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Sammanfattning 
I den här kvalitativa intervjustudien har vi haft som utgångspunkt att studera pedagogers 

syfte med förskolans gård, samt att studera vilka yttre och inre faktorer som påverkar 

pedagogernas möjligheter att skapa den miljö de önskar. Med de yttre och inre villkoren 

menar vi förutsättningar som finns för pedagoger, så som ekonomi, tid och 

engagemang. En del förutsättningar är svårare att styra över än andra. Hur kommer det 

sig?  

 

I bakgrunden behandlar vi ämnet utomhuspedagogik ur olika aspekter för att få kunskap 

om ämnet och varför det har blivit ett växande intresse inom förskolan. För att nå 

ytterligare kunskap om ämnet har vi valt att intervjua nio förskolepedagoger på tre olika 

förskolor i södra Sverige. Dessa förskolor består av både kommunal och privat ledning.  

 

Resultatet i vår studie visar att samtliga pedagoger är eniga om att förskolans gård är av 

vikt för barns lärande och att den därför behöver vara rikt utrustad, fördelaktigt med 

många, små och innehållsrika rum, som stimulerar barns alla sinnen. Det framkommer 

att pedagogerna anser att deras roll är lika betydelsefull utomhus som inomhus och de 

benämner sig själva som medforskande pedagoger, alltså att de tillsammans med barnen 

utforskar omvärlden. Pedagogernas tankar gällande villkoren för att skapa en önskvärd 

gård skiljer sig åt på de kommunala och privata förskolorna. Varför? 

 

Nyckelord 
Förskolans gård, utomhuspedagogik, pedagogers förhållningssätt, utomhusmiljö, 

ramfaktorer 

 

Abstract 
English title 

Preschool yards- neglected places? 

A study of the conditions governing the possibilities 

 

In this qualitative interview study, we have had as a starting point to study teachers' 

purpose with the preschool yard, as well as study the possible external and internal 

factors that affect preschool teachers' ability to create the environment they desire. With 

the external and internal conditions we mean the conditions that exist for preschool 

teachers, such as finance, time and commitment. Some conditions are more difficult to 

govern than others. How is that? 

 

In the background, we treat the topic outdoor education from different aspects in order 

to gain knowledge about the subject, and why there has been an increasing interest in 

preschool. To achieve further knowledge on the topic, we have chosen to interview nine 

preschool teachers in three different preschool in southern Sweden. These preschools 

are controlled by both municipal and private managements. 

 

The results of our study show that all teachers agree that the preschool yard is important 

for childrens’ learning and therefore need to be richly equipped, beneficial with many, 

small and rich rooms, which stimulate children senses. It appears that the teachers’ 

thinking their role is just as important outdoors as indoors, and they call themselves 

exploring educators. This because of that they together with the children they explore 

the outside world. The teachers' thinking about the conditions to create a desirable yard 

differs between the municipal and private preschools. How come? 
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1 Inledning 
Under rubriken utveckling och lärande i Lpfö 98 (Skolverket, 2010) framkommer 

förskollärarnas uppdrag om att barn ska ges möjlighet till dagliga aktiviteter som 

stimulerar lek, lärande och utveckling, både i inomhus- och utomhusmiljö. Olsen (2013) 

tar upp vikten av utomhusmiljöns betydelse för barns lärande och menar att 

utomhuspedagogik är en del av vardagen på förskolan. Genom att vistas utomhus 

främjas barn både fysiskt och psykiskt. 

 

Vi har valt att skriva om ämnet utomhuspedagogik då vi upplever att det är flera 

förskolor som visat ett växande intresse för denna pedagogik de senaste åren. En stor 

del av den utomhuspedagogik som bedrivs idag, med mottot att lära in ute, utgår från de 

ramar som verksamheten i Ur och skur i samband med friluftsfrämjandet har (Änggård, 

2014). Trots det växande intresset visar forskning och statistik att barn vistas mindre 

utomhus. Det kan enligt författaren bero på att fler barn bor långt ifrån grönområden 

eller att det anses vara farligt att vara ute utan föräldrars tillsyn. Enligt McClintic och 

Petty (2015) kan statisktiken bero på att vårdnadshavare idag är mer stressade och det 

resulterar i att barn får mindre möjlighet att vistas utomhus under tiden de är hemma. 

För att föräldrarna ska få ihop vardagen erbjuder de barnen tid framför någon slags 

skärm och på så vis har uteleken i enlighet med Änggård (2014) fått konkurrens av TV 

och andra medier. Förskolan blir därför ett bra komplement till barns utevistelse, som 

ofta brister i hemmiljön (McClintic & Petty, 2015). Utomhusmiljön som barnen erbjuds 

att vistas i är ofta förskolans gård. Det är även den plats som barnen befinner sig på 

större delen av dagen när de är på förskolan. Från tidigare erfarenheter kring 

utevistelsen har vi upplevt att den i flera fall handlar om en stunds fikapaus för 

pedagogerna och fri lek för barnen! I den här studien kommer vi att studera pedagogers 

syfte med förskolegårdens utformning samt hur de ser på sin egen yrkesroll i samspel 

med barnen i utemiljön. Tyngdpunkten läggs på att se hur och med vilka förutsättningar 

pedagoger arbetar, för att utifrån den befintliga utemiljön skapa en arena som lockar och 

utmanar barn till lärande genom lek. 

 

 

2 Bakgrund 
Under denna rubrik behandlas ämnet utomhuspedagogik ur olika aspekter. Vi tar upp 

vad aktuella styrdokument skriver gällande ämnet. Genom att ta del av information via 

tidigare forskning, har vi fördjupat oss ytterligare. Dessutom sätter vi ämnet i relation 

till teoretisk utgångspunkt. 

 

2.1 Styrdokument 
I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) framgår det att förskolan ska erbjuda barnen en trygg samt 

inspirerande miljö som utmanar och lockar till lek och lärande. Den miljö som 

pedagogerna väljer att skapa ska ha sin utgångspunkt i att barnen blir inspirerade till att 

vilja utforska sin omvärld vidare, för att få en djupare förståelse om den. Under rubriken 

Förskolans uppdrag framgår det att pedagogerna ska ta tillvara på naturens resurser 

såsom verktyg för att stimulera barns nyfikenhet och lärande. Idag finns utevistelsen 

inskriven och nämns flera gånger i förskolans läroplan;  

 
Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande 

såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelse bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 

planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket, 2010: s.7).  
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Personal som är verksam på förskolan är skyldiga att arbeta utifrån förskolans läroplan. 

Det gäller alla förskolor, oavsett huvudman och pedagogisk inriktning. I FN:s 

Barnkonvention (2015) som utöver förskolans läroplan är en central del och 

utgångspunkt i förskolan framgår det att “Varje barn har rätt till lek, vila och fritid”. 

 

2.2 Lärande och lek ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
Allwood och Erikson (2010) beskriver att socialkonstruktionism är vad som syns i 

kontexten som något naturligt men som är skapad ur ett socialt perspektiv, där det finns 

en tanke bakom konstruktionen. Vi kan relatera det socialkonstruktionitiska 

perspektivet till vår text då förskolans gård kan formas ur ett socialt perspektiv, med en 

pedagogisk tanke som grund. 

 

Förskolebarn leker inte för att lära utan för att de vill, om man som pedagog betraktar 

leken utifrån går det att se att barnen lär sig flera saker genom leken (Kragh-Müller, 

2012). Den ryske psykologen Vygotskij (1978) beskriver leken ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, där han menar att barnet utifrån detta perspektiv 

konstruera sin kunskap i samsspel med andra samt att barnet genom sin lek utvecklar 

flera olika färdigheter (a.a.). Enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet ska 

pedagogen utgå från barns bild av omvärlden samt skapa möjligheter för barns 

utveckling i deras omvärld. Barn ska bli erbjudna att skapa olika konstruktioner utifrån 

kommunikativa sammanhang, något som är en lärandeprocess för både barn och 

pedagog då nyfikenhet, skapande och samspel står i fokus. Barn skapar meningsfullt 

lärande då de får sätta sina teorier i relation till verkligheten (Dahlberg m.fl., 1999; 

Dahlberg m.fl., 2014). Syftet med forskning genom det socialkonstruktionistiska 

perspektivet är inte att få möjligheten att förutsäga utan att framhålla det som är svårare 

att få grepp om och uttala. Därför är detta perspektiv lämpligt och väl använt inom 

pedagogisk forskning (Allwood & Erikson, 2010).  

 

2.3 Ett ramfaktorteoretiskt perspektiv  
Ramfaktorteorin bygger enligt Lundgren (1999) på idén att ramar ger utrymme för en 

process. Dessa ramar utgör vilka resultat processen kommer att leda till. Det finns flera 

faktorer för pedagoger att ta hänsyn till i deras yrke, däribland ekonomi och 

förhållningssätt (a.a.). För att få en förståelse för hur pedagoger planerar och utformar 

miljön måste man inse att utvecklandet av miljön sker inom bestämda, konkreta ramar 

och kontexter (Pettersen, 2008). Broady (1999) beskriver att det finns två olika 

kategorier inom ramfaktorteorin, dessa faktorer består av yttre och inre förutsättningar. 

Pettersen (2008) förklarar att de yttre förutsättningarna är utanför pedagogens kontroll 

och består av tid och ekonomi. De inre ramarna menar författaren istället ligger inom 

pedagogens kontroll och kan därmed påverkas, exempelvis engagemang, intresse och 

förkunskaper. Beroende på vilka ramar som påverkar processen kan resultatet bli något 

annat än vad pedagogerna har tänkt. Författaren förklarar att omständigheter såsom 

ekonomiska nedskärningar påverkar möjligheten för pedagogerna att skapa den miljö de 

vill. När nedskärningen tar vid ökar en av lärarnas största hinder, bristen på tid, att på 

egen hand hitta material.  

 

2.4 Varför vara utomhus? 
Utomhusvistelsen i förskolorna har sin grund i Friedrich Fröbels (1782-1852) tankar 

kring trädgården och det vidare landskapets roll i barns lek och lärande (Fröbel 1995).  

Ohlson (2015) skriver att utevistelsen inte enbart handlar om att vara ute, utan att den är 

en metod för att nå upp till läroplanens mål. Dahlgren och Sczcepanski (2004) skriver 
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att det är av extra stor betydelse att få till sig kunskap i rätt sammanhang för yngre barn. 

