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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Då barngrupperna tenderar att bli allt större i samma små lokaler blir 
utomhusmiljön allt viktigare, många förskolor tillbringar på grund av platsbrist allt mer tid 
utomhus (Nilsson, 2002). Det finns en hel del forskning om hur barnen påverkas av den miljö 
de vistas i utomhus. Hur utomhusmiljön är utformad har betydelse för de lekar och aktiviteter 
som barn sysselsätter sig med (Björklid, 2005). Vi har hittat marginellt med tidigare forskning 
på huruvida gårdens utformning påverkar pedagogernas arbete och har därför valt att fokusera 
på detta område. 
 
Syfte: Syftet med undersökningen är att ta reda på om förskolegårdens utformning påverkar 
pedagogers arbete utomhus.   
 
Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie. Vi har intervjuat sex förskollärare på sex olika 
förskolor. Innan intervjuerna genomförde vi observationer av både gårdens utformning och 
pedagogernas agerande utomhus. Vi tog även fotografier av gårdarna för att säkerställa att 
observationerna vi gjort av gårdarna stämmer överens med verkligheten. 
 
Resultat: Vi har kommit fram till att gårdens utformning påverkar pedagogerna i vissa 
avseenden. Gårdens utformning påverkar i vilken utsträckning pedagogerna är nöjda med 
gården samt hur ofta de lämnar gården för besök i andra miljöer. Gårdens utformning verkar 
även ha betydelse för hur pedagogerna låter vädret påverka utomhusvistelsen. I flera andra 
avseenden har vi inte kunnat avgöra om det är pedagogens grundsyn eller gårdens utformning 
som påverkar pedagogernas tankar och handlingar.  
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Inledning 

 
Vi har båda tidigare under utbildningen läst utomhuspedagogik, och att vistas mycket ute har 
alltid varit en självklarhet för oss. Vi är båda uppvuxna med att ofta vara ute i skogen och 
naturen. Vi tror att vår positiva bild av att vara i naturen startade genom de tidiga positiva 
minnen vi har från naturen. I förskolans vardag är det ett naturligt inslag att vara utomhus, 
ofta flera timmar om dagen. Läroplanen för förskolan understryker att utomhusvistelsen är 
betydelsefull och skall vara en naturlig del av barnens vardag.  
 

Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten skall 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 (Lpfö 98, 2006 s. 7). 
 
 

Då barngrupperna tenderar att bli allt större i samma små lokaler blir utomhusmiljön allt 
viktigare. Många förskolor tillbringar på grund av platsbrist också allt mer tid utomhus 
(Nilsson, 2002). Åtskilliga förskolor har begränsade utrymmen inomhus, men även utomhus. 
Förutsättningarna för utomhusvistelse ser olika ut, en del förskolor har endast små, enformiga, 
tillrättalagda ytor medan andra har stora ytor med god variation med både tillrättalagd och 
naturlig terräng. Självklart finns det stor variation av gårdar mellan dessa ytterligheter. De 
förskolor som har små gårdar har ofta litet utbud av variation p.g.a. att förskolans läge 
försvårar möjligheten att utöka utbudet. Forskning visar att gårdens utformning har stor 
betydelse för vad barnen sysselsätter sig med ute. Barn som leker på en gård med mer naturlig 
miljö leker ofta fler och längre ihållande lekar än barn på en mer tillrättalagd gård (Björklid, 
2005). Hon menar även att fantasilekar och lugna lekar fungerar bättre på naturliga gårdar. På 
en förskola som inte har en variationsrik gård bör pedagogerna kompensera den ”torftiga” 
miljön, genom utflykter till andra miljöer och kontinuerliga förändringar på gården, för att 
följa läroplanen gällande barnens utomhusvistelse. I en miljö som är av mer naturlig karaktär 
tränas barns motorik automatiskt, medan man på en ”platt” gård måste tillföra komplement 
för att nå samma träning. Som vuxna finner vi en gård med naturliga inslag mer tilltalande än 
en gård som endast innehåller gräs, asfalt och sandlåda. 
 

En fundering som uppstår är hur man som vuxen betraktar barnen i en miljö som man själv 
inte upplever som särskilt viktig? Är det möjligt att se på barnen med samma inlevelse som 
man gör när man befinner sig på en plats där man själv trivs och vars betydelse man gärna vill 
förmedla till barnen? (Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997, s. 94) 

 
     
Under ett barns dag på förskolan vistas de både utomhus och inomhus. Miljön inomhus ses 
som något som man självklart kan ändra på och göra om efter behov, medan utemiljön mer tas 
för given och inte görs mycket åt eller med. Eftersom vi bor i ett land med ett klimat som 
tidvis gör det krävande att vistas flera timmar i sträck utomhus, är innemiljön självklart viktig, 
men det finns mycket i miljön ute som man inte kan få inomhus. Utomhusmiljön stimulerar 
oftare alla sinnen än inomhusmiljön. Miljön utomhus bjuder på upplevelser i form av dofter, 
rörelse och synintryck, medan miljön inomhus är mer begränsad (Lindblad, 1993). Under vår 
utbildning och då speciellt under den verksamhetsförlagda delen har vi uppfattat att 
pedagoger inte reflekterar över utomhusmiljön och utomhusaktiviteter i samma utsträckning 
som de gör när det gäller aktiviteter och miljö inomhus. 
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Tidigare forskning är fokuserad på pedagogers syn på utomhuspedagogik, barns motoriska 
utveckling utomhus och natur och miljö (Björklid, 2005, Grahn m.fl.1997, Petersson, 2004 
och Sandberg & Vourinen, 2008). Från början var vår tanke att undersöka hur och i vilken 
utsträckning pedagogerna planerar utomhusvistelsen. Vi arbetade vidare med 
frågeformuleringen och med vad som kunde vara ett intressant fokusområde för 
undersökningen. Det finns en hel del forskning om hur barnen påverkas av den miljö de vistas 
i utomhus men mindre om hur pedagogerna påverkas av miljön. Vi kom därför fram till att vi 
ville undersöka om pedagogernas aktivitet och engagemang utomhus skiljer sig åt beroende 
på gårdens förutsättningar, hur gården är utformad.   
 
För att personalen på förskolan ska kunna arbeta utifrån läroplanen måste både inomhus- och 
utomhusmiljön vara utformad på ett sådant sätt att verksamheten blir varierad och anpassad 
efter de barn som vistas där. Miljön behöver vara utformad för både lugna och livliga 
aktiviteter, både i stor och i liten grupp. Utvärderingar visar att personal på förskolorna ser 
miljön som en viktigare kvalitetsfaktor än vad kommunen gör (Allmänna råd och 
kommentarer, 2005). Läroplanen utrycker att förskolan skall erbjuda en trygg miljö som är 
innehållsrik och inbjudande. Miljön ska vara utmanande och locka till lek och aktivitet. 
Barnen ska bli inspirerade att utforska omvärlden. Miljön ska även bidra till att barnen 
utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med olika material och tekniker (Lpfö 
98, 2006).  
 
En viktig aspekt med utomhusvistelsen är barnens förhållande till natur och miljö. 
Verksamheten på förskolan ska främja barnens miljömedvetenhet och ge dem en bra 
grundförståelse för omgivningen omkring dem. 
 

Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Förskolan skall medverka till 
att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin 
delaktighet i naturens kretslopp.  
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i 
naturens kretslopp. 
Arbetslaget skall ansvara för att ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka 
miljön (…) ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse 
för det dagliga livet (Lpfö 98, 2006, s. 7, 9-10). 

 
 
Barnens delaktighet i den dagliga verksamheten är ett viktigt inslag som tas upp i 
både Allmänna råd och kommentarer (2005) och i Läroplan för förskolan (2006) 

 
Det är viktigt att personalen  
• uppmuntrar och stödjer barns delaktighet och inflytande samt stödjer dem i att ta ansvar 

för sina egna handlingar och förskolans miljö i vardagliga situationer  
• utarbetar former för barns delaktighet och inflytande där alla barn ges möjlighet att 

uttrycka sin uppfattning om vad som är meningsfullt och roligt i förskolan, oavsett ålder, 
kön, social och kulturell bakgrund. (Allmänna råd och kommentarer, 2005, s. 31).  

 
Ett demokratiskt arbetssätt skall råda i verksamheten, barnens behov, intressen och motivation 
ska ligga till grund för utformningen av miljön och den pedagogiska verksamheten. För att 
skapa mångfald i verksamheten och lärandet ska varje barns tankar och idéer tas tillvara. De 
vuxna i förskolan ska se varje barns möjligheter och engagera sig såväl i det enskilda barnet 
som i barngruppen. Personalen ska även ansvara för att barnen blir delaktiga i utformning och 
utvärdering av verksamheten allt eftersom deras förmåga utvecklas (Lpfö 98, 2006).    
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Syfte och frågeställningar 
 
 

Syfte 
 
Utomhusmiljön som barn vistas i påverkar deras lekar och aktiviteter (Björklid, 2005). Vi har 
hittat marginellt med tidigare forskning om huruvida förskolegårdens utformning påverkar 
pedagogernas arbete, därför har vi valt att fokusera på det området. Pedagogernas 
engagemang i utemiljön och utomhusvistelsen och om det påverkas av miljöns utformning är 
vår huvudfråga för studien. Syftet med undersökningen är att ta reda på om gårdens 
utformning påverkar pedagogers arbete utomhus.    
 
