 
beskriver hur de deltar i barnens lek, följer dem och utmanar dem genom att tillföra 
exempelvis nya ord för att utveckla barnens språk. Det blir ett sätt för förskolläraren 
att synliggöra saker som barnet kan lära sig mer om, vilket Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2003) menar ingår i förskollärarens roll. Det visar även hur 
förskolläraren stödjer barnen i deras språkutveckling genom att ta hjälp av saker som 
finns i förskolans utemiljö. Det kan ses som ett sätt att arbeta med 
utomhuspedagogik som Brügge och Szczepanskis (2011) menar innebär att lära i 
samspel med miljön och att det är förskollärarens uppgift att synliggöra saker som 
kan vara inspirerande.  
 
Förskollärare, som arbetar med äldre barn, beskriver att deras roll innefattar att 
starta upp och leda organiserade lekar. Något som vi anser även kan genomföras i 
verksamhet med de yngre barnen på förskolan, det betyder naturligtvis att valet av 
lekar anpassas till barnen. Organiserade lekar är regelstyrda vilket öppnar för många 
diskussioner kring regler tillsammans med barnen. Det blir ett sätt för barnen att 
uppleva och vara delaktiga i processen att förstå och komma överens om regler. 
Förskolläraren får här möjlighet att inta en kulturförmedlande roll som Granberg 
(2000) beskriver. Det kan även kopplas till Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlssons (2003) tankar kring arbetet med demokrati där de lyfter vikten av att 
barnen får vara delaktiga och att förskolläraren inte bara förmedlar. Det beskriver 
även ett sätt för barnen att lära med hela kroppen som flera författare menar att barn 
gör (Olsson, 1995; Granberg, 2000; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003; 
Davidsson, 2008; Brügge & Szczepanski, 2011; Brage & Linde, 2012). Barnen 
använder alla sinnen genom att organiserade lekar ger möjlighet att röra sig, uppleva 
och använda sin kognitiva förmåga. Redan på Aristoteles tid lyftes holistiskt lärande 
som effektivt för att utveckla ny kunskap (Dahlgren & Szczepanski, 1997). Vi tror att 
barnen tar med sig de kunskaper de inhämtat om regler från den organiserade leken 
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till den fria leken. I den fria leken får barnen möjlighet att bearbeta nya upplevelser, 
enligt Vygotskij (1995). Resultatet visar att verksamheten med de yngre barnen på 
förskolan är mer spontan och att förskollärarna följer barnen i deras lek där de 
befinner sig för stunden. Vi anser att detta kan vara planerad verksamhet genom att 
de exempelvis planerat att vara ute men vad som ska ske ute lämnas mer öppet. 
Förskollärarna som arbetar med äldre barn beskriver en mer planerad verksamhet 
som även den utgår från barnens intressen, men vi tolkar den som mindre spontan. 
Förskollärarna beskriver temaarbeten som pågått under en längre period och därför 
tolkar vi det som mer planerad och kanske mer vuxenstyrd verksamhet än den som 
förekommer med de yngre barnen.  
 
När förskollärare väljer att använda sig av förskolans gård som pedagogisk miljö visar 
analysen att det är viktigt att förskollärarna är medvetna om att gården också är 
barnens fria rum. Det är på gården som barnen upplever att de fritt kan skapa sina 
egna lekplatser med hjälp av naturliga miljöer (Olsson, 1995; Davidsson, 2008). En 
konsekvens som vi kan se av att använda barnens annars fria miljö till planerad 
pedagogisk verksamhet kan då bli att barnens fria lek avbryts och att de går miste om 
utvecklingen i leken som annars skulle skett. Barn skapar, enligt Granberg (2000), 
platser som de behöver till sin lek med hjälp av utemiljöns naturliga inslag. Vi menar 
att barnen genom detta får möjlighet att själva tillskriva de naturliga inslagen egna 
användningsområden och att de får möjlighet att utveckla sin fantasi. Det i sin tur 
gynnar barns begreppsbildning som sker med stöd av barnens fantasi (Vygotskij, 
1995). Olsson (1995) menar att skapade lekredskap ofta ger barn mycket liten 
möjlighet att själva komma på hur de ska användas, hon menar att barn gungar på 
gungan. Vi känner inte igen detta eftersom vi under våra år på lärarutbildningen 
genom både verksamhetsförlagd utbildning och vikariat på olika förskolor sett hur 
barn tillskriver även skapade lekredskap olika användningsområden. Gungan har 
blivit till ett flygplan eller en häst vilket visar på att barnen trots gungans självklara 
användningsområde tillskriver den en egen betydelse utifrån det som behövs i 
barnens lek. Vi ser som Davidsson (2008) att det finns en risk med att vuxna planerar 
styrd verksamhet i barnens lekmiljö eftersom vuxna då kan tillskriva fasta 
användningsområden för föremål som finns på gården som kan skilja sig från 
barnens tolkning. Därför anser vi att det är viktigt att förskollärarna gör medvetna val 
gällande planerad pedagogisk verksamhet på förskolans gård med hänsyn till barns 
fria lek och lekens egenvärde som Lillemyr (2002) poängterar. Vi menar att det även 
är viktigt för förskollärarna att tänka på vad barnen använder olika platser till för att 
inte förstöra platsens betydelse för barnen.  
 