De menar att ett yngre barn lättare kan ta till sig kunskap kring en nyckelpiga om de få 

befinna sig i den miljö nyckelpigan lever i. Författarna beskriver utemiljön som en 

ständigt aktuell kunskapskälla eftersom det är en arena rikt på material av både nutid 

och historia.Barns utelek är enligt Olsen, Thompson och Hudson (2011) viktig. Dels för 

att den uppmuntrar barnen att kommunicera, uttrycka känslor, träna motoriken samt 

utforska omvärlden, men också för att utveckla självreglering, språk och social 

kompetens. Alla barn förtjänar att få växa upp i en miljö där de kan utvecklas till egna 

individer. Detta beskriver även Bilton (2010) och menar att barn utvecklar sin 

kommunikation till andra barn och pedagoger genom utevistelsen, eftersom det finns 

fler upplevelser att prata kring i utomhusmiljön.  

 

2.5 Gårdens utformning 
Barr, Nettrup och Rosdahl (2011) beskriver att förskolors gårdar ofta består av 

tillrättalagda lekplatser som styr barnen hur de ska leka och hämmar därför barnens 

fantasi. Färdigköpta material utmanar inte barnen till att tänka och lösa problem själva, 

däremot skriver Olsen, Thompson och Hudson (2011) att en gård ska innehålla både 

fast material så som gungor, rutschkana och klätterställning för att stimulera barns 

motoriska utveckling samt naturmaterial som inspirerar barnen att utforska och 

fantisera. Barn behöver material som saknar definition så att deras fantasi och kreativitet 

blir utmanat (Engdahl, 2014; Olsen, Thompson & Hudson, 2011). Westerlund (2009) 

betonar vikten av att se de icke tillrättalagda gårdarna som en inspirationskälla, där både 

barn och pedagoger tillsammans kan skapa en gård av hög kvalitet.  

 

Olsen, Thompson och Hudson (2007) skriver att en utomhusmiljö är lika viktig som en 

inomhusmiljö. De förklarar att det finns flera tankar kring hur förskolepedagoger kan 

skapa en inspirerande och tilltalande miljö på förskolans gård samt att utgångspunkten 

alltid ska vara att gården ska inbjuda till fantasilek, vilket Mårtensson (2004) belyser att 

den gör, om gården inte begränsas av saknad naturmiljö. Författaren menar att förskolan 

behöver en gård som de kan uppleva som sin egen att utveckla och förändra till fördel 

för barns utveckling, vilket idag inte kan ses som en självklarhet då det finns åtskilliga 

konstellationer av förskolor och tillhörande gårdar. Pedagogerna ska då inte enbart utgå 

ifrån barnen utan även ifrån exempelvis föreningar eller grannar (a.a.). En gård 

konstruerad av olika slags rum som erbjuder allt från målning till klättring är enligt 

Norén-Björn m.fl., (1993) och Engdahl, (2014) viktig för att stimulera barns utveckling. 

Olsen, Thompson och Hudson (2011) betonar vikten av att skapa rum som erbjuder 

olika aktiviteter på gården, då barn ofta väljer att leka i miljöer som är inspirerande och 

som tilltalar dem. Dessa miljöer är oftast ostrukturerade samt formade så att barnen 

själva kan utforska och följa sin nyfikenhet.  

 

Grahn m.fl. (1997) och Mårtensson (2004) framhäver att barn som vistats på en gård 

med större delen av grönska, kuperad terräng samt variationsrikt innehåll har bättre 

motorik och koncentrationsförmåga än barn som vistats på en gård med platt terräng, 

mindre vegetation samt mindre innehåll. Likt tidigare författares resultat framhåller 

även Grahn m.fl. (1997) att en gård ur barnets perspektiv ska innehålla olika slags 

områden eller lekbaser. Dessa områden ska vara placerade på olika ställen och utgå från 

barnens ålder. Ofta befinner sig de yngre barnen i sandlådan, denna bör då placeras nära 

entrén så att det lätt kan komma fram till den. De äldre barnen vill gärna befinna sig på 

stora områden där de kan springa och röra sig kroppsligt, men även områden som kojor 

där barnen kan få gå undan och leka själva. Dessa områden kan med fördel vara 

placerade en bit bort från de yngre barnen så att de äldre barnen få möjlighet att uppleva 
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känslan av självständighet på tryggt avstånd. Mårtensson (2004) belyser att alla barn 

finner glädje i att ha en nära relation till naturen. De yngre barnen behöver dessutom 

rörelsefriheten som erbjuds i naturen för att uttrycka sig. Vidare beskriver Grahn m.fl. 

(1997) att det bör finnas en gränszon mellan de yngre och de äldre barnen, där de yngre 

barnen successivt får växa in över gränserna. Man kan skapa naturliknande gårdar med 

träd, buskar, stammar, stubbar och andra material som inte är fabrikstillverkade för att 

möjliggöra detta. 

 

Liksom Änggård (2014) skriver Engdahl (2014) och Olsen, Thompson och Hudson 

(2011) att sand och vattenmiljöer också är viktiga medel för att stimulera låtsaslek, 

experiment och flera motoriska lekar. I anslutning till gården kan man även ha en 

kompost och ett trädgårdsland där barnen kan odla (Änggård, 2014), som i detta fall kan 

ge barnen kunskap kring sin egen medverkan i naturens kretslopp (Barr, Nettrup & 

Rosdahl, 2011). 

 

2.6 Regler och säkerhet 
Konsumentverket (2013) beskriver sig som Sveriges tillsynsmyndighet, vilka har i 

uppgift att utföra kontroller av att produkter som tillhandahålls konsumenter uppfyller 

säkerhetskraven. De gemensamma europastandarderna som finns i Sverige för 

lekredskap och stötdämpande underlag innehåller minimikrav för säkerhet och används 

vid bedömning av om en produkt är säker enligt kraven i plan och bygg- samt 

produktionssäkerhetslagen. Förutom den årliga säkerhetsbesiktningen bör enligt 

standarden rutinmässiga visuella kontroller och regelbundna funktionskontroller göras. 

Enligt Olsen, Thompson och Hudson (2011) ska tillsynsmyndigheter göra täta 

genomgångar samt gå igenom och dokumentera förskolornas gårdar så att miljön är 

säker och trygg för både barn och personal att vistas på. Godkänns inte gårdarna 

rapporteras de och måste sedan åtgärdas. Författarna skriver också att olyckor kan 

hända även om miljön är av god kvalitet och har högsta säkerhetsstandard, de beror 

oftast på brist i pedagogernas tillsyn. På förskolan har pedagogerna ett moraliskt ansvar 

att se till att barnen befinner sig i en säker och trygg miljö, där barnen inte kan råka illa 

ut. Författarna påpekar att barn tycker om att testa sina förmågor och att de ibland kan 

gå över sina gränser på grund av att de är nyfikna. Därför är det extra viktigt med tillsyn 

och närvarande pedagoger som ser till att barnen leker på en säker plats. 

 

2.7 Pedagogers roll 
Barr, Nettrup och Rosdahl (2011) beskriver att utemiljöns möjligheter är oändlig samt 

att den enda gräns som finns och som hämmar hur långt pedagogerna kan utmana barns 

frågeställningar är deras egen kompetens. De förklarar sedan att förskollärare måste 

granska och studera sin egen verksamhet, samt att följa ny forskning kring 

utomhuspedagogik och naturvetenskap för att ge barnen möjlighet till ett autentiskt 

lärande. Även om förskolan har rikt med material är det fortfarande förskollärarna som 

är länken mellan materialet och lärandet. Humberstone och Stan (2011) skriver att barns 

utveckling sker likadant utomhus som inomhus, men att det kräver närvarande och 

aktiva pedagoger för att möjliggöra lärandet. De menar att mycket hänger på 

pedagogers beteende och förhållningssätt för barns lärande i utomhusmiljö. I leken är 

det enligt Grahn m.fl. (1997) barnen som är utforskare kring sin omvärld och det är 

pedagogernas uppgift att se leken ur barnens perspektiv samt att vara delaktiga i deras 

lek. Samspelet mellan engagerade pedagoger och barn i leken skapar fler infallsvinklar 

och uppmuntrar därför barnen att vilja utforska omvärlden vidare. Som psykolog 

förklarar Vygotskij (1978) att barn lär bäst i den miljö de befinner sig i. Han förklarar 
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även vikten av att kunna se ett fenomen ur olika infallsvinklar samt att använda olika 

sinnen för att förstå bättre. Likt Vygotskij skriver Barr, Nettrup och Rosdahl (2011) att 

det i pedagogers uppdrag ingår att skapa lärandesituationer för barn i en pedagogiskt 

genomtänkt utomhusverksamhet. Oftast har förskolan en egen gård som kan användas 

för att stimulera barns lärande men oavsett om förskolan ligger på landet eller i en 

storstad finns flera möjligheter att arbeta med närmiljö som lärmiljö (a.a.). Pedagogers 

ambitioner och förhållningssätt spelar stor roll, om de tar tillvara på möjligheterna som 

finns (Mårtensson, 2004). Om barn erbjuds åtskilliga intressanta utemiljöer som är 

lämpliga att utforska samt får arbeta i meningsfulla sammanhang, sätter sig lärandet i 

kroppen och barnen minns med hjälp av samtliga sinnen. 

 

Olsen, Thompson och Hudson (2011) skriver att pedagoger har ett primärt ansvar att 

skapa en miljö där barnen kan utöva kreativ lek. Vidare beskrivs även vikten av att 

pedagoger integrerar med barnen i deras lek. Författarna menar att det är särskilt viktigt 

med ett samspel mellan pedagoger och barn i dagens mediamättade samhälle. Vissa 

barn har inte lärt sig att leka eller saknar kunskap i lekens olika regler och kan därför 

behöva stöd i den lärprocessen. 

 

2.8 Privat verksamhet - Föräldrakooperativ  
Sundell m.fl. (1991) beskriver att ett föräldrakooperativ oftast är en verksamhet som 

startats av att föräldrar tillsammans med personal vill driva till exempel en förskola för 

deras och andras barn. Engström och Engström (1982) beskriver att det finns två typer 

av föräldrakooperativ. Det ena handlar om att föräldrarna är huvudman för 

verksamheten och där med arbetsgivare för personalen. Det andra handlar om att 

kommunen är arbetsgivare för personalen.  

 

Sundell m.fl. (1991) redogör för att det finns två styrande regler som ett 

föräldrakooperativ måste förhålla sig till. Dessa är att de måste finnas minst en anställd 

med någon sorts pedagogisk utbildning, samt att verksamheten måste bedrivas minst 

åtta timmar per dag. Författarna nämner även att föräldrarnas insats är avgörande för att 

verksamheten ska fungera. I ett föräldrakooperativ har föräldrarna oftast någon form av 

deltagande. Det kan handla om att föräldrarna ska delta i verksamheten, vikariera, sköta 

förhandlingar, sköta det administrativa samt utföra praktiska sysslor.  