 

Frågeställningar 
 
Påverkar gårdens utformning pedagogens: 
 

• – delaktighet med barnen? 
• – planering av tiden utomhus? 
• – planering av miljön utomhus? 
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Forskningsbakgrund 
 

Skolgårdens utveckling 
 
Vi har valt att ta upp både skolgårdens och förskolegårdens historia, eftersom förskolans 
historia är kortare än skolans. Historiken kring förskolan tar mest upp olika pedagoger och 
arbetssätt och nämner inte mycket om förskolemiljöns utformning.  
 
Skolgårdens historia fram till mitten av nittiotalet kan kortfattat delas in i tre olika epoker 
(Lindholm, 1995) med en början på 1860-talet då föreskriften ”Normalritningar för 
folkskolebyggnader” gavs ut. Den första epoken, som varade fram till 20-talet, kom att 
präglas av dåtidens sinne för byggnads- och trädgårdskonst. Skolbyggnaden var det centrala 
och gården skulle utformas efter samma stil och utseende som den. Tillsammans kom dessa 
mer att likna hemträdgårdar än skolområden. Undervisningen utomhus bestod huvudsakligen 
av trädgårdsarbete och barnens lekar fick ske på den öppna platsen framför skolhuset. Under 
samma period hade barnträdgårdarna bildats i Tyskland under Fröbels ledning. Fröbel menade 
att det var viktigt att barnen skulle uppleva saker med alla sina sinnen. Sånger, lekar, 
naturupplevelser och uppfostrande sysslor kom därför att prägla den fröbelska pedagogiken. 
Barnen skulle leva nära naturen och använda alla sina sinnen för att utvecklas. Han liknade 
dem vid plantor som behöver vårdas och ansas för att utvecklas och blomstra (Öman 1991, 
Tallberg Broman 1995). Sakta men säkert förändrades synen på skolområdets utformning och 
den andra epoken, som varade mellan 40- och 50-talet, var mer funktionsanpassad än 
stilanpassad. Skolgården skulle nu helst ligga för sig och bestå av asfalterade ytor anpassade 
för idrott och lek. Under 70-talet kom skolgården att ses som en pedagogisk resurs, ett 
redskap att använda sig av i såväl undervisning som på fritiden. Skolgårdarna är nu mer 
utformade för barnen och erbjuder ett större utbud av möjligheter genom att man eftersträvar 
variation av underlag, terräng och lekredskap (Lindholm 1995). 
 
Att man började intressera sig för skolgårdarna och lekplatserna, och att dessa skulle vara 
anpassade för barnen istället för tvärtom, hade att göra med den massiva debatt som startade 
när staten grundade Lekmiljörådet 1971. Lekmiljöer var vid denna tidpunkt hårdvaluta och 
staten disponerade 90 miljoner kronor till att rusta upp och skapa nya lekplatser (Nilsson 
2002). I början av 80- talet fick Lekmiljörådet även ansvara för barnsäkerhetsfrågor, och blev 
Barnmiljörådet. 1993 lades Barnmiljörådet ner och ersattes av Barnombudsmannen. 
Barnombudsmannens (BO) uppgift är att ta till vara barn och ungdomars rättigheter och 
intressen med utgångspunkt i FN:s barnkonvention (Nationalencyklopedin, 2000-2005). I och 
med att BO tog över upphörde myndigheternas intresse för barns lek, samtidigt som många 
lekparker revs på grund av landets dåliga ekonomi. I slutet av 90-talet drabbades än fler 
lekplatser av nedläggning eftersom det då rådde starkt fokus på säkerhet. De lekplatser som 
inte levde upp till säkerhetskraven lades ner (Nilsson 2002).  
 
Bristen på lekplatser på allmänna utrymmen gör förskole- och skolgården allt viktigare. 
Björklid (2005) uppmärksammar Sifoundersökningen år 2000 som visade att 80 procent av 
Sveriges skolor hade påbörjat eller genomfört en renovering av sina utemiljöer, eftersom man 
nu insett hur viktig skolgården är för barns lek. Ytterligare en orsak som talar för att det 
kommer att satsas mer på skolors och förskolors utemiljöer är de senaste årens ökade 
hälsointresse. Björkman (2006) tar upp att alla larmrapporter kring barnfetman kommer att 

 4



resultera i en ökad satsning på utomhuspedagogik, Nilsson (2002) tror dock inte att 
säkerhetstänkandet på lekplatserna kommer att avta, eftersom säkerhet säljer. Under 70- och 
80-talet fanns det strikta riktlinjer för hur förskolans utemiljö skulle se ut, både gällande 
storlek och vad som skulle finnas där. Idag finns inte samma fasta direktiv (Björklid, 2005). 
Läroplanen (Lpfö 98, 2006) anger endast att förskolan skall erbjuda en god och trygg miljö 
för lek, utveckling och lärande, samtidigt som den ska inspirera barnen att utforska 
omvärlden. Vidare skall utomhusvistelsen erbjuda både planerad miljö och naturmiljö. Hur 
det sedan gestaltar sig är upp till pedagogerna. Allmänna råd och kommentarer (2005, s 20) 
säger ”Kommunen bör se till att förskolans utemiljö och lokaler är trygga, säkra, hälsosamma 
och utvecklande”, samtidigt poängteras det att det är personalen och inte ledningen som anser 
att förskolans lokaler och miljö är en viktig fråga. I Plan- och bygglagen finns en allmän 
paragraf som reglerar utomhusmiljön för barn, det ställs krav på ”tillräckligt stor friyta som är 
lämplig för lek och utevistelse på tomten eller på utrymmen i närheten av denna” (PBL, 
1987:10 kap. 3: 15 §). 
 
 

Betydelsen av gårdens utformning  
 
Förskolegårdar finns i en mängd varianter med skillnader i alltifrån gårdens storlek och 
terrängens beskaffenhet till alla möjliga varianter av fasta lekredskap och leksaker. Beroende 
på gårdens utformning kan man skapa platser som mer eller mindre inbjuder till olika former 
av lek, alltifrån det enskilda barnets skapande till experimentlekar och konstruktionsaktiviteter 
som uppmanar till samarbete, lugna rollekar i avskildhet eller intensiva kullekar med alla 
barnen i gruppen.  Fjørtofts (2000) studie av en grupp förskolebarn i Norge bekräftar att olika 
former av terräng uppmuntrar till olika former av lekar. Grovmotoriska lekar som innefattar 
att springa, hoppa, rulla, och kasta äger oftast rum i låga skogsområden med spridda buskar 
och slät terräng. Unga lövträd lämpade sig bra att klättra i medan granarna lämpade sig bättre 
att gömma sig i. Rollekar och konstruktionslekar (som piratlekar och kojbygge) lektes oftast 
på mer kuperade områden med olika sorts träd men som dominerades av spridda buskar av 
olika slag, ytorna innehöll också öppna ytor och täta buskage.  
 
Flera forskare (Björklid 2005, Grahn m.fl.1997, Lindholm 1995) förespråkar en variationsrik 
utemiljö som inrymmer såväl gräs och asfalt som skog och berg. I dag är det långt ifrån alla 
förskolor som har gårdar som innefattar naturligt kuperad terräng med både berg och skog, 
och de flesta har heller ingen möjlighet att utöka gården till sådan utsträckning. Som pedagog 
gäller det då att vara medveten om hela det område man förfogar över, och det är viktigt att 
man ser och kompenserar eventuella brister i den egna miljön med möjligheterna som 
omgivningen utanför den egna gården ger, och sedan utnyttjar dessa i den dagliga 
verksamheten. Genom att man som vuxen reflekterar över den egna gårdens brister och 
resurser kan man trots en liten och torftig gård, se till att barnen har tillgång till en 
stimulerande och utvecklande miljö. Granberg (2000) anser att utemiljön skall ge barn 
möjligheter att träna grovmotorik och locka till utforskande lek. Det måste finnas plats för 
springlek och cykling samtidigt som det måste finnas möjlighet för barnen att dra sig undan 
och leka ostört. 
    
De Jong (1996) påpekar att det finns både för- och nackdelar med en trång miljö. En trång 
miljö ger barnen goda möjligheter till att träna upp och utveckla hänsyn och 
omhändertagande, samtidigt som konflikterna troligtvis ökar i och med att trängsel skapar 
stress. Stress gör i sin tur att man inte har samma öppenhet och tolerans gentemot de andra i 
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gruppen och det gör det svårare att lösa konflikterna som uppstår. Att ideligen behöva ge 
avkall på sina behov är inte bra menar de Jong (1996). Barn och vuxna ser inte alltid saker på 
samma sätt och det är något man som pedagog måste ha i åtanke i planeringen. Grahn m.fl. 
(1997) tar i sin undersökning, där de granskar hur förskolans utemiljö påverkar barnens 
utveckling, upp att på en av förskolorna stod trädgårdsmöbler uppställda på gården. Många 
vuxna som besökte förskolan lade märke till och berömde trädgårdsmöblerna, barnen däremot 
sågs aldrig använda möblerna. 
 
Något som barn önskar i sin utemiljö är platser att dra sig undan till och vara ifred i. Lindholm 
(1995) lyfter i sin avhandling fram att barn eftersträvar ”hemliga” platser som de själva kan 
upptäcka och förändra och som inte är konstruerade av oss vuxna. Fjørtoft (2000) 
understryker att det är byggandet av hemliga platser i sig som är det viktiga och inte resultatet, 
vilket stämmer bra överens med Sandberg och Vuorinens (2008) förklaring som menar att 
barnen känner sig speciella när de skapar hemliga platser. De framhåller att det är viktigt att 
personalen låter barnen ha sina hemliga platser i fred och inte inkräktar på dem. Enligt 
Lillemyr (2002) menar flera teoretiker att vuxna är mest intresserade av vad barnen kan lära 
sig genom leken, medan det för barnen är en upplevelse i nuet som medför glädje och 
självständighet.  