En tanke vi får är att förskolans gård inte behöver vara den rätta platsen för planerad 
pedagogisk verksamhet ute, utan det ibland kan vara bättre att ta med sig 
verksamheten till exempelvis skogen som flertalet av respondenterna i studien 
beskriver att de brukar göra. Gården kanske behöver vara en plats för rekreation som 
Mårtensson (2011) menar. En annan syn på detta kan vara att när gården används till 
planerad pedagogisk verksamhet skapas en möjlighet att inspirera barnen till fortsatt 
lek som Granberg (2000) menar att den medforskande pedagogen gör. Denna 
möjlighet försvinner om verksamheten tas med bort från gården och den bara blir en 
plats för rekreation och barnens fria lek, även om vi anser att leken i sig kan bidra till 
vidare utveckling. Utifrån resultatet framgår det att förskollärarna använder både fri 
lek och mer styrda aktiviteter i den planerade verksamheten men det framgår inte 
hur förskollärarna ser att olika aktiviteter bidrar till barns utveckling och lärande. Det 
innebär att de kan ha medvetna och reflekterade mål med valen av aktiviteter. 
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Förskolläraren kan genom att reflektera och medvetet välja aktiviteter att genomföra 
i verksamheten på förskolans gård öka kvaliteten på verksamheten så att den blir mer 
meningsfull. Vi anser att detta gäller all planerad verksamhet i förskolan såväl 
vuxenstyrd som fri lek. 
 
5.4 Slutsatser 
 
En slutsats vi kan dra utifrån denna studie är att planerad pedagogisk verksamhet 
förekommer i olika former på förskolans gård och att den behöver vara reflekterad för 
att bli meningsfull och måluppfyllande för både barn och vuxna. Vi har kommit fram 
till att den fria leken behöver få stor plats i verksamhet på förskolans gård och att det 
mesta som går att göra inne kan flyttas ut. När verksamhet flyttas ut är det viktigt att 
det finns ett syfte där gården som pedagogisk miljö har något att bidra med. 
Utevistelse är en vanligt förekommande tradition i förskolan men det saknas ibland 
kunskaper och erfarenheter om hur pedagogisk verksamhet bedrivs ute något som 
skulle kunna ändras genom mer utbildning. Vi har även kommit fram till att 
förskollärarens inställning har betydelse för vilken verksamhet som sker på 
förskolans gård. 
 
5.5 Nya forskningsfrågor 
 
Det skulle vara intressant att undersöka förskolegården som pedagogisk miljö utifrån 
barnens perspektiv. Det skulle kunna ge svar på hur barn upplever gården och 
verksamheten som sker där samt hur det överensstämmer med vuxnas uppfattning. 
Det skulle även vara intressant att utöka denna studie genom att kombinera 
intervjuer med observationer för att få veta vad som genomförs i verksamheten på 
förskolegården. 
 
5.6 Pedagogisk relevans 
 
Ämnet har pedagogisk relevans eftersom utomhuspedagogik är aktuellt och 
utevistelse är ett vanligt förekommande inslag i förskolan. Denna studie har visat hur 
nio förskollärare ser på förskolans gård som pedagogisk miljö och tar upp en rad 
olika exempel på verksamhet som med fördel kan genomföras på förskolans gård. 
Studien riktar sig till yrkesverksamma förskollärare och lärarstudenter som vill 
använda sig av förskolans gård som pedagogisk miljö. Genom denna läsning finns 
möjlighet att tillägna sig nya tankar kring utevistelsens betydelse i förskolan. 
Förskollärarnas syn på det hela tillsammans med vår diskussion kring gården som 
pedagogisk miljö kan bidra till inspiration i arbetet på förskolor.  
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Bilaga 1 Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi heter Theres Eriksson och Malin Häggqvist. Vi studerar sista terminen på 
lärarprogrammet på Mälardalens Högskola och ska nu skriva vårt examensarbete. 
Studien kommer att handla om hur förskollärare använder sig av förskolans gård i 
den pedagogiska verksamheten.   
Vi kommer att genomföra 8-10 intervjuer med förskollärare där vi hoppas att du vill 
delta och bidra med dina erfarenheter och kunskaper som yrkesverksam. Vi vill ta 
reda på förskollärares syn på förskolegården som pedagogisk miljö, du behöver inte 
ha något speciellt intresse för ämnet då alla svar är värdefulla. Deltagandet är 
frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Ljudupptagning kommer 
att ske under intervju. Under arbetet beaktas Vetenskapsrådets forskningsetiska krav 
vilket innebär att insamlade uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt, inga 
namn på deltagare eller verksamhet kommer att framgå i resultatet. Informationen 
som framkommer i intervjun kommer endast att användas inom ramen för detta 
arbete. Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras i databasen DIVA som är 
tillgänglig här: www.diva-portal.org  

Intervjun beräknas pågå 30-45 minuter och genomförs v.40-44. Vi återkommer inom 
kort för att få veta om du är intresserad av att delta. Vid frågor är du välkommen att 
kontakta oss. Tack på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar 
Theres Eriksson och Malin Häggqvist 

 

Våra kontaktuppgifter: 

Theres Eriksson   Malin Häggqvist 
Tel: 0000000000   Tel: 0000000000 
E-post: tttttttt@student   E- post: mmmmmm@student 

 

Handledare på Mälardalens Högskola är: 
Tuula Vuorinen 
Tel: 0000000000 
E-post: 0000000000000 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

 
Intervjufrågor 

1. Kan du kortfattat beskriva hur er förskolegård ser ut? 

2. Kan du berätta hur du använder dig av förskolans gård i den planerade 
verksamheten? 

3. Vilka möjligheter ser du med planerad verksamhet på förskolans gård? 

4. Vilka hinder ser du med planerad verksamhet på förskolans gård? 

5. Hur ser du på din roll som förskollärare ute på förskolans gård? 

6. Hur påverkar gårdens utformning ditt val av aktiviteter? 

7. Upplever du skillnader i den planerade verksamheten i inomhusmiljö 
respektive utomhusmiljö? I så fall vad?   

 