 

2.9 Kommunal verksamhet  
Den vanligaste typen av förskola är den där kommunen är huvudmannen och alltså bär 

det yttersta ansvaret för verksamheten (Skolverket, 2013). Kommunen bär ett ansvar att 

erbjuda de barn som är bosatta i Sverige en plats i förskoleverksamheten från de att dem 

fyllt ett år. Kristensen (2006) förklarar att varje kommun i de flesta fall tillsammans 

med förskolechef, utbildningschef, kommundelschef samt politiker framställt ett 

utbildningsprogram för förskolan. I denna plan framgår det att nämnden har som uppgift 

att se till att mål och bestämmelser för hur de olika verksamheterna bedrivs ska 

kontrolleras och ledas i enlighet med styrdokument, skollagen samt förordningar som 

läroplanen och skolverket. Den kommunala förskolan styrs av läroplanen för förskolan 

och skollagen, vilket är samma utgångspunkt som för ett föräldrakooperativ 

(Skolverket, 2013). 
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3 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att studera vilka avsikter pedagoger har med utemiljön, samt vilka 

yttre faktorer de ser gällande gårdens utformning. Därigenom vill vi nå kunskap om 

vilka faktorer, så väl inre som yttre som bidrar till den pedagogiska praktiken/miljöns 

utformning. 

 

3.1 Frågeställning 
 

•Vilken roll har pedagogerna i utemiljön? 

 

•Vilka är pedagogernas syften med förskolegårdens miljö? 

 

•Vilka uppfattningar har pedagogerna gällande betydelsen av miljöns utformning för att 

stimulera barns lärande och lek?  

 

•Vilka villkor finns för pedagogen att förhålla sig till och hur formas den pedagogiska 

praktiken därefter? 

 

 

4 Metod 
I detta avsnitt beskrivs studiens metod, hur vi har undersökt syfte och frågeställningar. 

Vi redogör på vilket sätt undersökningen är utförd och argumenterar för fördelarna. En 

presentation av förskolor och intervjupersoner med fiktiva namn görs samt hur 

bearbetning av det empiriska materialet genomförts. Vi tar de etiska ställningstaganden 

som finns i beaktande. 

 

4.1 Undersökningens upplägg  
Vi har använt kvalitativ forskning, vilket enligt Hermerén (2011) innebär en analys av 

data i form av intervjuer med öppna svar. Vår avsikt är att den kvalitativa forskningen 

ska skapa djupare förståelse för vad som förorsakar pedagogernas handlingar, 

formuleringar och beslutsfattande gällande förskolans utomhusmiljö. Vi använder oss 

av tillämpad forskning som enligt författaren innebär att man innan studien har ett 

bestämt syfte samt att resultatet ska leda till nytta (a.a.). Den nytta vi avser är att belysa 

omvärlden att utemiljön kan behöva bearbetas för att bli lika betydelsefull och lockande 

för barn som inomhusmiljön är. Vi har valt att undersöka tre selekterade förskolor i 

södra Sverige för att komma åt flera pedagogers tankar samt att få fram om resultatet 

skiljer sig dem emellan. I vår studie ingår både kommunala förskolor och privata 

förskolor för att se om dessa kan skilja sig i gårdens utförande.  

 

Vi använde semistruktuerad intervju som enligt Denscombe (2010) innebär att man 

ställer tidigare förberedda frågor som ändå ska ge utrymme för följdfrågor och 

diskuterande svar (se bilaga A). Valet av semistruktuerad intervju föll då vi ville att 

fokus skulle hamna på den som blev intervjuad och dennes synpunkter. Dimenäs (2007) 

skriver att intervju med öppna svar öppnar vägar för intervjuaren att ställa lämpliga 

följdfrågor och möjligen få mer innehållsrika intervjusvar. I två av intervjuerna använde 

vi parintervju, vilket innebär en intervju med två pedagoger i taget för att fokus skulle 

hamna på dem och deras diskussion om ämnet. 
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4.2 Urval 
Intervjuerna har genomförts på tre olika förskolor i södra Sverige. Vår tanke från början 

var att vi ville studera en förskola placerad i centrum, en förskola beläget i tätort och en 

förskola i glesbygd, för att se om det eventuellt fanns några skillnader på gårdarna på 

grund av läget. Förskolorna söktes upp genom den valda kommunens hemsida. Där 

valdes tre förskolor ut, som vi sedan kontaktade via mejl. Förskollärarna skulle 

återkomma efter att de pratat med sina kollegor, eftersom vi valt att intervjua två till fem 

personer på varje förskola. Förskolan i centrum hörde inte av sig mer, medan de andra 

två förskolorna hörde av sig med positiva besked. Några dagar senare mejlade vi ut 

information om studien samt detaljer om de forskningsetiska principer som vi skulle 

komma att beröra. För att öka studiens validitet beslutade vi oss för att kontakta 

ytterligare en förskola. Den förskolan ligger i glesbygden och inte i centrum som vi från 

början önskat. Förskolläraren som vi intervjuade känner vi sedan tidigare, vilket vi 

ansåg underlättade arbetet då vi minskade risken för fler bortfall.     

 
4.2.1 Beskrivning av förskolor och intervjupersoner 

 

Privat förskola 

Förskolan ligger någon kilometer utanför stadens centrum och består av två 

avdelningar, varav en småbarnsavdelning och en syskonavdelning. Förskolan är ett 

föräldrakooperativ med inriktning på Montessoripedagogik och består idag av 

sammanlagt 33 barn. Tillsammans delar de en gemensam gård som de hyr av en privat 

fastighetsägare. Följande intervjuade pedagoger har vi valt att ge fiktiva namn och de 

har samma begynnelsebokstav som privata förskolan. Dessa pedagoger arbetar på 

förskolan;  

 

Pia är 39 år med en Montessoriutbildning som hon läst i London. Pia har även en 

kandidatexamen med sammanlagt 130 hp inom pedagogik, sociologi, svenska samt bild. 

Pia har arbetat på förskolan sedan hon gick klart utbildningen 1999.  

 

Petronella är är 43 år och har arbetat som förskollärare sedan 1994. Hon började arbeta 

på aktuell förskola i augusti samma år. har tidigare erfarenhet som timvikarie och som 

fritidsverksamhet. Petronella har förutom sin förskollärarutbildning läst till 

Montessoripedagog i åldrarna noll-sex år.  

 

Petra är 46 år och blev färdig förskollärare 1990. efter det har Petra arbetat ett kort tag i 

kommunal förskola samt startat upp en barnhage i Norge innan hon började arbeta på 

aktuell förskola, där hon varit sedan starten för 22 år sedan. Dessutom har Petra läst en 

Montessoriutbildning för barn i åldrarna noll-12 år.  

 

Penny är 39 år och utbildad förskollärare. Hon har arbetat inom förskola sedan 2003 och 

på den aktuella förskolan sedan 2004 med undantag för mammaledighet. 

 

Kommunal förskola ett 

Förskolan är belägen någon mil utanför stadens centrum. Runt omkring förskolan finns 

flera attraktiva bostadsområden som fortfarande är under uppbyggnad och som växer 

fram. Förskolan består av fem avdelningar med sammanlagt 80-90 barn, varav två 

småbarns avdelningar, två syskonavdelningar och en integrerad avdelning. Förskolan 

arbetar med traditionell pedagogik med inspiration av Reggio Emilia. Förskolan består 

av tre uppdelade gårdar där en syskonavdelning samt en små barnsavdelning delar gård 

på varsin sida om huset. Den tredje gården används av den integrerade avdelningen. 
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Följande intervjuade pedagoger har fiktiva namn som vi har benämnt med samma 

begynnelsebokstav som kommunal förskola. Dessa pedagoger arbetar på förskolan; 

 

Karin är 30 år. Hon har arbetat som förskollärare sedan 2010 och på nuvarande förskola 

i sex månader.  

 

Karolina är 46 år och har arbetat som förskollärare sedan 1993 varav tio år på den 

aktuella förskolan.  

 

Kajsa är 42 år och utbildad barnskötare sedan 1991 och förskollärare sedan 2013. Kajsa 

har arbetat inom förskoleverksamhet sedan 14 år tillbaka och sedan nio månader tillbaka 

på den här förskolan.  

 

Klara är 40 år och utbildad barnskötare sedan 1993. Hon har varit verksam inom 

förskolan sedan 1994 och arbetat på den aktuella förskolan sedan 2004. För några år 

sedan gick hon ett förskollärarlyft för barnskötare som varade i åtta veckor.  

 

Kommunal förskola två 

Förskolan ligger cirka två mil utanför stadens centrum och består av en 

småbarnsavdelning samt en syskonavdelning. Det går cirka 36 barn på förskolan och 

tillsammans delar de en gemensam gård. Förskolan är nyöppnad men befinner sig i 

miljöer som redan är anpassade för förskoleverksamhet. Förskolans pedagogiska 

inriktning är traditionell med inspiration av Reggio Emilia. Följande intervjuad pedagog 

arbetar på förskolan och hon har fått ett fiktivt namn med samma begynnelsebokstav 

som förskolan; 

 

Kitty är 30 år och har arbetat som förskollärare i sammanlagt fyra månader. Hon tog 

examen 2014 och har varit mammaledig efter det. Hon har arbetat på den här förskolan 

lite mer än en månad. 

 

4.3 Genomförande 
Vi tog kontakt med förskolorna via telefon och bestämde vilka tider och datum som 

skulle passa bra för intervju. Intervjufrågorna skickades inte i förväg eftersom vi ville 

att förskollärarna skulle få möjlighet att reflektera över frågorna under intervjun. Genom 

att vi använde oss av denna metod anser vi att intervjufrågornas svar blev mer spontana 

och mer trovärdiga. Vi har intervjuat totalt nio personer, varav fem intervjuer gjordes 

enskilt och två gjordes i par. Intervjuernas längd varierade mellan 11 och 40 minuter. 

Samtliga intervjuer tog ca 160 minuter. Intervjuerna utfördes på olika platser på 

förskolorna. Vi fick bekanta oss med avdelningar, personalrum, ateljéer och vilorum.  