 

Varför utomhus? 
 
Att det är bra att vara utomhus är för många självklart, men man reflekterar inte över varför. I 
följande avsnitt redogör vi för vad forskningen har kommit fram till. 
 
 
Mindre sjukfrånvaro? 
 
Något som nästan alltid dyker upp när man diskuterar utomhusvistelsens fördelar är 
hälsoperspektivet. Mycket tyder på att barn som vistas mycket utomhus i en varierad och 
naturrik miljö är friskare än de barn som vistas färre timmar utomhus och som inte har 
tillgång till ovanstående, men forskarna är inte eniga. Grahn m.fl. (1997) studerade utemiljöns 
inverkan på barnens hälsa på två förskolor, varav den ena var en såkallad I Ur och Skur-
förskola och den andra en nybyggd och modern förskola, men som saknade natur. Drougge 
(1996) beskriver ”I Ur och Skur” som friluftsfrämjandets friluftskoleverksamhet på heltid, där 
grundidén är att ge barnen naturupplevelser i grupp. ”I Ur och Skur” vill uppfostra och 
undervisa barn med hjälp av friluftsliv och naturen. Grahn m.fl. (1997) kom fram till att 
barnen som hade tillgång till skog och naturligt kuperad terräng hade lägre sjukfrånvaro. Att 
barn som är utomhus i större uträckning är friskare styrks också av Söderström och Blennow 
(1998), då de genomförde en undersökning gällande sjukfrånvaro på Sveriges I Ur och Skur-
förskolor. Jämfört med kontrollgruppen bestående av konventionella förskolor i Stockholm 
hade I Ur och Skur- förskolorna signifikant lägre sjukfrånvaro. Förklaringarna till varför 
barnen är friskare är flera. Söderström och Blennow (1998) förklarade sina resultat med att 
barnen lever i en mindre smittsam miljö eftersom barnen inte trängs kring varandra och risken 
för att smittas via luften blir mindre. Grahn m.fl. (1997) anser också att det kan var en möjlig 
förklaring, men anger även att den lägre sjukfrånvaron kan bero på att barnen lever i en miljö 
med mindre stress. För att se om barn som är ute mycket har lägre sjukfrånvaro inledde Moen, 
Bakke, Bakke och Fors (2007) en kvantitativ undersökning på förskolor i Norge, 37 av dem 
var utomhusförskolor och 32 traditionella förskolor. Studien visade ingen skillnad på barnens 
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sjukfrånvaro mellan traditionella förskolor och utomhusförskolor. Möjliga förklaringar till 
detta uppgav Moen m.fl. kunde bero på att barnen får vara ute även i kallt och ruggigt väder, 
och att det är svårare att sköta handhygienen utomhus vilket kan påverka antalet infektioner. 
 
 
Motorik 
 
De flesta förskolor har genom sina gårdar betydligt större ytor utomhus än inomhus. De stora 
öppna ytorna inbjuder till aktivitet och skapar förutsättningar för lekar och rörelser som är 
omöjliga att utföra inomhus. Den fria ytan ger barnen möjlighet att hoppa, klättra och springa 
vilket krävs för att träna balans och koordination och för att utveckla musklerna (Brodin, & 
Lindstrand, 2008). Att det är gynnsamt för barns grovmotorik att vistas utomhus visar Fjørtoft 
(2000) i sin avhandling. Där hon kom fram till att fysisk aktivitet i en naturlig utemiljö ger en 
positiv inverkan på alla motoriska förmågor. Jämfört med kontrollgruppen upptäcktes 
signifikanta skillnader i balans- och koordinationsförmåga. Detta styrker Grahns m.fl. (1997) 
slutsats att barn som vistas ute i naturlig miljö är vigare, starkare, har bättre balans och 
koordinationsförmåga än barn som vistas mer inne och inte har tillgång till naturlig miljö på 
sin gård. Det är viktigt att man som pedagog skapar utrymmen och miljöer där barnen får 
tillåtelse att vara fysiskt aktiva. Förskolan ska erbjuda barnen en spännande miljö som ger 
utrymme för barnens kreativitet och fantasi och som uppmanar till lek och aktivitet. Varje 
barn ska ges möjlighet att utveckla sin kroppsuppfattning, koordinationsförmåga och motorik, 
och arbetslaget ska stödja och stimulera barnen i deras utvecklingen av motoriska färdigheter 
(Lpfö 98, 2006). 
 
 
Fler sinnen vid lärandet 
 
Barn får under sin utevistelse stimulans för både kropp och själ, motorisk träning samt 
avkopplande förströelse. Barn som ofta vistas i naturen under positiva former och har 
möjlighet att uppleva naturen med alla sina sinnen lär sig att uppskatta utevistelsen. Lindblad 
(1993) framhåller att naturmiljö bjuder på en stor variation av intryck och talar till barnets alla 
sinnen på ett sätt som ingen annan miljö gör. En upplevelse som engagerar barnet såväl 
fysiskt som psykiskt förankras djupare i minnet. Flera forskare (Lindholm 1995, Grahn m. fl 
1997, Sandberg & Vourinen 2008) understryker att upplevelser där man använder kroppen 
och flera sinnen bättre ger en djupare kunskap och bättre förståelse än upplevelser som inte 
stimulerar olika sinnen i lika hög grad, och att utomhusmiljön i större grad än inomhusmiljön 
inbjuder till dessa upplevelser.  
 
 
Framtida förhållningssätt 
 
För att ha kunskap att värna om naturen som vuxen är det viktigt att du redan som liten får 
uppleva naturen och redan då får kunskap om miljön som naturen erbjuder (Nyhus Braute & 
Bang, 1997), även Olsson (1995) påpekar att det är viktigt att barnen upplever miljön som 
betydelsefull för att få viljan att vårda sin natur.  
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Teoretiska utgångspunkter 
 
I följande avsnitt tar vi upp begreppsdefinitioner och de teorier som ligger till grund för och 
kan stödja vår undersökning. Följande områden behandlas: 

• Pedagogens roll i barnens lek 
• Utomhusmiljön på förskolan 
• Pedagogens och barnens delaktighet i utformningen av utomhusmiljön 
 

Definitioner och innebörder av begrepp 
 
Vissa begrepp vi använder i uppsatsen vill vi förklara för att säkerställa att det vi skrivit 
uppfattas på rätt sätt. 
  
Pedagog: vi menar här förskollärare, ej barnskötare. 
Personal: alla som arbetar inom förskolan. 
Gård: är den ofta inhägnade utomhusmiljö som finns på de flesta förskolor. 
Pedagogens delaktighet med barnen: pedagogens samspel med barnen, deras medverkan i 
barns lekar och samtal.  
Delaktighet i miljön: gäller både pedagoger och barn, hur de påverkar utomhusmiljön och 
hur de förändrar den.   
Fri lek: är de aktiviteter som barnen ägnar sig åt då det inte är någon planerad och 
personalstyrd aktivitet. 
Gårdarnas storlek: vi har benämnt gårdarnas storlek i förhållande till varandra, de stora 
gårdarna är stora i jämförelse med de övriga gårdarna i undersökningen. Vi har inte tagit notis 
om antalet barn som vistas på gården utan har endast registrerat gårdens faktiska ytstorlek.  
  
Variationsrik utemiljö innebär för oss att gården är utmanande för barnen och erbjuder 
möjligheter till varierad lek, att gården har varierad terräng som exempelvis skog, berg, gräs, 
sand och asfalt. Det bör även finnas ett varierat utbud av fasta lekredskap och lösa leksaker. 

 

Pedagogens roll i barnens lek 
 
För barnen har leken ett egenvärde som inga planerade vuxenstyrda aktiviteter kan erbjuda. 
För barnen är leken rolig och skänker glädje, det är en ”här och nu” -situation utan mål 
(Petersson, 2004). Synen på vuxnas roll i barns lek har förändrats under det senaste decenniet. 
Tidigare skulle pedagogen inte gå in i leken och styra utan snarare ordna miljön runt leken. 
Idag ser man fördelar med att vuxna är delaktiga i leken, men det måste ske på rätt nivå. 
Pedagogerna bör leka i barnens lek och anpassa sig till den nivå barnen befinner sig i 
utvecklingen (Welén, 2003). Knutsdotter Olofsson (2003) menar att pedagoger som deltar i 
barnens lek får en inblick i vad som sägs och görs. När pedagoger är med barn i den fria leken 
kan de se hur barnen växer och utvecklas, men de måste samtidigt respektera när barnen vill 
vara ensamma. I sin lek berättar barnen vad de vet och vad de har varit med om. Granberg 
(2000) tar upp att pedagoger måste se det barnen ser och leka på deras nivå och med samma 
material som de leker med. Barnens tillgång till vuxna är lika viktig ute som inne, barn 
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behöver någon som till exempel sitter med dem och gör sandkakor i sandlådan och småpratar 
med dem om vad de gör eller vad som hänt under dagen. Det är viktigt att barnen får den 
vuxnes tid, uppmuntran och stöd. Vidare menar Granberg (2000) att det är viktigt att barn har 
tillgång till vuxna som uppfattar deras tecken på lek och själva är inställda på att leka. Som 
pedagog måste man alltid vara tillgänglig och beredd på att gå in i barnens lek på deras 
villkor. Även Knutsdotter Olofsson (2003) påpekar hur viktigt det är med den vuxnes 
uppmärksamhet och stöd, det behövs för att små barn ska klara av att utveckla och hålla kvar 
leken en längre stund. Vidare påpekar Knutsdotter Olofsson (1996) att de yngsta barnen 
behöver hjälp med leken, men avsikten är att de senare ska klara av att leka själva. Det är 
viktigt att pedagogen inte tar en alltför central roll i leken utan låter barnet vara i centrum. 
Finns det inte någon vuxen närvarande vid leken utomhus kan barn drabbas av utfrysning, 
mobbning och andra kränkande handlingar, vilket visar på vikten av att vuxna är närvarade 
även vid barns lek utomhus (Bliding, Holm & Hägglund, 2002, refererad i Ärlemalm-Hagsér, 
2008). 
 
Vid många aktiviteter som vuxna genomför är det endast den vuxne som vet vad som ska ske 
och som känner sig trygg med vad som ska hända, barnen får anpassa sig. Vid barns lek är det 
barnen som är trygga och bestämmer vad som ska ske, då är det den vuxne som får anpassa 
sig efter barnen (Knutsdotter Olofsson, 2003). Det är mer lättvindigt för en pedagog att 
planera i förväg och genomföra den planerade aktiviteten än att ta tillvara på barnens initiativ 
och låta dem bestämma. Om pedagogen bestämmer utan barnens delaktighet blir barnens 
intresse och engagemang mindre än om de hade varit med själva och bestämt (Knutsdotter 
Olofsson, 1996). Vidare nämner Knutsdotter Olofsson (1996) att det finns tre principer som 
pedagog att rätta sig efter vid barns lek: ge barn tid till lek, stör och avbryt inte i onödan, och 
delta i leken på barnens villkor. Barnen ska ha gott om tid till fri lek menar Granberg (2000), 
de ska inte behöva ägna för mycket tid åt styrda aktiviteter. Det är genom den fria leken barn 
utvecklas språkligt, motoriskt, socialt, känslomässigt, kreativt och intellektuellt. Även fantasin 
utvecklas i den fria leken. 
 
 

Utomhusmiljön på förskolan 
 

Inomhusmiljön är ofta vuxnas område och det är ett utrymme där barnen ofta är bundna av 
regler, vilket kan bidra till att barn söker sig till utomhusaktiviteter (Sandberg & Vuorinen, 
2008, s. 15). 

 
Björklid (2005) nämner att vid planering av pedagogisk verksamhet för barn ser man ofta den 
fysiska miljön som självklar, pedagogerna reflekterar inte över miljön och dess 
användningsområden. Utomhus är de olika platserna och föremålen inte i lika hög grad styrda 
av ett bestämt ändamål som inomhus. Därför blir det större variation på hur barnen använder 
utomhusmiljön jämfört med miljön inne (Lindholm, 1995). Miljön sänder ett budskap om vad 
som förväntas ske i den, därför bör miljön vara väl genomtänkt och underlätta för barnens 
lärande och lek, samt vara utmanande och stimulerande (Pramling - Samuelsson och Sheidan, 
2006). Nilsson (2003) tar upp att en klätterställning sänder ett helt annat budskap till barnen 
jämfört med en skogsdunge. Klätterställningen uppmanar till ett speciellt beteende medan 
skogsdungen blir det som betraktaren gör den till. 
 
Det är viktigt att förskolans fysiska miljö inte är statisk, miljön ska kunna användas flexibelt 
och förändras utefter barnens intressen och den verksamhet som för tillfället bedrivs 
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(Pramling Samuelsson och Sheridan, 2006). Nordin- Hultman (1998) påpekar att flexibilitet är 
en vanlig term i förskolan, det ska gå att förändra miljön efter barngruppens sammansättning 
och behov. Det finns dock en risk att flexibiliteten handlar om att flytta runt det befintliga 
möblemanget och inte om att förändra miljöns karaktär. ”Vill vi ha aktiva barn måste vi ha 
aktiva miljöer” (a.a. s. 26). Björklid (2005) menar att om barn upplever miljön utomhus som 
otillgänglig, understimulerande och otrygg leker de inte i och utforskar inte miljön, vilket kan 
hindra barnens utveckling i flera aspekter. Därför är det viktigt att pedagoger reflekterar över 
miljöns utformning, förändrar den och skapar den lekmiljö som barnen behöver för att 
utvecklas på ett bra sätt.  
 
Omväxling mellan det trygga, väldefinierade och det utmanande, odefinierade i 
utomhusmiljön skapar en dynamisk miljö som inbjuder till nya upptäckter och ger barnen 
plats att växa (Grahn m.fl., 1997). De menar också att kvalitén på leken gynnas i naturmark 
och växtrika miljöer, sådana miljöer uppfattas ofta av pedagoger som en garant för barns lek. 
En tillrättalagd miljö kan göras tryggare och säkrare än en icke tillrättalagd miljö vilket kan 
bidra till att vissa barn vågar utforska och pröva mer än de annars skulle göra (Petersson, 
2004). Mårtensson (2004) menar att på en förskola med stora ytor och lummig karaktär vistas 
barnen ute i större utsträckning än på andra förskolor. De stora ytorna mellan de olika 
uterummen används inte ofta, men är viktiga för dynamikens skull.  

 

Pedagogens och barnens delaktighet i utformningen av utomhusmiljön  
 
De Jong (1996) fastslår att det är viktigt att pedagogerna är medvetna om den fysiska miljöns 
egenskaper och vilka avsikter de har med den för att stimulera barnens utveckling och för att 
uppnå en god kvalitet i verksamheten. Det finns en risk när man talar om den goda och 
utvecklande utomhusmiljön att pedagogen slentrianmässigt går ut med barnen utan att 
reflektera över utevistelsen och utomhusmiljön (Ärlemalm-Hagsér, 2008). För att pedagogen 
på ett bra sätt ska kunna påverka hur gården ska se ut är det viktigt att ha kunskap om vad 
barnen vill ha och vad de leker. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) betonar vikten av 
att pedagoger tar tillvara på barnens lekar och tillsammans med barnen utformar lekmiljön för 
att på ett bra sätt tillfredställa barnens behov. De påpekar även att barn ska vara delaktiga i sitt 
eget lärande och att det då är viktigt att pedagogen involverar barnen i utformningen av den 
fysiska miljön. Lpfö 98 (2006) tar upp att barnens behov och intressen bör ligga till grund för 
utformningen av miljön i förskolan. Då det står i läroplanen att förskolan ska erbjuda en miljö 
som är bra för utveckling, lek och lärande har pedagogen ett ansvar att arbeta med miljön och 
förändra den utefter barns olika behov och intressen.  
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Metod 
 
Då vi vill undersöka om gårdens utformning påverkar pedagogernas arbete anser vi att det 
lämpar sig bäst med den kvalitativa undersökningsmetoden. Kvale (1997) menar att om man 
vill ta reda på bakomliggande orsaker till ett fenomen eller problem lämpar sig kvalitativ 
metod bäst. Även Backman (1998) anser att den kvalitativa metoden är att föredra när man 
vill studera människors upplevelser och uppfattningar.  Genom en kvalitativ studie kommer 
man närmare fenomenet än i en kvantitativ studie (Kvale, 1997). Vi använde oss av både 
observationer och intervjuer. Med observationerna dokumenterade vi gårdarnas utformning 
samt pedagogernas agerande utomhus. Genom intervjuer kompletterade vi våra observationer, 
och tog reda på i vilken utsträckning pedagogerna planerar kring utomhusvistelsen och deras 
egna tankar om förskolans utomhusmiljö. Vi intervjuade och observerade en pedagog på varje 
förskola. 
 
Inför vår empiristudie läste vi in oss på ämnet utomhusmiljö för att ha kunskap om det vi 
undersökte. Kvale (1997) påpekar att om intervjuaren har god kunskap i ämnet är 
förutsättningarna för att intervjuresultatet ska bli bra goda. För att säkerställa att våra 
intervjuer skulle ge oss svar på vår frågeställning genomförde vi två pilotintervjuer för att 
testa våra frågor innan de verkliga intervjuerna. Enligt Kvale (1997) ger det ökade möjligheter 
till ett stimulerande och tryggt samspel under intervjun. Vid pilotintervjun intervjuade vi 
ensamma, då vi efteråt gemensamt skulle gå igenom materialet upptäckte vi att det hade varit 
lättare att diskutera om båda hade varit med. Vi beslutade då att vi båda skulle närvara vid 
följande intervjuer, en som intervjuare och en som bisittare. Kvale (1997) menar att 
informanten kan känna sig osäker och i underläge då vi är ”två mot en”. Vi övervägde detta 
men kom ändå fram till att det var värdefullt att vi båda deltog i intervjun. Kylén (1994) 
menar att en så kallad panelintervju, en informant och fler intervjuare, gör att intervjuarna 
tillsammans kan belysa olika nyanser i intervjun. Alla intervjuare hör samma sak och behöver 
inte i efterhand bli oense om vad som sagts. Under pilotintervjun testade vi att intervjua med 
både tankekarta och färdiga frågor, då vi båda kände oss mest bekväma med de färdiga 
frågorna (se bilaga 3) beslutade vi oss för att använda dem i alla intervjuer.  