 

Vi utförde samtliga intervjuer på förskola ett och två tillsammans. Den sista intervjun 

gjordes enskilt på grund av tiden. Transkriberingarna valde vi att göra enskilt då vi bor 

på olika orter. Samtliga intervjuer skrevs ordagrant ner på dator. När vi var färdiga gick 

vi igenom materialet tillsammans och delade upp varje fråga med tillhörande svar. För 

att få en tydlig bild av de olika förskolorna samt vem som sagt vad, valde vi att dela upp 

varje förskola var för sig samt markera intervjupersonerna i olika färger. På så vis kunde 

vi se gemensamma drag i de transkriberade intervjusvaren. Dessa har vi sedan valt att 

sortera i olika kategorier som kommer att presenteras i vårt resultat.     
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4.4 Etiska ställningstaganden 
Forskning som involverar människor kräver etiskt övervägande (Vetenskapsrådet, 

2002). Vi har därför använt vetenskapsrådets forskningsetiska principer som 

utgångspunkt i vår studie. I början av studien informerade vi samtliga inblandade om 

vårt syfte med studien eftersom det ingår i informationskravet. Vi gick igenom 

samtyckeskravet med de inblandade, vilket innebär att det är frivilligt att delta i studien 

samt att de hade rätt att avbryta sin medverkan när de önskade. De inblandade 

personerna fick till sist veta innebörden om konfidentialitetskravet som i sin tur handlar 

om att personuppgifter och den information vi samlat in kommer förvaras så att 

obehöriga inte kan ta del av den. Efter godkänt examensarbete kommer vi att förstöra 

det insamlade materialet så att informationen i enlighet med nyttjandekravet inte 

används till vidare forskning.  

 

Enligt Denscombe (2009) är det viktigt att förhålla sig till god forskningsetik som 

innebär att forskaren ska vara genuin i sitt arbete, håller god ton med samtliga deltagare 

genom respektfullt bemötande samt visar respekt för deltagarnas integritet, värdighet 

och rättigheter. Dessutom krävs att deltagarna inte far illa på grund av forskningen (a.a.) 

samt att personernas integritet inte kommer att röjas (Hemerén, 2011).  

 

4.5 Metodkritik 
Denscome (2009) beskriver att det kan vara svårt att enbart använda sig av en teknik i 

en studie om man vill vara säker på att få trovärdiga svar. Han förklarar sedan att man 

kan välja att intervjua flera personer och på så vis kanske få ett mer trovärdigt svar om 

de intervjuade talar på liknande sätt.  Dimenäs (2007) nämner att intervju som metod är 

passande att använda för att samla in empiri då det finns alternativa sätt att hålla 

intervjuer på. Författaren framhåller att ett alternativ är att ställa öppna intervjufrågor, 

vilket leder till innehållsrika svar (a.a.). Om vi istället valt att använda oss av stängda 

frågor, där intervjupersonerna inte fått möjlighet att tala fritt om ämnet, kunde det enligt 

Denscombe (2009) lett till att intervjupersonerna anpassat sina svar utifrån vad den 

anses tro vara de svar vi vill få fram. Han talar även om vikten att välja rätt plats att 

utföra en intervju på, då den intervjuade ofta känner sig mer trygg i en välkänd miljö, 

vilket även kan leda till att svaren blir mer omfattande och trovärdiga. Vi lät 

intervjupersoner välja en plats på förskolan där de kände att vi i största möjliga mån 

kunde sitta lugnt och ostört.  

 

Ytterligare ett sätt som Dimenäs (2007) skriver om är intervju i grupp. Vi valde att 

utföra två stycken parintervjuer för att på så vis få ett mer diskuterande samtal mellan 

intervjupersonerna och att fokus hamnar på dem och deras samtal, inte på oss som 

intervjuade. Negativa aspekter som kan uppfattas under intervjuer i grupp är, enligt 

Denscombe (2009), att det oftast finns de som tar för sig mer talutrymme än andra och 

det kan hämma den som är mindre självsäker. Dessutom kan intervjuer med flera 

deltagare göra det svårt att uppfatta vad samtliga säger. Om intervjun spelas in kommer 

allt som sägs med men då kan det vara mödosamt att urskilja vem som säger vad. 

 

Enligt Denscombe (2009) kan en nackdel med ljudupptagning vara att intervjupersonen 

trots sitt godkännande kan uppleva det obehagligt och störande att bli inspelad. Det kan 

resultera i kortare svar och blygsamhet hos den som blir intervjuad, som därmed kan 

leda till att det blir svårt att uppfatta den intervjuades svar. Vi valde därför att medverka 

båda två under intervjuerna för att en av oss skulle kunna föra anteckningar medan den 

andra ställde intervjufrågorna. Samtliga intervjuer transkriberades, vilket tog avsevärt 
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mycket längre tid än vad vi föreställt oss. Ibland var det svårt att höra vad som sades 

och vi fick ofta spola tillbaka och lyssna, ibland flera gånger. Sammanställandet av det 

insamlade materialet tog tid då vi valde att först färglägga varje intervju i en färg och 

därefter sortera dem efter våra frågeställningar. Vi upptäckte att svar som givits under 

en frågeställning även kunde relateras till andra frågeställningar än de tänkbara, vilket 

kan bero på våra öppna intervjufrågor. Mycket tid gick därför åt till att sortera och 

kategorisera svaren. Vi upplevde att de givna svaren ibland var svåra att tyda och att de 

kunde uppfattas olika av oss då vi har olika mycket erfarenheter av yrket sedan tidigare. 

Emellanåt upplevde vi det svårt att läsa svaren utan att göra egna tolkningar. 

 

Med hänsyn till den mängd empiri som vi arbetat fram kan inte resultatet ses som en 

generell bild av utformning av förskolors gårdar. Däremot kan den som läser texten 

urskilja likheter och skillnader i relation till tidigare forskning och teoretiska perspektiv, 

vilket kan bidra till uppkomst av nya tankesätt som inte stötts på tidigare av läsaren. 

 

 

5 Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer vi att presentera det insamlade resultatet. Vi har delat in 

resultatet utifrån fyra kategorier. 1; pedagogernas roll i utemiljön, 2; pedagogernas 

syfte med gårdens utformning, 3; pedagogers uppfattningar gällande gården och barns 

lärande där samt 4; villkor för att skapa den önskvärda utemiljön och hur den 

pedagogiska praktiken formas därefter. Under rubrikens sista stycke, analys, kommer vi 

att diskutera resultatet i relation till valda teoretiska perspektiv. 

 

5.1 Resultat 
Resultatet som följer har vi sorterat i underrubriker utifrån det underlag som vi samlat 

in. Varje fiktivt namn har samma begynnelsebokstav som förskolan de tillhör, antingen 

privat eller kommunal. 

 
5.1.1 Pedagogernas roll i utemiljön 

 

Medforskande pedagog  

 

Samtliga pedagoger på den privata förskolan uttryckte att deras fokus alltid ligger i att 

vara i närheten av barnen i utomhusmiljön, eftersom de då kan se vad barnen är 

intresserade av. Penny uttryckte sin roll såhär; 

 
Min roll är ju jätteviktig, ehh.. det går ju inte att gå ut och tänka att nu stå jag här och tittar, för så 

funkar de inte. De gäller alltid att va med barnen, och även begränsa barnen lite för de gå ju inte att 

man öser ut allt samtidigt för då hittar dom inte vad dom ska leka. De gäller att finnas med liksom. 

De är jätteviktigt så man kan fånga upp vad dom är intresserade av. (Penny)  

 

Penny sa att hon genom sin närhet till barnen kan få inblick i vad de är intresserade av, 

samtidigt som hon kan hjälpa och vägleda de barn som har svårt att komma igång med 

leken. Detta nämnde även flera pedagoger som menade att de inte vill leka för mycket 

med barnen utan anser att de ska få leka själva och att deras roll som pedagog blir att ha 

ett vakande öga, som ibland kommer med tips och kommentarer så att barnen kan 

komma vidare i leken. Samtliga pedagoger beskrev sin roll som medforskande pedagog 

eller medupptäckare. Petra sa såhär; 
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medupptäckare, då är det så bra att det finns mycket redan så att jag inte tänker att nu måste jag 

fixa detta med förstoringsglas för att se på djuren i komposten utan det finns ju redan där i 

förrådet. (Petra) 

 

Petra förklarade att deras gård redan är anpassad på så vis att de kan vara medforskande 

pedagoger. Hon poängterade att det inte finns tillfälle eller tid att springa in och hämta 

saker inomhus, utan att det ska vara tillgängligt med en gång för att underlätta för ett 

lärande mellan pedagoger och barn. Även pedagogerna på de kommunala förskolorna 

beskrev att man ska vara en nyfiken och medforskande pedagog som tillsammans med 

barnen undersöker vad barnen gör. Pedagogerna ansåg att deras roll är precis lika viktig 

utomhus som inomhus. Karolina och Karin uttryckte sig såhär; 

 
Karolina: “Det värsta som finns är ju när man går förbi en förskola där det står en klump 

pedagoger. Vi är verkligen inte såna här” 

Karin: ”Nej, det finns ju alltid nåt att göra” 

Karolina: ”Ja. Å så tror jag att vi har en genuin nyfikenhet på vad barn pratar om å va de gör å hur 

de e mot varandra. Så dricker vi också kaffe ute men då tar man koppen med sig” 

 

Karin och Karolina talade om sina tidigare erfarenheter av att en del pedagoger kan stå i 

grupp och dricka kaffe på gården och att barnen får lek fritt, utan de vuxnas fysiska 

närvaro. För Karin och Karolina var det mer betydelsefullt att vara nära barnen och få 

chans att se deras upptäckter och utveckling samtidigt som de kan ta kaffekoppen med 

sig. Pedagogerna nämnde även vikten av att kunna observera barnen och deras 

leksituationer. Klara sa såhär; 

 
Jag tycker om att gå runt och se, lyssna och höra vad dom gör och flika in lite ibland. T.ex. kom å 

köp! så plockar man upp ett blad så blir de en tjugolapp. så jag tycker ändå att jag är rätt så med 

barnen. Det är man ju. Ibland vill man ju bara stå o bevaka och se leksituationer, vad som händer. 

(Klara)  

 

Klara uttryckte att hon genom observationen kan få en större förståelse kring barnets 

upptäckter i leken. Hon förklarade även att hennes observation kan bidra till vidare 

utveckling hos barnet då hon kan flika in med kommentarer för att stimulera barnets 

lärande. En av förskollärarna nämnde dock att det ibland kunde vara svårt att medforska 

på grund av personalbrist, då hon upplevde att deras gård var stor och hade skymd sikt. 