 

Urval 
 
Vi valde att genomföra studien i två kommuner i Västra Götaland. Vi valde två kommuner för 
att få en större variation jämfört med att välja en kommun. Undersökningen genomfördes på 
sex olika förskolor fördelat mellan olika typer av gårdar. Att vi inte valde fler pedagoger beror 
på att vi ansåg att materialet kunde bli för stort att hantera under den begränsade tid vi hade till 
studien. Hade vi endast genomfört intervjuer hade vi utfört studien med fler pedagoger. För att 
få spridning på förskolegårdarnas utformning rekognoserade vi hur förskolegårdarna i området 
såg ut innan vi valde ut de som vi ville använda oss av. Vi ville få de olika typer av gårdar som 
finns ute i kommunerna representerade i studien. De gårdar vi slutligen valde ut tyckte vi gav 
en bra bredd till undersökningen. Vid urvalet tog vi inte någon notis om åldersindelningen på 
förskolorna då vi inte ansåg att det var väsentligt för vår undersökning. När vi valt ut en gård 
som passade vår undersökning kontaktade vi förskolan per telefon och frågade om de var 
intresserade av att medverka. Två förskolor tackade nej till medverkan via telefon vilket 
innebar att vi fick hitta nya gårdar och förskolor som passade. Efter den första kontakten hörde 
vi av oss via telefon ytterligare en gång för att boka tid för intervju. Efter en andra kontakt 
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skickade vi ut ett missivbrev (se bilaga 1) där vi informerade om att vi skulle göra en 
ljudinspelning av intervjun. Vi talade även om att medverkan var frivillig och att de när som 
helst kan avbryta och att ingen information skulle kunna härledas till informanten då allt kodas, 
vilket är viktigt ur forskningsetisk synpunkt (Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning, 2002). Vi bekräftade även den inbokade tiden för besöket, 
lämnade våra kontaktuppgifter och uppmanade informanterna att kontakta oss vid eventuella 
frågor. Vid intervjutillfället informerades informanterna ytterligare en gång om att deltagandet 
är frivilligt och anonymt.  
 
För att säkerställa informanternas anonymitet har vi kodat förskolorna och pedagogerna med 
bokstäverna A, B, C, och X, Y, Z. Här nedan är en kort genomgång av de olika förskolorna: 
 

• Förskola A har en stor gård som är naturligt kuperad med mycket skog och berg. Det 
finns även plana ytor med sand och grus, samt en liten asfalterad yta  

• Förskola B har en medelstor gård som har naturligt kuperad terräng med en del skog 
och berg. Det finns plana ytor med gräs, sand och asfalt. Några fruktträd och bärbuskar 
finns på gården. 

• Förskola C har en liten gård med naturliga höjdskillnader, en liten skogsdunge och ett 
litet berg. Nästan ingen plan yta. Marken täcks av stenplattor, grus, gräs och sand.   

• Förskola X har en medelstor gård, som är platt utan höjdskillnader. Den har några få 
träd och en berså. Markytan domineras av sand, gräs och asfalt.  

• Förskola Y har en liten gård, som är platt utan höjdskillnader. Det finns något enstaka 
träd och markytan är täkt av sand, gräs och asfalt. 

• Förskola Z har en medelstor gård som är platt med en tillrättalagd kulle. Det finns stora 
granar, pilkojor, täta buskage och fruktträd. Markytan täcks av gräs, asfalt och sand. 

 
 

Genomförande 
 
Rådata samlades in under sex dagar, en dag per förskola. Vi började besöken på förskolorna 
med att observera utomhus innan vi intervjuade en pedagog. Vi ville först se hur gården såg ut 
och hur pedagogen agerade på gården tillsammans med barnen. Vi valde att genomföra en 
ostrukturerad icke deltagande observation när vi observerade pedagogen. Enligt Olsson och 
Sörensen (2007) ska iakttagaren vid ostrukturerad observation föra så konkreta 
fältanteckningar som möjligt. Vi observerade vad som hände och lade inget fokus på vad som 
de sa eftersom vi observerade ute och det var svårt att alltid höra vad som de sa. För att 
observera gårdens utformning genomförde vi en halvstrukturerad observation med ett redan 
på förhand utformat formulär (se bilaga 2). Observationen genomfördes före intervjun 
eftersom Widerberg (2002) påpekar att informanten kan känna sig styrd och vill leva upp till 
det som sades i intervjun, och forskaren kan bli låst och söka efter det som framkommit i 
intervjun om observationen genomförs efteråt.  Den av oss som skulle intervjua observerade 
pedagogen och den andre observerade gården. Vi fotograferade även varje gård vi 
observerade.    
 
Personalen på förskolan fick själva välja vem det var vi skulle intervjua. Detta för att vi skulle 
få intervjua en pedagog som själv är intresserad av att delta i studien. Det kan även ge en 
vidare spridning då vi inte i förväg bestämde kriterier för informanterna, förutom att de ska 
vara utbildade förskollärare. Under intervjun behandlade vi punkterna planering, fysisk miljö 
och pedagogens roll. En av oss intervjuade, medan den andre var med som bisittare. Vi 
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turades om att intervjua för att få ett vidare material att analysera. Vi genomförde tre 
intervjuer var. För att dokumentera intervjun gjorde vi en ljudinspelning med en diktafon och 
bisittaren gjorde anteckningar. Då vi valde att spela in intervjuerna kunde vi båda koncentrera 
oss på att lyssna på informanten och ställa följdfrågor för att få ett större djup i svaren. Då går 
man inte miste om någon information och man får ett bra flyt i intervjun (Kylén, 1994). Den 
som var bisittare noterade om något missades i intervjun eller om informanten berättade något 
intressant som intervjuaren missade att ställa följdfråga på, detta för att få ut mesta möjliga av 
intervjuerna. För att jämförelsen mellan observation och intervju skulle bli så korrekt som 
möjligt frågade vi informanten om det vi observerat skiljer sig mot hur en ”vanlig” dag ser ut. 
Vid den sista intervjun fungerade inte diktafonen, därför antecknade istället bisittaren vad som 
sades under intervjun. Efter varje avslutad intervju frågade vi informanten om denne ville ta 
del av uppsatsen och resultatet.  
 
Vid transkriptionen av intervjuerna valde vi att transkribera de intervjuer vi själva genomfört. 
Genom att vi hade ljudinspelningarna digitala var det lätt att föra över filerna till datorn och 
lyssna samtidigt som vi skrev. Vi valde att skriva ut intervjuerna så ordagrant som möjligt 
men vi tog inte med hostningar, hummanden eller ord som inte var färdiguttalade då det inte 
var av betydelse för resultatet. Vi har efter transkriptionen kontrolläst varandras utskrifter.   
 
 

Bearbetning och analys 
 
Vi har efter det att intervjuerna transkriberats och observationerna renskrivits analyserat 
materialet. Utifrån observationerna kategoriserades förskolorna in efter de olika gårdstyperna 
vi hade. Vi valde att göra två grupper, Naturfattiga gårdar och Naturrika gårdar.  
 
Vi började med att läsa igenom intervjuerna för att bilda oss en helhetsuppfattning, innan vi 
gjorde kortfattade sammanfattningar med det viktigaste innehållet i både observationerna och 
intervjuerna. Det för att lätt kunna överblicka materialet och börja jämföra och kategorisera.   
Därefter läste vi igenom hela intervjuerna igen och sorterade upp svaren utifrån våra 
frågeställningar som vi sedan samanställde till tre olika sammanfattningar med varje 
frågeställning för sig. Sammanfattningarna fick titlarna Pedagogernas delaktighet med barnen, 
Pedagogernas planering av tiden utomhus och Pedagogernas planering av miljön utomhus.  
Var för sig läste vi igenom de tre sammanställningarna och jämförde sedan våra tankar och 
anteckningar kring materialet. Med hjälp av våra tankar och kommentarer synliggjorde vi 
skillnader och likheter förskolorna emellan. Vi gick även igenom och sammanställde 
observationerna och jämförde med intervjumaterialet för att se om vi kunde bekräfta det som 
framgick i intervjuerna eller om observationerna kunde tillföra ny fakta. När vi under 
skrivandet av resultatet kände oss tveksamma gick vi tillbaka till originalutskriften av 
intervjun och läste igenom det aktuella stycket igen. När vi hämtade citat och referat läste vi 
även då igenom originalutskriften.  
 
 

Tillförlitlighet 
 
Vi har gjort en kvalitativ studie med få deltagare och kan inte göra några generella 
antaganden, vi kommer endast att se hur just den enskilda pedagogen agerar på den enskilda 
förskolan. Vid intervjuerna avslöjade vi inte syftet helt för informanten, det för att studiens 
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reliabilitet ska bli högre. Om vi hade berättat fanns det en risk att pedagogerna skulle frångå 
sitt vanliga agerande (Kvale, 1997). Trost (1997) påpekar att vid en kvalitativ studie är det 
svårt att får hög reliabilitet och validitet, då begreppen främst är till för kvantitativa studier. Vi 
anser att vi ändå har hög validitet på vår studie då våra intervjufrågor är relevanta för våra 
frågeställningar. Vi kompletterade våra observationer av gården med fotografier, för att 
säkerställa att observationen var korrekt. 
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Resultat 
 
I det här avsnittet kommer förskolornas gårdar att presenteras. Resultatet från observationer 
och intervjuer presenteras varje frågeställning för sig. Vi har delat upp förskolorna i två 
grupper och kodat dem med bokstäver. Gruppen med förskolor som har naturrika gårdar har 
bokstäverna A, B och C och gruppen med förskolor som har naturfattiga gårdar har 
bokstäverna X, Y och Z. Vi har gett de båda grupperna bokstäver som ligger långt ifrån 
varandra både i alfabetet och utseendemässigt för att läsaren lättare ska kunna urskilja de två 
grupperna i den löpande texten.  
 