Dennes prioritering var då att ha koll på alla barn. På den nyöppnade kommunala 

förskola ansåg pedagogen att det inte finns så mycket att erbjuda barnen på gården för 

tillfället. En önskan som pedagogen har är att det framöver kommer finnas mer material 

tillgängligt och att hennes roll ska vara att finnas med vid sidan om barnen för att 

introducera leken och hur man använder materialet. Såhär uttalade Kitty sig; 

 
Men inte att jag ska ha nån styrande roll eller va med så mycket om det inte behövs utan att barnen 

ska göra mycket själva att man ska kunna observera å se på avstånd vad som sker. (Kitty) 

 

Kitty poängterade att hennes roll inte ska handla om att styra barnen i leken utan att 

vägleda när det behövs.   

 

Barn leker och lär i säker miljö 

 

Pedagogerna på den privata förskolan förklarade att de kan se till att barnen är i säkerhet 

på gården när de är nära barnen. Pia förklarade att hennes roll är en vågskål och menar 

hon ska vara en medupptäckare samtidigt som hon ska se till att barnen är i säkerhet, att 

grindarna är stängda och de yngre barnen inte blir påcyklade av de äldre barnen. Även 

pedagogerna på de kommunala förskolorna nämnde vikten av att vara nära barnen ute 
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på gården eftersom att det är svårt att se och höra vad som görs. Karolina yttrade sig 

såhär; 

 
För det som ser bra ut på håll behöver inte alls vara bra när man kommer å lyssnar på va som sägs 

å va som görs. För ute e vi ju längre ifrån varandra rent fysiskt. Här inne finns det inte lika stora 

risker, men ute kan man missa det. (Karolina) 

 

Karolina förklarade att hennes närvaro med barnen bidrar till en förståelse hur barnen 

beter sig mot varandra. Hon sa att det på avstånd kan vara svårt att uppfatta vad som 

sägs och görs men att hennes närvaro kan förhindra eventuella olyckor eller utanförskap 

mellan barnen. På den nyöppnade kommunala förskolan beskrev Kitty att deras 

kuperade terräng på gården kan utgöra faror. Hon sa såhär; 

 
Sen kan det va lite otäckt också med den grova terrängen vi har, att det kan va lite rötter, lite stora 

rötter som sticker upp som är väldigt lätta att snubbla över och lite vassa stenar. (Kitty) 

 

Kitty belyste vikten av att vara en närvarande pedagog då hon förhoppningsvis kan 

minska eller undvika eventuella skador om hon är tillsammans med barnen.  

 
5.1.2 Pedagogernas syfte med gårdens utformning 

 

Gården ska passa alla barn 

 

Samtliga pedagoger på den privata förskolan nämnde att deras gård är åldersintegrerad 

och att man måste anpassa gården efter alla barns behov. De beskrev att deras gård har 

flera styrkor som bidrar till att den passar alla barnen. De menade att variationen som 

finns, att den är naturligt uppväxt med träd, grönska och stenar, att det finns asfalt att 

cykla på, sandlådor, skog samt odlingsmöjligheter, bidrar till det. Ytterligare en styrka 

är att de har vågat flytta ut verksamheten och känner att det fungerar precis lika bra. 

Petronella beskrev att gården är stor och ger utrymme för frihet hos barnen. 

Pedagogerna som arbetar med de yngre barnen berättade att de ofta fastnar vid 

gungorna eller i sandlådan, då det är en plats där många små barn vill vara samt att de 

vuxna oftast brukar vara där. De poängterade även vikten av att de stora barnen ofta vill 

vara själva och hitta på saker, gärna där det är lite undanskymt och att barnen måste 

tillåtas det. Pia sa såhär; 

 
vi har hittat platserna till barnen och att vi se till deras behov. Vi har ju en motorikbana för de äldre 

barnen och vi har även gjort en för de mindre barnen där dom få gå på stubbar och en liten 

gungbräda o små stenar att hoppa på. (Pia)  

 

Pia poängterade att de har skapat platser som passar flera barns behov, både stora som 

små. De har byggt upp gården med många små vrån, där flera lekar och upplevelser kan 

skapas. Även pedagogerna på den kommunala förskolan förklarade att gården har flera 

olika platser för barnen att vistas på. Styrkorna på gården är enligt förskollärarna att 

gården är kuperad och att det finns träd och buskar så att barnen får möjlighet att dra sig 

undan. På gården finns det även en lång backe som barnen kan åka pulka i på vintern. 

För att skapa en gård som passar både stora och små barn, berättade Karolina att de har 

tillfört material till gården. Hon sa; 

 
En del tycker att vår gård ser väldigt skräpig ut. Men de vi har ute är materialet som vi har samlat 

på oss genom åren, asså de e guld för barnen, dom älskar ju att kånka runt på saker å lasta å bygga 

å greja liksom. Det som är skräp för vissa är skatter för oss. (Karolina) 
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Karolina förklarade att det material de tillfört gården är sådant material som uppskattas 

av barnen och stimulerar dem i sitt lärande. Hon sa att de inte tagit dit materialet som 

ser “skräpigt” ut av en slump utan för en anledning. Under intervjun med Kajsa 

framgick det att gården tidigare varit en skolgård och att vissa fasta material så som 

klätterställningen de har inte passar barnen som går på förkolan, då den kan medföra 

skador. Det framgick även saker pedagogerna skulle vilja förändra på sin gård, för att 

stimulera fler av barnen. Karolina och Karin berättade att de till exempel skulle vilja ha 

en vattenpost vid sandlådan. De sa att det skulle passa både för yngre och äldre barn. De 

önskade också en asfalterad väg där barnen kan cykla på gården. Klara ville ha material 

så de kan bygga kojor samt en vattenhörna. På den nyöppnade kommunala förskolan 

berättade Kitty att deras gård består av merparten skog och grov kuperad terräng. Hon 

sa att det märks att de små barnen erbjuds mycket balansträning och grovmotorik och 

att de lär sig att hantera gården snabbt. Vidare nämnde förskolläraren att det inte erbjuds 

så rikt med material som hon önskat, eftersom att förskolan är precis ny öppnad. Kitty 

berättade om sina tankar om den ännu inte utvecklade gården och sa såhär; 

 
Jag vill ha mer många och små stationer med olika saker som ska erbjudas. Även sånt som är 

kanske typiska inneaktiviteter att det ska finnas ute. Det är väl egentligen det. Många små stationer 

med mycket olika saker som ska erbjudas både teknik å vattenlek å så att det finns liksom allt. 

(Kitty) 

 

Kitty poängterade, likt förskollärarna på de andra förskolorna, att gården ska vara en 

plats där lärande kan ske, för både yngre och äldre barn.  

 
5.1.3 Pedagogers uppfattningar gällande gården samt barns lärande där  

 

Barns lärande          

 

Flera av pedagogerna talade om att många tror att barn bara leker på förskolan. 

Pedagogerna poängterade att det inte är så. Genom att skapa inbjudande lekmiljöer för 

barnen möjliggör det också för barns lärande. Pia sa såhär; 

 
det finns inga förskolebarn i dagens förskolor som bara har lekt idag, för dom har lärt sig en massa 

saker genom leken och tillgodoser vi en miljö som kan vara inspirerande för alla så.. allt från 

turtagning till olika färger på båtarna i vattenfallet, till motorik när dom klättrar upp för gungan 

själv. (Pia) 

 

Pias uppfattningar kring barns lek på förskolan är att den är en lärande lek. Hon 

förklarade att barnen lär sig genom leken som uppstår varje dag. Vidare förklarade en 

av pedagogerna på de kommunala förskolorna att denna upplevde att barn lär sig i flera 

olika sorters miljöer. Klara sa såhär; 

 
Dom lär ju sig jättemycket, samspelet, kommunikation mellan varandra, dom hjälper varandra i 

många olika situationer med cyklar, gungan, dom lär sig att ta hand om varandra och utveckla sin 

lek på ett annat sätt ute. Självständighet med då dom tränar motorik. Sinnena är på ett annat sätt 

också ute, syn, hörsel mer än inne. (Klara) 

 

Till skillnad från en inomhusmiljö förklarade Klara att barn får möjlighet att använda 

samtliga av sina sinnen i en utomhusmiljö. Hon ansåg att det är positivt att barnen på 

gården är mellan ett till fem år. Det blir ett samarbete då de äldre barnen får chans att 

vägleda de yngre barnen, samt att de yngre barnen får stöd i sitt lärande med hjälp av de 

äldre barnen. På den nyöppnade kommunala förskolan berättade Kitty att hon just nu 
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upplever att gården är som en arena för enbart värdegrundsarbete. Hon uttryckte sig 

såhär; 

 
Jag tycker inte att gården är så givande så då känns det svårt att se något positivt i det. Det blir 

väldigt mycket värdegrundsarbete ute på gården. (Kitty) 

 

Kitty sa att värdegrundsarbete alltid är aktuellt, men att hon genom en mer utvecklad 

gård får möjlighet att se ett vidare lärande hos barnen.  

 

Konflikter 

  

På den privata förskolan framgick det under flera intervjuer att det är positivt att vara 

utomhus på grund av att det blir mindre konflikter. Petra och Petronella berättade att det 

blir mer socialt utomhus och att gården utgör mer frihet så att barnen slipper trängas på 

en liten yta och inte heller konkurera om materialet på samma vis som inomhus. De 

menade att det på detta vis också bli mindre konflikter mellan barnen. På den 

kommunala förskolan nämnde flera pedagoger värdegrundsarbete som sker på gården.  

 
Vi pratar väldigt mycket om gungor just nu, vi tycker att det skapas väldigt mycket konflikter 

kring gungor, vem som ska gunga med vem, vems tur det är, vem ska sitta i den åtråvärda 

bebisgungan och så. Det är klart, det är ju ett lärande i sig att få vänta på sin tur å att få gunga 

kanske ihop med någon som man inte väljer men jag vet inte. Jag känner mig lite kluven till det 

där. Det blir många maktkamper och det ser man även bland de stora barnen. Sen är det bra för 

motoriken att gunga men den ytan tycker jag kunde användas till något annat. (Karolina) 

 

Värdegrundsarbetet används till att utreda maktkamper som uppstår på förskolans gård, 

i synnerhet kring gungorna. Trots att situationen upplevs som betungande väljer 

Karolina att se barnens konflikter som ett lärande för dem. På den nyöppnade 

kommunala förskolan upplever Kitty att utemiljön på förskolan inspirerar barnen till 

våldslekar som i sin tur skapar konflikter. 

 
Just nu känns det som att den mesta tiden läggs på värdegrundsarbete i utomhusmiljön. Och jag 

tror att det kanske också försvinner lite om man kan få en bättre utemiljö där det erbjuds lite mer 

så kanske de försvinner, de här lekarna som… Att man kan lägga mindre tid på konflikter å så. 

(Kitty) 

 

Kitty hade en idé om att en förändrad utemiljö kan få barnen på andra tankar och 

engagera dem i lekar som kanske inte alltid innehåller konflikter. På så vis behöver 

pedagogerna inte lägga sin tid på konflikthantering utan på något mer än 

värdegrundsarbete. 

 

En önskvärd pedagogisk utemiljö 

 

Samtliga pedagoger på den privata förskolan upplevde att den önskvärda utemiljön är en 

miljö som erbjuder många små rum, vilket de dessutom medger att de har lyckats skapa. 

 
En gård som är uppbyggd av många små rum, där man har möjlighet att göra många olika saker, 

det tycker jag. Det är nog det viktigaste att det kan finnas möjlighet till många olika saker. 

(Petronella) 

 

Petronella beskrev förskolans gård där hon arbetar som en önskvärd plats för barnen att 

vistas på då den erbjuder något för alla genom sina många, små rum. Även pedagogerna 

på de kommunala förskolorna talade om vikten att ha flera små rum i utemiljön för att 

stimulera barns lärande. Karin sa;  
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Jag tänker på det med olika stationer där man kan få undersöka olika material. Vattenhörna och nu 

i vinter sa vi att kan bygga med is och så. (Karin) 

 

Karin ser möjligheterna med gårdens olika rum. Det blir en plats för lärande för barnen, 

oavsett årstid. Kitty förklarade hur hon ser på den önskvärda miljön;  

 
Mycket småstationer överallt över gården, uppdelat. Det behöver inte vara så stort utan mycket 

smått på många ställen. (Kitty) 

 

Genom de små rummen på gården upplevde Kitty att de kan fånga samtliga barns 

nyfikenhet och som möjliggör deras lärande. 

 
5.1.4 Villkor för att skapa den önskvärda utemiljön och hur den pedagogiska 
praktiken formas därefter 

 

Yttre villkor och pedagogers engagemang   

  

Samtliga pedagoger på den privata förskolan ansåg att sina möjligheter att påverka 

förskolans gård är väldigt stora. Petra sa såhär; 

 
det är vi personal som bestämmer och föräldrarna får komma med förslag och så. Det är vi som 

jobbar som uppmärksamma problem och så, fast det är föräldrarna som tvättar kläderna. (Petra) 

 

Petra ansåg att deras möjligheter att påverka gårdens utformning är väldigt goda även 

om det är ett föräldrakooperativ. Hon förklarade att det är pedagogerna som bestämmer 

hur det ska se ut på gården då det är de som har kunskap om pedagogik och därmed 

förståelse kring betydelsen av miljöns utformning för att stimulera barns lärande och 

utveckling.  Pedagogerna berättade att de har avdelningsmöten där de kan ta upp saker 

som de vill förändra med gården. När de har enats går de vidare till styrelsen, som sedan 

kollar över ekonomin och tar beslut. Samtliga pedagoger tog upp vikten av engagerade 

och positiva pedagoger som tycker att det är roligt att utveckla. Pia sa såhär;  

 
sen har vi lätt att enas i arbetslaget. Vi tycker oftast lika och är engagerade och tycker att det är 

roligt. (Pia) 

  

Hon uttryckte att likasinnade pedagoger har ett försprång när det gäller att förändra 

miljön. Då det inte behöver ta lika lång tid innan förändringen börja ta form. Under 

intervjuerna framkom inte tiden som en bristvara, utan pedagogerna berättade att de 

väljer att ta sig tid när en förändring ska göras. De berättade även att de bruka använda 

sig av fixardagar varje år, där vårdnadshavare, barn och pedagoger är välkomna att 

hjälpa till med miljön. Pedagogerna berättade att de skriver små önskelistor med förslag 

på vad de vill utveckla. De sa att önskemålen nästan alltid blir uppfyllda, om det inte är 

något jättestort som de måste spara pengar till. Penny sa;  

 
och sen ha vi haft så tur att vi haft föräldrar som är i byggbranschen o då ha dom haft lite brädor 

och så. De behöver ju inte vara så.. de gör ju inget om de är olika slags brädor, de passar lite på vår 

gård. Vi försöker ju ta vara på de med hållbar utveckling. Ingenting ska kastas. (Penny) 

 

Penny ansåg att föräldrarnas arbetskraft bidrar till att de kan förändra gården så som de 

önskar.   
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På de kommunala förskolorna ansåg pedagogerna att det var betydelsefullt att 

arbetslaget var samspelta i frågor gällande förändring av gården. Det framgick att man 

behövde vara några stycken som hjälptes åt att observera vad barnen gör, vad de är 

intresserade av, att komma på idéer och att utveckla gården vidare. Under intervjun 

framgick det att två av pedagogerna ville ha en lika förberedd gård utomhus som de har 

inomhus. De önskade även att det funnits ett organiserat system, där man kunde frigöra 

en pedagog som skulle kunna gå ut och förbereda miljön så att den var färdig när barnen 

kom ut.  

 
Men vi har liksom inte hittat något organisatoriskt system som skulle göra att det funkar att en av 

oss går ut och förbereder miljön ute utan.. Men egentligen skulle man vilja ha allting framdukat i 

ateljésmattan, man skulle vilja ha vattensakerna utdukat, så det finns när man kommer ut. Det 

önskar jag att vi hade det på nåt vis. Men i så fall måste man göra så att nån är utomhuspedagog å 

att man friställer den människan men just nu så har vi så mycket barn så vi måste va allihop i 

gruppen. Men det är ju en dröm att ha det så. (Karolina) 

 

Karolina förklarade en vision som hon har gällande förskolans utomhusverksamhet. 

Hon nämnde att en pedagog borde ha ansvaret över utemiljön för att göra den mer 

attraktiv och tillgänglig. Ekonomi till att anställa ytterligare en pedagog finns inte. Inte 

heller tiden till att genomföra visionen på den personalsammansättning som är aktuell. 

Samtliga pedagoger ansåg att man genom kreativa lösningar kan utveckla pedagogiskt 

material. De berättade att de brukar använda sig av fixardagar tillsammans med 

föräldrarna minst en gång per år. Under dessa kvällar har pedagoger och 

vårdnadshavare gemensamt byggt bilar av lastpallar och hästar av stockar. Det framgår 

att materialet som man tillför förskolan inte får vara farligt för barnen att vistas på. En 

av pedagogerna berättade att förskolechefen har varit på besök tillsammans med några 

andra för att se över gården ur säkerhetssynpunkt. I vissa fall har pedagogerna fått 

transportera bort vissa material som inte varit godkända. I samband med dessa besök 

har pedagogerna haft möjlighet att informera om vad de vill förändra på sin gård. Det 

framgick av samtliga pedagoger att tid och ekonomi är den största bristvaran för att 

kunna utveckla gården så som man hade önskat, då planeringstiden inte räcker till och 

att godkänt material är för dyrt att köpa in.  

 
Karolina: “Ekonomi och tiden också.  

Karin: “Och så tiden till att göra det man vill ute. Om man nu kommer på att man vill ha den där 

vattenhörnan kan det vara svårt att hitta den tiden också tycker jag.” 

Karolina: “Och skapa det.” 

Karin: “För det ska samlas material, det är mycket som ska göras innan man..” 

Karolina: “Å så blir man så glad å ivrig när man kommit på något så man vill ju gärna ha det 

färdigt med en gång men det får man lära sig.  
 

Karolina och Karin diskuterade ekonomin och tiden som orsaker till hinder för att skapa 

den önskvärda utemiljön på förskolan. Det gör även Kitty som förklarade; 

 
Å att ofta får det ju bli så att man kanske får välja att lägga sin fritid på å leta upp saker hemma 

eller luska reda på lite roliga grejer man kan ha. Det är just att få tiden och att få pengar till att 

faktiskt införskaffa det man behöver. (Kitty)  

 

Kitty nämnde hur tiden och ekonomin ses som hinder i verksamhetens vardag. 
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5.1.5 Pedagogers uppfattningar om gårdar i kommunal förskolas respektive privat 
förskolas regi 

 

Samtliga pedagoger på privat förskola ansåg att de har god insyn på ekonomin och ett 

bra samarbete med vårdnadshavare. De sa att det kan vara de faktorer som skiljer de 

olika förskolornas gårdar åt. På deras gård händer det saker för att pedagogerna själva 

vet vilka förutsättningar som finns, i både ekonomin och i vårdnadshavares arbetskraft.  

 
ja jag tror att skillnaden är, vi är ju ett föräldrakooperativ, vi har ett helt annat engagemang med 

föräldrarna (...) Sen tror jag att det handlar om förskollärare och dom pedagoger som arbetar på 

dom olika förskolorna. (Pia)  

 

Pias svar visar att skillnader dessutom hamnar i personalgruppen. Pedagogers 

förhållningssätt och deras samarbete avgör huruvida gårdens utformning blir lyckad 

eller inte. På privata förskolan upplevde pedagogerna sig vara likasinnade i form av 

drivande anda och målmedvetenhet. Pedagogerna på de kommunala förskolorna 

upplevde inte att de har några direkta kunskaper om det finns några skillnader mellan de 

olika verksamheterna.  

 
Det kanske är så att de privata ha mer material. Jag vet faktiskt inte riktigt, men det skulle de 

kanske kunna vara, men de borde ju vara samma regler som vi. Det kanske finns mer pengar om 

dom har en annan organisation, så att man kan köpa in lite annat material. (Klara) 

 

Klara ansåg att det finns skillnader och spekulerar vilka de kan vara. Hon nämnde 

aspekter som material, regler och ekonomi. Det kommenterade även Kitty som 

förklarade; 

 
Denna förskolan var ju privat innan men jag har inte varit å sett hur det såg ut innan men jag vet att 

en hel del har plockats med därifrån när dom lämnade det. Det är jättesvårt. Det enda jag hade 

kunnat gissa är den ekonomiska biten att det kanske har funnits större möjligheter att köpa in mer 

eller så kan det vara tvärtom med. (Kitty) 

 

Kittys resonemang kring skillnader mellan verksamheterna handlar om aspekter som 

material och ekonomi.   

 

5.2 Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera utvalda delar av studiens resultat med hjälp av 

socialkonstruktionismen som innebär konstruktion i samspel med andra och i den 

kontext man befinner sig i. Vi kommer även att analysera resultatet med hjälp av 

ramfaktorteorin som innebär att det finns inre och yttre ramar som påverkar 

pedagogernas förutsättningar. 