 

Gårdarnas utformning 
 
Förskolorna är uppdelade efter hur de är utformade. En bra utomhusmiljö på en förskola bör 
innehålla både tillrättalagd och naturlig terräng enligt Grahn m.fl. (1997). Förskolorna är 
uppdelade efter om de har naturlig terräng eller inte, då alla förskolorna har tillrättalagda ytor. 
Vi har valt att inte ta med ritningar och fotografier i arbetet för att minska risken att någon 
förskola blir identifierad. Vi vill inte på något sätt döma de gårdar vi har undersökt och 
klassificera dem som bra eller dåliga gårdar.  
 
 
Naturrika gårdar 
 
 FÖRSKOLA A FÖRSKOLA B FÖRSKOLA C 

Storlek Stor gård Mellanstor gård Liten gård 

Typ av miljö 
utomhus 

Naturligt kuperad 
terräng med mycket 
skog och berg. Även 
plana ytor med grus, 
sand och liten 
asfalterad yta. 
 

Naturligt kuperad 
terräng med skog och 
berg. Gräs, sand och 
asfalt (”väg” runt 
huset) Även plana 
ytor. Några fruktträd, 
vinbärsbuskar och 
blåbärsris.  
 

Naturligt kuperad gård, 
med liten skogsdunge 
med ett litet berg. 
Plattor, gräs, grus och 
sand. Ingen asfalt. 
Grässlänt. Väldigt liten 
plan yta.  
 

Fasta lekredskap Sandlåda  
Stor båt med hytt 
Trähus 2st 
Träbil att sitta i 
Rep (fastspända 
mellan träd) 
Basketkorg 
Stafflier 
Diskbänk 
Badkar 
Snickarbänk 

Sandlåda 
Rutschkana med 
klätterställning  
Båt med motor och 
ratt 
Lekstuga 2st 
Gungor 4st 
Bana för vattenlek 
Dockhus 
Griffeltavla (staffli) 
Bensinpump 
 

Sandlåda 
Rutschkana med lekhus 
Fjädergungor 2st 
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Förskola A har en stor gård med en stor del av gården täckt av kuperad skogsmark. Det finns 
en stor plan yta på gårdens centrala del. Där finns de olika fasta lekredskapen utspridda. Den 
plana ytan är mestadels täckt av gräs och grus, där finns även ett par stora träd som skyddar 
mot solen Det finns asfalt precis intill förskolebyggnaden och som en liten väg ner till resten 
av gården. De har ett stort land att plantera i. Förskolebyggnaden är inte från början avsedd 
som förskola men sedan tidigt 2000-tal har förskoleverksamhet bedrivits där. 
 
Förskola B har en mellanstor gård med inslag av skog och berg. På framsidan av 
förskolebyggnaden finns en asfaltsplan, en gräsplätt och sandlådor med rutschkanan. Där 
finns även två områden med små berg, på det ena finns en av lekstugorna. Förskolans baksida 
domineras av berg och skogsområde. På ena kortsidan är gungorna och den andra lekstugan 
utplacerade. Runt huset går en asfaltsväg som används som cykelbana. De har vinbärsbuskar 
och stora lådor att odla i, där de har rabarber och smultron. Förskolan byggdes på sent 80-tal 
och har varit förskola sedan dess. 
 
Förskola C har en liten gård som består av två olika nivåer med en grus- och grässlänt som 
binder samman dem. Den övre delen består av stenplattor och en sandlåda med rutschkanan 
och fjädergungorna. Där finns även ett buskage och en mindre sandlåda. På den nedre delen 
av gården finns en grusväg, en liten bergsknalle och en dunge av mindre träd och några större 
träd.  På gården finns det rabatter som de odlar i. Förskolan är inrymd i ombyggda lägenheter 
och verksamheten har bedrivits sedan tidigt 90-tal. 
 
 
Naturfattiga gårdar 
 
 FÖRSKOLA X FÖRSKOLA Y FÖRSKOLA Z 

Storlek Mellanstor gård Liten gård Mellanstor gård 

Typ av miljö 
utomhus 

Platt gård utan 
höjdskillnader, några 
få träd, en berså, gräs 
sand och asfalt 
(”väg” runt huset)  

Platt gård utan 
höjdskillnader med 
sand och gräs om 
vartannat. Ett område 
med asfalt. 
Krusbärsbuskar, ett 
träd.  
 

Platt gård med en 
konstgjord kulle. Gräs, 
sand asfalt (”väg” runt 
på gården). Stora granar 
i en dunge. Pilkojor, 
täta buskage, fruktträd, 
omkullvält träd.  

Fasta lekredskap Sandlåda 2st 
Rutschkana med 
klätterställning och 
”sandhiss” 
Lekhus 
Fjädergunga 
Gungor 7st 
Balansstockar 
 
 

Sandlåda 3st 
Rutschkana med 
klätterställning 
Gungor 4st 
Fjädergungor 2st 
 

Sandlåda 2st 
Rutschkana 
Lekhus 
Träeka 
Gungbräda 
Gungor 4st 
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Förskola X har en mellanstor gård som omger hela huset. Gården består till största delen av 
gräs och asfalt. Gräsytorna finns på alla sidor om huset medan asfaltsområdet finns på 
framsidan av huset. På framsidan finns en stor sandlåda med lekhus och rutschkana, en liten 
sandlåda, lekredskap växthus och planteringslådor och vinbärsbuskar. På ena kortsidan av 
huset finns ett par stora träd som ger skugga över en stor stock. På baksidan av huset finns två 
gungställningar, en berså, och två balansbommar. Där finns också två kompostbehållare som 
inte används för tillfället. Runt hela huset går en asfaltsväg som används som cykelbana. 
Förskolan byggdes i början av 90-talet och har använts till förskoleverksamhet sedan dess. 
 
Förskola Y har en liten gård placerad på baksidan och kortsidorna av huset. Gården är avlång 
med lekredskapen jämt utspridda. På en kortsida av huset består gården av asfalt och gräs. 
Resten av gården består till största delen av sand och har en mindre yta med gräs. Det finns ett 
stort träd som ger skugga åt en liten del av gården. Förskolan har varit verskam sedan sent 90-
tal och är belägen i lokaler som från början inte var avsedda för förskoleverksamhet. 
 
Förskola Z har en mellanstor gård som är placerad längs förskolebyggnadens ena långsida. 
Gården består till stor del av gräs och asfalt. Mitt på gården är det en stor kulle där 
rutschkanan är utplacerad. I ena änden av gården finns sandlådan, lekhuset och båten. I andra 
änden finns gungorna, ett par granar och ett tätt buskage. De har lådor att plantera i utställda 
på gården. De har planterat bland annat solrosor. Förskolan byggdes under 90-talets mitt och 
har varit öppen sedan dess.       
 
Vi ser tydligt att gårdens storlek påverkar antalet fasta lekredskap. De två minsta gårdarna har 
minst antal lekredskap. Förskola C skiljer sig markant från de övrig gällande antalet fasta 
lekredskap. Vi har även sett att i gruppen ”Naturrika gårdar” är två av tre förskolor inte från 
början byggda i avseende att bedriva förskoleverksamhet, medan i gruppen ”Naturfattiga 
gårdar” är två av tre förskolor avsedda att bedriva förskoleverksamhet från början.  
 
 

Pedagogernas delaktighet med barnen 
 
Welén (2003) menar att pedagoger har i allmänhet uppfattningen att det är viktigt att vara med 
barnen i leken, stötta och vidareutveckla, men de finner det svårt att gå med i leken utan att 
störa, vilket vi även funnit i vår undersökning.  
 

Ute är det nästan så att de (barnen) tycker att man stör dem när man kommer, om det inte 
kommer fram till en och vill att man ska vara med (Pedagog, förskola Y). 

         
 
Informanterna på förskolorna X, Y och Z är delaktiga i leken på barnens initiativ. De tar inte 
egna initiativ till att delta i leken då de har en observerande roll utomhus. Det har visat sig i 
både intervjuerna och observationerna.  
 

9.50 Pedagog Y är vid de barn som cyklar, håller ett vakande öga på dem. 
10.10 Pedagog Y hämtar vatten till de barn som ber om det. Återgår till att övervaka cyklandet.  
10. 40 Pedagogerna rör sig runt på gården 
10.45 Pedagog Y går igenom schemapärmen, samtliga pedagoger är närvarande. 
10.50 Pedagogerna delar på sig och cirkulerar runt på gården igen (Observation på förskola Y). 
 

Pedagogerna på alla tre förskolorna cirkulerar på gården mellan barnen och har uppsikt över 
dem. De tar tillvara på barnens spontanitet och deltar på deras önskemål. 
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Barnen hämtar pedagogen, de har hittat en spindel i en papperskorg. Fler barn kommer. 
Pedagogen tar upp spindeln och släpper iväg den när alla barn har fått se (Observation på 
förskola Z). 
 
Ett barn har hämtat en grön blomma och visar pedagog X. -Åh en grön blomma, säger hon 
tydligt och visar sedan barnen hur grön ser ut på teckenspråk. Hon spinner vidare på grön, 
grön groda och gestikulerar det på teckenspråk (Observation på förskola X).  

 
Pedagogen på förskola X berättar att de uppmärksammar vad barnen gör ute och om ett barn 
till exempel lägger sig ner på marken och pedagogen uppfattar att det är en björn, spinner 
pedagogen vidare och leker ”Björnen sover” med barnen. Förskola Y och Z uppfattar att 
barnen leker mer självständigt utomhus och att det kan bidra till att pedagogerna endast är 
delaktiga på barnens initiativ. Enligt pedagogerna på förskola A och B har även de en 
observerande roll på gården men deltar i leken både på barnens och på eget initiativ. 
Pedagogen på förskola A säger att hon alltid finns till hands för barnen, att hon deltar i 
barnens lek om de själva vill. Hon deltar på eget initiativ om hon ser att leken har avstannat 
eller behöver utvecklas.  
 