 
5.2.1 Pedagogers roll i utemiljön 

Samtliga pedagoger uttryckte att de ansåg sig vara närvarande pedagoger i utemiljön. 

Pedagogers roll är enligt Vygotskij (1978) och det socialkonstruktionistiska perspektivet 

att utgå från barns syn på omvärlden och ständigt finnas tillgänglig för barnen. 

Pedagogerna i vår studie nämnde olika förslag på hur de ansåg att en närvarande 

pedagog ska vara, exempelvis fånga upp barns intressen, agera medupptäckare till 

barnen samt att observera barnen. Flera pedagoger nämnde att de hade tidigare 

erfarenheter av att pedagoger på andra förskolor stod i grupp och pratade medan barnen 

lekte fritt på gården. Två av pedagogerna berättade att de inte ville vara pedagoger som 

står i en klunga och dricker kaffe utan de vill hellre ta med kaffekoppen och vara med 
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barnen. På samma förskola nämner en annan pedagog att det emellanåt kan upplevas 

som svårt att vara ha en medupptäckande roll då i synnerhet när det är brist på personal. 

 
5.2.2 Pedagogers syfte med gårdens utformning 

Föräldrakooperativa förskolan och en av de kommunala förskolorna upplevde att de 

hade tänkt på att ha en gård som lockar barn i alla åldrar eftersom samtliga gårdar hade 

barn i åldrarna ett till sex år som vistades på dem. Pedagogerna förklarade att gården 

skulle vara rik på material som intresserade barnen och att de ville skapa intrycket av 

frihet på gården, vilket går att relatera till det socialkonstruktionistiska perspektivet 

(Dahlberg m.fl.), 1999; Dahlberg m.fl., 2014). Material som var populärt på gårdarna 

var asfalt, sand, vatten, vegetation samt kuperad terräng. Pedagogerna på den 

kommunala förskolan berättade dock att deras gård tidigare varit en skolgård och att de 

fanns en del material kvar sen den tiden som de önskade hade tagits bort på grund av 

olycksrisk. Ur ett ramteoretiskt perspektiv blir det synligt hur ramarna som finns 

påverkar utformningen av förskolans gård (Lundgren, 1999). Pedagogen som var 

verksam på den kvarvarande förskolan ansåg att gården inte var givande med de få 

material de hade och önskade att den vore bättre. Samtliga pedagoger på de kommunala 

förskolorna förklarade att de hade visioner om att skapa en miljö som passar alla och 

som är föränderlig.  

 
5.2.3 Pedagogers uppfattningar gällande betydelsen av miljöns utformning för att 
stimulera barns lärande och lek  

Gemensam uppfattning för samtliga pedagoger var att gården var av stor betydelse och 

att den ger barn möjlighet till lärande genom att innehålla många, små rum eller 

stationer som är fyllt med rikt material, vilket stämmer väl överens med det 

socialkonstruktionistiska perspektivet (Dahlgren m.fl., 1999; Dahlgren m.fl., 2014). 

 

En pedagog föreslog att gården borde utformas så att inneaktiviteter enklare kunde tas 

ut utan besvär. Genom en rik och varierande miljö lär sig barn genom leken. 

Exempelvis lär de sig turtagning då de väntar på sin tur att gunga, motorik när de 

klättrar i träd samt samspel i leken tillsammans med andra. Pedagogerna på en av de 

kommunala förskolorna förklarade att sinnena finner en rikare upplevelsearena 

utomhus.  

 

Samtliga pedagoger upplevde konflikter på gården fast i olika skalor. Den förskola som 

upplevde att de erbjuder små rum anser att de inte har så mycket konflikter att hantera 

jämfört med en av de kommunala förskolorna, som inte var nöjd med gården, då de 

upplevde att de arbetade med värdegrundsarbete större delen av tiden som spenderas 

där. Här kan den gårdarna ses ur ramfaktorteorin eftersom de är formade utifrån de 

villkor som finns (Lundgren, 1999).   

 
5.2.4 Hur den pedagogiska praktiken formas utifrån inre och yttre villkor 

Broady (1999) beskriver att det finns två olika typer av ramar i ramfaktorteorin och att 

dessa kallas för inre samt yttre villkor, faktorer eller förutsättningar. Med de yttre och 

inre villkoren menar Pettersen (2008) aspekter som ekonomi, pedagogers engagemang, 

tid, bestämmelser samt i detta fall samarbetet med vårdnadshavare. Saknas någon av 

dessa faktorer kan det också vara svårt att få till en miljö av bra kvalitet för att stimulera 

barns lärande.  

 

I de inre förutsättningarna är pedagogernas engagemang och intresse avgörande för att 

kunna skapa den önskvärda miljön (Pettersen, 2008). Pedagogers engagemang och 
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samspelthet om gårdens utformning inom arbetslaget kan tydligt urskiljas i texten. En 

del pedagoger kände sig mycket samspelta med varandra och upplevde att de fungerade 

väldigt bra ihop med resten av arbetslaget och att de hade liknande tankar och 

värderingar om gården, medan en del inte upplevde så men nämnde det som något 

önskvärt. En pedagog menade att fokus och engagemanget lätt förlorades då deras idéer 

nekades eller förhalades på grund av brister som tid, ekonomi och personal. En annan 

pedagog tog av sin tid efter arbetspasset och sina personliga finanser för att ordna fram 

material till förskolans gård. De yttre förutsättningarna är enligt Pettersen (2008) utanför 

pedagogernas kontroll och består av tid och ekonomi, därmed kan pedagogerna inte 

påverka dem. Den privata förskolan upplevde, till skillnad från de kommunala 

förskolorna, att de hade bra insyn i sin ekonomiska situation. Att ha god insikt och 

tillgång till de yttre faktorerna underlättar arbetet för pedagogerna (a.a.). Tillsammans 

med vårdnadshavarna avgjorde de vilka projekt som skulle satsas på och hur mycket 

pengar som fick spenderas på projektet. De hade bra relationer till vårdnadshavarna och 

en gång om året anordnades en fixardag då de tillsammans med barnen utvecklade 

gården.  

 

En av de kommunala förskolorna nämnde att även de satsar på en fixardag en gång om 

året för att tillsammans med barnen och deras vårdnadshavare rusta upp gården. Enligt 

Pettersen (2008) och ramfaktorteorin kan vi se att föräldrasamverkan utgör en god 

förutsättning för pedagogerna att kunna utveckla förskolans gård. Andra skillnader som 

de kommunala förskolorna upplevde fanns mellan privata och kommunala förskolor och 

som lyfts fram under resultatet var att det skulle finnas några andra regler som gäller för 

privata förskolor, de har bättre ekonomi vilket innebär att de kan skaffa mer och bättre 

material smidigare än de kommunala förskolorna.  

 

 

6 Diskussion 
Under denna rubrik pekar vi på likheter och skillnader från vår studie till tidigare 

forskning samt teorier och litteratur. Diskussionspartiet är uppdelat i två delar, 

metoddiskussion och resultatdiskussion. Under metoddiskussion argumenterar vi kring 

metodval och genomförande. Resultatdiskussionen ger oss möjlighet att framföra det 

främst väsentliga i relation till studiens syfte. Sedan följer slutord där vi kort knyter 

samman diskussionen. Under sista rubriken, förslag till vidare forskning, ger vi vår syn 

på hur forskningen om detta ämne kan studeras vidare. 

 

6.1 Metoddiskussion 
Efter utförda intervjuer sorterade vi svaren och kom fram till att det fanns skillnader i 

huruvida förskolorna var privata eller kommunala. Vi valde därför att presentera svaren 

utifrån det fokus. Men vi ställer oss fortfarande frågande till om de olika pedagogiska 

inriktningarna har påverkat svaren, då inriktningarna kan medföra att man satsar mer 

eller mindre tid och ekonomi på utomhusmiljön. Ett alternativ till att eventuellt utesluta 

den slutsatsen hade varit om vi endast intervjuat förskolor med samma inriktning.  

 

Genom att använda flera metoder för att få fram empiri till undersökningen ökar 

studiens validitet (Denscombe, 2009). Under uppstartsfasen av vår studie övervägde vi 

att även intervjua barn för att nå deras perspektiv och därmed öka studiens validitet. Vid 

forskning med barn krävs, enligt Denscombe (a.a.), ett klartecken från en etisk 

kommitté innan studien tar sin början. Detta för att se till att skydda de intervjuades 

inblandning och engagemang. På grund av det och det faktum att tiden till att arbeta 
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med studien var knapp valde vi medvetet bort den riktningen. Vi anser dock att barn 

som urval hade gett en rikare studie och förmodligen med annat resultat än det som 

framkom. 

 

Observation är en metod som vi funderade på att använda oss av för att komplettera de 

intervjuer som gjorts. I det här fallet var observation av pedagogernas agerande i 

utomhusmiljön aktuellt, för att komplettera det som sas under intervjuerna. Observation 

hade passat bra till vår studie då det, enligt Denscombe (2009), är en effektiv metod 

som samlar in mycket empiri under kort tid. Däremot var vår tanke att återkomma till 

samma förskola under flera tillfällen för att utföra observationer eftersom observationer 

lika väl kan ge fattigt som rikt material. På så vis hade vi även kunnat urskilja 

upprepande beteenden och förhoppningsvis till slut inte utmärkt oss utan smält in i 

omgivningen. Vi insåg ganska snart vart vi var på väg med studien och att den var 

väldigt omfattande, vilket rimmade illa med den tid som var utsatt för att genomföra 

studien. Därför beslutade vi oss, i samklang med vår handledare, för att enbart använda 

oss av intervjuer som metod. Vi finner dock att vår mängd med material som vi 

införskaffat är mer än tillräcklig för att ge innehållet god validitet. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 
6.2.1 Yttre villkor   

I resultatet framgick det att pedagogerna har flera faktorer att ta hänsyn till i deras 

process att skapa den önskvärda miljön. Detta styrker även Pettersen (2008) och 

förklarar att pedagoger måste hålla sig inom vissa bestämda ramar och regler när det 

gäller en föränderlig process i miljön. Dessa ramar handlar enligt författaren om yttre 

faktorer, så som tid och ekonomi. Författaren påpekar också att pedagogerna inte har 

någon kontroll över dessa faktorer och kan därför inte vara med och påverka dessa.  

 

Barr, Nettrup och Rosdahl (2011) beskriver, att det i pedagogernas uppdrag ingår att 

skapa lärandesituationer för barn i en pedagogiskt genomtänkt utomhusverksamhet. En 

av pedagogerna på de kommunala förskolorna berättade att hon på fritiden och av egna 

finanser tillfört material till förskolan, då hon ansåg att deras gård var undermålig och 

att de akut behövde tillföra material för att barnen skulle stimuleras på gården. Utifrån 

resultatet läser vi att de kommunala förskolorna har svårt att få inblick i ekonomin då 

pedagogerna upplevde att de satt längre ifrån pengarna än privatägda förskolor. Tiden 

framkommer som en yttre faktor och pedagogerna menar att den inte räcker till eftersom 

de ska hinna med både barngrupp och planering på den utsatta tid som finns. Det är 

tolkningsbart att pedagogerna känner sig maktlösa i att kunna utföra sitt uppdrag, då 

ekonomin och tiden inte tillåter dem att skapa den miljö som de anser att de behöver för 

att nå uppdraget. Flera pedagoger från både privat och kommunal verksamhet 

uppmärksammade att det finns regler som de är tvungna att följa. Det betonades att 

reglerna inte är helt tydliga för pedagogerna, men de har kunskap i att det handlar om 

säkerhetsaspekter. I enlighet med pedagogernas uppfattningar om säkerhetsregler som 

råder tydliggör  Olsen, Thompson och Hudson (2011) att tillsynsmyndigheter med täta 

omgångar besöker förskolegårdar och dokumenterar om miljön är trygg och säker för 

barn att vistas på. Författarna skriver sedan att gårdarna måste åtgärdas om de inte 

godkänts.  

 

Flera pedagoger understryker att de upplever att det kan hända olyckor på gården även 

om tillsynsmyndigheten varit och godkänt den. En pedagog förklarade att de fel och 

brister hon som pedagog ansåg behövde åtgärdas var inte i likhet med det som 
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tillsynsmyndigheten ansåg. I enlighet med vad pedagogerna säger kan vi se att 

författarna skriver att det kan hända olyckor även om miljön är av god kvalitet och hög 

standard. De tillägger att dessa olyckor oftast sker i brist på pedagogers tillsyn (Olsen, 

Thompson och Hudson, 2011). Pedagoger har enligt författarna ett moraliskt ansvar att 

se till att barnen befinner sig i en trygg och säker miljö, där barnen inte kan råka illa ut. 

De skriver sedan att barn ofta testar sina förmågor och att de ibland kan gå över sina 

gränser på grund av att de är nyfikna. Författarna lägger därför tyngd på att det är extra 

viktigt med tillsyn och närvarande pedagoger som ser till att barnen leker på en säker 

plats (Olsen, Thompson och Hudson, 2011), vilket även pedagogerna nämner i 

resultatet, då det framkom att samtliga pedagoger talar om vikten att vara nära barnen 

av flera aspekter, dels för säkerheten men också att agera medupptäckare till barnen 

samt att observera dem.  

 
6.2.2 Inre villkor 

Humberstone och Stan (2011) skriver att det krävs närvarande och aktiva pedagoger för 

att möjliggöra ett lärande för barnen. De menar att mycket hänger på pedagogers 

beteende och förhållningssätt för barns lärande i utomhusmiljö. I resultatet ser vi att 

pedagogers engagemang och samspelthet om gårdens utformning inom arbetslaget 

urskiljs tydligt. En del pedagoger kände sig mycket samspelta med varandra och 

upplevde att de hade liknande tankesätt gällande gårdens betydelse, medan en del inte 

upplevde så men nämnde det som något önskvärt. Det framgick att en av pedagoger 

ansåg att fokus och engagemanget lätt förlorades då deras idéer nekades eller förhalades 

på grund av brister som tid, ekonomi och personal. Detta resultat kan vara svar på det 

som Mårtensson (2004) beskriver, vilket är att det är ytterst få förskolor som idag lägger 

kreativitet i utomhusmiljön, trots att det idag är noga belyst att barn mår bra, lär och 

utvecklas i utomhusmiljö samt att finns ett starkt och växande intresse av pedagogik i 

utomhusmiljö. Författaren menar att pedagogers ambitioner om att skapa en gård av hög 

kvalitet leder till att barn erbjuds åtskilliga intressanta utemiljöer som är lämpliga att 

utforska.  

 

I resultatet framgick det att pedagogerna på föräldrakooperativet kände sig väldigt 

samspelta i arbetslaget och upplevde att de hade samma tankesätt kring gårdens 

betydelse. De förklarade att utformandet av deras gård gjorde att de kunde ha en 

medforskande roll som pedagoger. Detta kan tolkas som Barr, Nettrup och Rosdahl 

(2011) beskriver, att pedagogers uppgift är att vara länken mellan materialet och 

lärandet även om förskolorna har skapat en miljö med rikt med material. Även de 

pedagoger som uttryckte sig vilja ha en mer stimulerande gård, talade om vikten att vara 

en medforskande pedagog. Detta kan tolkas som att samtliga pedagoger var väl 

medvetna om deras roll, men att en del uppelevde att olika villkor påverkade deras 

förutsättningar. 

 
6.2.3 Gårdens önskvärda utformning 

I resultatet framgår det att samtliga pedagoger talar om en miljö som erbjuder flera små 

rum vilket även Olsen, Thompson och Hudson (2011) betonar, och förklarar vikten av 

att skapa rum som erbjuder olika aktiviteter på gården. Rummen kan enligt Norén-Björn 

m.fl., (1993) och Engdahl (2014) erbjuda allt från målning till klättring och är viktig för 

barns lärande och utveckling. Författarna menar att barn ofta väljer att leka i miljöer 

som är inspirerande och som lockar dem dit. Dessa miljöer är ofta ostrukturerade och 

utformade så att barnen själva kan utforska och följa sin nyfikenhet. Enligt Barr m.fl. 

(2011) visar det sig att förskolegårdar i flera fall inte kan erbjuda pedagogiska 

utmaningar som lockar barn. I motsats till denna forskning ser vi att resultatet på de 
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förskolor vi intervjuat har gårdar som stimulerar barns lärande mer eller mindre. Det 

beskriver även Westerlund (2009) som betonar vikten av att se de icke tillrättalagda 

gårdarna som en inspirationskälla, där både barn och pedagoger tillsammans kan skapa 

en gård av hög kvalitet.  

 

Av resultatet framgår att pedagogerna på samtliga förskolor upplever konflikter men i 

olika grader. Pedagogerna på den privata förskolan upplevde att konflikterna sinar i 

utomhusmiljön medan pedagogerna på de kommunala förskolorna hanterade flera 

konflikter mellan barnen samt att de arbetade dagligen med värdegrundsfrågor i 

utomhusmiljön. I resultatet framgår även att pedagogerna på den föräldrakooperativa 

förskolan ansåg att deras utomhusmiljö var uppbyggda av flera små rum som lockade 

barnen till lek och lärande. Pedagogerna på de kommunala förskolorna nämnde också 

de små, innehållsrika rummen i utemiljön men framhävde det mer som att det var så de 

önskade att gården skulle vara uppbyggd. Vi undrar och diskuterar ifall de båda 

aspekterna hänger ihop med varandra. Går det att dra en någorlunda slutsats att en 

innehållsrik utemiljö uppbyggd av flera små rum som fångar barns nyfikenhet resulterar 

i att konflikter reduceras? 

 

En av pedagogerna förklarade att ett lärande sker mer naturligt i utomhusmiljön, då hon 

upplever att det spontana lockar fram lärandet. Pedagogen förklarade exempelvis att om 

barnen hittar djur i komposten ute, blir det mer naturligt att söka fakta om dem då. Detta 

förklarar även Dahlgren och Sczcepanski (2004) när de skriver att ett yngre barn lättare 

kan ta till sig kunskap om en nyckelpiga om de få befinna sig i den miljö nyckelpigan 

lever i. Författarna beskriver utemiljön som en ständigt aktuell kunskapskälla eftersom 

det är en arena rikt på material från både nutid och historia. Barnen får även möjlighet 

att utveckla sitt språk och kommunikation till andra enligt Bilton (2010) eftersom det 

finns fler upplevelser att prata om i utomhusmiljön. 

 

6.3 Slutord 
Avslutningsvis visar vår studie att samtliga pedagoger är eniga om att förskolans gård är 

av vikt för barns lärande och att den därför behöver vara rikt utrustad, fördelaktigt med 

många, små och innehållsrika rum, som stimulerar barns alla sinnen. En del pedagoger 

uppfattade att de redan hade en sådan gård medan andra såg det som något önskvärt och 

eftersträvansvärt. Tid och ekonomi är aspekter som tillhör de yttre villkoren och som 

påverkar pedagogernas styrning i formandet av gården. Likadant gäller de inre 

villkoren, vilka bland annat är pedagogernas engagemang med andra parter samt eget 

intresse. Pedagogers roll med barn i utemiljön fungerar som närvarande medforskare där 

pedagogers uppdrag är att utgå från barns omvärld.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Resultatet i den här studien visar förskollärares uppfattningar kring förskolans gård och 

medverkan till att forma den. Dessutom benämns de yttre och inre  villkor som påverkar 

utformningen av gården. Det skulle vara av intresse att forska vidare inom detta område, 

då med inriktning på vårdnadshavares syn på gården samt barns uppfattningar om 

förskolans gård och sin roll i den. Utifrån aspekter som rör villkoren för en gårds 

utformning vore det även av intresse att intervjua huvudmannen för att nå djupare 

förståelse hur de yttre villkoren ser ut och är utformade. Sådan forskning skulle kunna 

leda till att pedagogerna får större möjlighet att påverka de yttre förutsättningar som 

finns. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 

1.Vad är en eftersträvansvärd utemiljö?  

 

2. Vilken/vilka styrkor har gården enligt dig? 

 

3. Vilken/vilka svagheter har gården enligt dig? 

 

4. Vad på er gård skulle du vilja förändra? Varför? 

 

5. Vilka möjligheter anser du finns att påverka gården och dess utformning? 

 

6. Hur ser du på din roll med barnen i utomhusmiljö? 

 

7. Vad anser du att barnen lär genom leken som sker på gården? 

 

8. På vilket sätt lockar och inspirerar er utemiljö barn till lek? 

 

9. Vilken betydelse anser du att utemiljöns utformning på förskolegården har för barns 

lärande? 

 

10. Anser du att det är någon skillnad mellan en gård som är privat respektive 

kommunal? 

 

     11.  Hur länge har du arbetat i förskola? 

 

     12.  Hur länge har du arbetat här? 

 

     13.  Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 

     14.  Hur många år är du? 

 

     15.  Hur många barn går på den här förskolan? 

 

     16.  Vilken ålder är det på barnen som vistas på den här gården? 

 

 