Det är inte som det var förr, ”Kom nu alla barn så ska vi leka”, utan de leker och så finns man 
med. Ser man att de stannar upp i leken så kan man guida dem och tipsa lite om hur de kan gå 
vidare. Det är samma med projekten som vi har jobbat med, att man inspirerar dem med något 
nytt och försöker få dem att tänka till och gå vidare (Pedagog, förskola A). 

 
Pedagogen på förskola B deltar i barnens lek då barnen själva vill, samtidigt som hon försöker 
dra igång aktiviteter och rikta barnens uppmärksamhet till aktiviteter och lekar de inte har för 
vana att leka, för att ge barnen inspiration till nya aktiviteter och bryta vanemönster. Hon vill 
få barnen att prova på andra saker än att ”bara” cykla och åka rutschkana, samtidigt som hon 
påpekar att de aktiviteterna är bra för barnens motoriska utveckling.  
 

Ibland skulle fler kanske vara lite mer engagerade ute, det är lätt att man låter det flyta på 
bara, det blir ingen styrning ute utan barnen leker och vi tittar på tyvärr många gånger. De 
älskar när man är med, om jag tar ner basketbollen och börjar spela här då har jag tio barn 
direkt, eller om jag börjar hoppa hage för det är ingen som hoppar hage då har jag tre- fyra 
barn efter mig som hoppar. Så det krävs ett engagemang för att få med barnen många gånger, 
för att få barnen att göra andra saker än bara cykla eller åka rutschkana (Pedagog, förskola B). 

 
Pedagogen på förskola C verkar inte delta i leken nämnvärt, utan är delaktig vid konflikter, 
olyckor eller andra tillfällen då barnen behöver konkret hjälp. Pedagogen var utomhus endast 
en kort stund av observationen, men det lilla vi såg stämmer överens med intervjun. Vi 
observerade även övrig personal på gården och deras agerande stämmer inte överens med 
pedagog C:s uttalanden.  
 

9:55 En av personalen hjälper en liten pojke som har fått sand i skorna. Sedan går hon och 
leker med en flicka, håller henne i händerna och lyfter upp henne i knäet. Hon pratar, busar 
och skojar med henne. 
10:20 En annan personal hjälper ett av barnen att snyta sig. Hon är aktiv och övervakar barnen 
och ser om hon behövs någonstans. Hon går ofta fram till barnen och leker lite med dem. 
10:35 Pedagog C tillrättavisar några barn för att de ska sluta upp med någonting. 
Personal i blått pratar och hjälper en pojke med hans hängslen (Observation på förskola C). 

 
Pedagog C:s filosofi är att barnen ska upptäcka så mycket som möjligt själva och hon anser 
att barnen klarar sig själva i leken. Pedagogen ger exempel på att när barnen gör något svårt 
som att sy hjälper hon till där.  
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Pedagogerna på förskola B och Z anser själva att de är mindre förmanande mot barnen 
utomhus än inomhus, och att de är mer tillåtande ute. Pedagog B tror att det beror på att det är 
mindre utrymme inomhus än utomhus, vilket kräver mer struktur och regler. Pedagogen på 
förskola Z säger att barnen leker mer självständigt ute, att de är mer självgående. Hon nämner 
även att gården är till för barnen, och att den ska användas aktivt. Förskola A och Z utrycker 
att de upplever färre konflikter utomhus. De tror båda att det beror på att ytan är större än 
inomhus. Pedagog A menar att barnen är mindre på varandra när de vistas på större yta, vilket 
leder till färre konflikter. Pedagogen på förskola Z reflekterar över att personalen på förskolan 
är mer avvaktande utomhus vid konflikt, men att det kan bero på att konflikten märks 
tydligare inomhus och att det medför att pedagogerna går in och medlar eller avbryter. Ytan 
barnen och pedagogerna vistas på verkar ha större betydelse för hur konflikter hanteras än 
gårdens utformning verkar ha.  
 
Både på förskola X och B nämner pedagogerna säkerheten som en orsak till att de har en 
observerande roll på gården, det är viktigt att pedagogerna ser till att ingen olycka händer. I 
intervjuerna framkommer säkerhetsaspekten tydligt. Pedagogerna övervakar barnen och 
agerar om de ser att något farligt är på väg att hända. Personalen på förskola X har bestämda 
positioner utomhus för att kunna ha uppsikt över hela gården vilket vi såg tydligt i 
observationen. Det fanns alltid en personal vid rutschkanan, som enligt pedagogen var den 
farligaste platsen på gården. De övriga i personalen var placerade på varsin sida av huset, 
beroende på var barnen befann sig. Pedagogerna på båda förskolorna arbetar med barn i 
åldern ett till två år. Vi tolkar det som att barnens ålder har större betydelse för agerandet än 
hur gården är utformad.  
 
 
Sammanfattning 
 
På samtliga förskolor i gruppen ”Naturfattiga gårdar” är pedagogerna delaktiga mestadels på 
barnens initiativ, medan i gruppen ”Naturrika gårdar” är pedagogerna på två förskolor 
delaktiga på både barnens och pedagogens initiativ och en förskola endast på barnens initiativ. 
Utifrån det resultatet konstaterar vi att gårdens utformning kan påverka pedagogens 
delaktighet med barnen, men vi kan inte avgöra om det är gården eller pedagogernas 
inställning som påverkar deras agerande. Utomhus upplevs att det är färre konflikter jämfört 
med inomhus, flera pedagoger anser att de är mer tillåtande mot barnen utomhus. Säkerhet är 
en viktig aspekt utomhus men framträder tydligast på de två förskolor med barn som är ett till 
två år.  
 

Pedagogens planering av tiden utomhus 
 
Överlag är det mer planerade aktiviteter inomhus än utomhus. Ute på gården är det oftast fri 
lek som gäller. Vi har sett det tydligt i undersökningen vi genomfört. Det framkom tydligt i 
både observationer och intervjuer. På samtliga förskolor är barnen ute minst en gång om 
dagen, men ofta två eller tre gånger. På alla förskolorna i gruppen ”Naturfattiga gårdar” 
påverkade vädret hur mycket tid de tillbringade utomhus. De är ute fler timmar vid fint väder 
och varma årstider än när det är blött och kallt. 
  

 19



Vi är ute minst en gång om dagen, minst en timme. (...) På sommaren så är vi ute nästan hela 
tiden, vi är inne kanske mellan lunch och mellanmål. (…) Barnen vill själva vara ute, de tycker 
att det är roligare utomhus än inomhus. (Pedagog, förskola Z) 
 

På förskola A är de utomhus minst lika mycket som de är inomhus, och de är inte påverkade 
av väderlek. Inte heller på förskola B påverkas tiden ute av väder eller årstid. I gruppen 
”Naturrika gårdar” är det endast förskola C som påverkas av vädret i avseende av tillbringad 
tid utomhus.  
 
Det är mer vanligt att lämna gården för utflykt om man tillhör gruppen ”Naturfattiga gårdar”. 
Förskola Y och Z går regelbundet iväg med hela barngruppen till närliggande skog, lekplats 
eller liknande. Pedagogen på förskola Z tror att de hade gått iväg oftare om gården hade varit 
mindre. Förskola X går även de regelbundet till skogen, men de går med få barn åt gången. 
 

Vi anser med det mesta vi gör att det ger barnen mer om vi tar dem i en liten grupp för då får 
de bestämma; vill du titta på den stenen? Då kan vi stanna där. (…) Hellre att varje enskilt 
barn få gå mer sällan, men att det ger dem någonting, att det blir kvalitet på den stunden de är 
ute (Pedagog, förskola X) 

 
I gruppen ”Naturrika gårdar” är det de två förskolorna med störst gårdar som i minst 
utsträckning lämnar gården för aktiviteter på andra platser. Pedagogen på förskola B tror även 
hon att de hade gått i väg oftare om gården hade varit mindre. Samtidigt påpekar hon att 
säkerhetsaspekten gör att de drar sig för att gå iväg med många barn och få personal. Går de 
iväg försöker de gå med några få barn i taget, likt förskola X. Enda gången pedagogen på 
förskola A nämner att de lämnar gården är då hon berättar om deras temaavslutning. Vi fick 
uppfattningen att de sällan lämnar gården för aktiviteter på andra platser, samtidigt som 
pedagogen poängterar att förskolans läge är bra med närhet till vattnet, skogen och staden. 
Förskola C, som har minst gård i gruppen, går till skogen en gång per vecka. De har en 
skolskog precis utanför staketet, vilket underlättar för skogsbesök. Vid besök på lekplatser 
eller i skogen är det mestadels fri lek som gäller för samtliga förskolor. Flera av förskolorna 
varvar fri lek med styrda aktiviteter vid besök i skogen.  
 

Ibland är det fri lek så de får springa och klättra och ibland är det organiserade saker. Vi hade 
lite olika uppdrag sist, plocka olika material och plocka färger, lite sådana saker. Mest är det 
fri lek, lite styrt. (…) Går vi till lekplatser så är det fri lek (Pedagog, förskola Y). 

 
På förskola X och C berättar pedagogerna att de tar tillvara på barnens spontanitet vid besök i 
skogen. De låter barnen bestämma vad som är intressant. Om något fångar barnens intresse 
uppmärksammar pedagogen det, pratar och berättar om det eventuella fyndet med alla barn.  
 

Hela min tanke bygger på att barn skall upptäcka så mycket som möjligt själva när vi är ute i 
skog och mark. Vi har alltid förstoringsglas med oss, hittar de någonting så kan de titta på det, 
man talar om vad det är när de kommer, för de kommer alltid och visar vad de har hittat. De 
kanske har hittat en snigel eller en nyckelpiga eller vad som helst och då berättar vi för dem 
om det, men att de själva får hitta sakerna (Pedagog, förskola C).  

 
Vår uppfattning att pedagoger planerar mer för inomhusvistelsen än för utomhusvistelsen 
bekräftas genom undersökningen. Det är endast förskola A som har planerade aktiviteter i 
samma utsträckning inomhus som utomhus.  
 

Vi tycker att det är ett och samma, det man kan göra inne kan man lika väl göra ute. (…) Vi 
jobbar parallellt inne och ute, men vi är mestadels ute (Pedagog, förskola A).  
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De övriga förskolorna lägger mer tid på planerade aktiviteter inne, då fri lek är den 
dominerande aktiviteten ute. Vid frågan om hur de planerar utevistelsen svarade samtliga 
förutom förskola A att de endast planerar vid större aktiviteter eller besök till skogen. 
Pedagogen på förskola B berättar att de planerar vid de tillfällena de ska måla ute, för att inte 
fler avdelningar ska vara där samtidigt. Personalen på förskola A arbetar aktivt efter deras 
filosofi att allt man kan göra inne kan man även göra ute. Det bekräftades både genom 
intervjun och genom det vi såg under observationen. De hade sin samling utomhus och gick 
även igenom teoretiska moment med barnen, något som oftast genomförs inomhus.  
Pedagogerna på förskola B och Z är medvetna om att de har fler planerade moment inomhus, 
men eftersträvar att göra mer planerade aktiviteter utomhus.  
 

Nu när gården är så bra så blir det lätt att man bara går ut och är på gården. Vår intention är 
att göra så mycket som möjligt ute på gården, eller allt man kan göra inne kan man göra ute 
också. Det känns väl lite som ett föråldrat tänk att bara göra det pedagogiska arbetet inomhus. 
Men det kan vara svårt att få med sig alla från det teoretiska till det praktiska, att ändra 
verksamheten (Pedagog, förskola Z). 

 
Pedagogen på förskola B lyfter fram att de blir bättre och bättre på att planera för aktiviteter 
utomhus och nämner som exempel det senaste ”fredagskulet” då de satt ute och sjöng, vilket 
de i vanliga fall gör inne.  
 
 
Sammanfattning 
 
Gruppen ”Naturfattiga gårdar” påverkas av vädret gällande tiden de tillbringar utomhus. De är 
ute längre tid vid bra väder jämfört med dåligt väder. Samtliga pedagoger utom en anger att 
de planerar mer för inomhusvistelsen än utomhusvistelsen. Utomhus råder oftast fri lek, 
planering utomhusvistelsen sker vid skogsutflykter eller större årligen återkommande 
aktiviteter. Gruppen ”Naturrika gårdar” lämnar gården för andra miljöer mer sällan än 
förskolorna i gruppen ”Naturfattiga gårdar”. Inom gruppen ”Naturrika gårdar” verkar 
storleken på gården påverka i vilken utsträckning de går iväg. Förskolan med minst gård går 
iväg oftare. 
 
 

Pedagogens planering av miljön utomhus 
 
Som vuxna finner vi en gård med naturliga inslag mer tilltalande än en gård som endast 
innehåller gräs, asfalt och sandlåda. Undersökningen pekar på att de naturliga inslagen på en 
gård kan påverka hur nöjda pedagogerna är med gården. Alla pedagoger i gruppen ”Naturrika 
gårdar” uttrycker i intervjun att de är nöjda med gårdens utformning. 
 

Det är en härlig gård, härlig gård. Den inbjuder till lek och att klättra. Den inbjuder till att 
använda kroppen, det är inte bara att cykla och gunga. De får till och med klättra i träd 
(Pedagog, förskola B). 

 
Pedagogen på förskola A anser att gården är fantastisk, men understryker samtidigt att det 
alltid finns saker att förändra och utveckla. På både förskola B och C vill pedagogerna 
genomföra förändringar, de har idéer om hur gården ska kunna utvecklas. Även på förskola Z 
är pedagogen nöjd med gårdens utformning, och är den enda i gruppen ”Naturfattiga gårdar” 
som är det. Jämfört med de två andra gårdarna i gruppen har förskola Z en stor konstgjord 
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kulle, ett fåtal höga granar som påminner om skog, och ett större buskage. De två förskolorna 
vars pedagoger inte är nöjda, förskola X och Y, har inga höjdskillnader och endast ett fåtal 
träd utspridda glest på gården. Av de tre förskolorna i gruppen ”Naturfattiga gårdar” ligger 
förskola Z närmast gruppen ”Naturrika gårdar” i avseendet gårdens utformning. Det kan 
tolkas som att pedagoger på förskolor med kuperad terräng och skogsliknande inslag i större 
utsträckning är nöjda med gården än pedagoger på förskolor med platt terräng utan inslag av 
skog. 
 
På samtliga förskolor har pedagogerna idéer och tankar om hur gården skulle kunna utvecklas 
och förändras. Det är övervägande personalen som är initiativtagare till förändringarna. Det är 
två förskolor som verkar genomföra förändringar i mindre utsträckning än de övriga. 
Personalen på förskola Z är nöjda med sin gård och de ger intryck av att ha inställningen 
”Varför ändra på något som fungerar?”. De genomför ändå förändringar då något är dåligt 
eller inte används av barnen.  
 

Vi skulle även vilja ha som en spaljé runt sandlådan, för att göra mer som ett till rum. Vi vill 
ha mer skugga där. Den är väldigt tråkig sandlådan, det är väl kanske därför barnen inte leker 
där. Det är lite sand i den, när barnen väl kommer i kommer de knappt ur (Pedagog, förskola 
Z).  

 
Personalen på förskola C har idéer om hur de vill förändra gården, men de framstår som 
uppgivna, att de inte vet sin egen kapacitet. De ser fler hinder än möjligheter. De hänvisar till 
EU-regler som ett problem då det ska genomföras en förändring. Pedagogen påpekar 
problematiken kring samarbetet med det kommunala bostadsbolaget. Hon berättar om att de 
har tagit bort ett lekhus och anlagt en ny sandlåda utan förskolans godkännande. Lekhuset 
blev borttaget på grund av EU regler, det var för trångt i sandlådan med både rutschkana och 
lekhus. Vi får uppfattningen att pedagogen förlitar sig på att det kommunala bostadsbolaget 
ska genomföra förändringar, samtidigt som hon uttrycker sitt missnöje över hur den tidigare 
förändringen genomfördes. 
 

Får vi bara lite mera engagemang ifrån det kommunala bostadsbolaget tror jag att vi kan få 
det rätt käckt här. (…) Finns det pengar och det finns ett engagemang från det kommunala 
bostadsbolaget att de vill lyfta det här, då är inte personalen här sena att hänga på. (…) Vi 
tänkte ett tag att vi skulle lägga stora däck så de kan hoppa och leka där, men nu är det sådana 
EU regler. De har gjort en undersökning i kommunen att det är så många barn som skadar sig 
på lekredskap så nu kommer de nog att göra en väldig drive här vad jag kan förstå på det här. 
Då är det noga att man följer de regler som finns (Pedagog, förskola C). 

 
Pedagogen på förskola C är fokuserad på säkerhet när det gäller att förändra gården. Hon 
pratar mycket om EU-regler och känns väldigt regelstyrd. Nilsson (2002) påpekar att det inte 
finns några EU-normer för hur lekmiljöer ska utformas, däremot finns det sedan 1999 en ny 
svensk standard som bör följas vid nyanläggning av lekplats, men den är endast en 
rekommendation. Vi tror att pedagogens inställning skulle ändras om hon var medveten om 
detta. Självklart måste en förskolegård vara säker, men man får inte låta säkerheten bli ett 
hinder för kreativiteten.  På förskola X och B genomför pedagogerna förändringar i ungefär 
samma utsträckning. Pedagogerna på båda förskolorna är engagerade i utemiljön och 
genomför regelbundet förändringar på gården. Båda har utvalda representanter för 
utomhusmiljön och driver ett aktivt arbete med att utveckla miljön utomhus. Personalen på 
förskola X arbetar just nu med att utöka sin gård för att få in mer naturtomt. 
 

Sen har vi tänkt att utöka vår gård så att vi får mer av skogen. (…) Vi ville flytta staketet så 
att det blev mer naturtomt med stock och sten, vi vill att det tillhör vår ordinarie gårdsplan 
(Pedagog, förskola X). 
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På förskola B berättar pedagogen att de nu har ett annat tankesätt runt utomhusmiljön än 
tidigare. Pedagogen utrycker att de har insett vikten av att vara utomhus och ha en tanke 
bakom utomhusvistelsen, att utomhusmiljön borde få lika mycket fokus som inomhusmiljön. 
Efter de fått upp ögonen för utomhusvistelsen och utomhusmiljöns möjligheter tillsatte de en 
utomhusmiljögrupp för att komma igång med arbetet. Det är de själva som har 
uppmärksammat miljön utomhus och anser att det är ett viktigt område att arbeta med.  
 

Vi var några stycken som började fundera om vi kunde skaffa lite material om utomhusmiljö, 
det finns ju mycket litteratur om det. Vi har tittat på lite andra förskolor, vi var på en förskola 
i grannkommunen. De har engagerat sig väldigt mycket i utemiljön och då ville vi gå och titta, 
göra studiebesök där. Där fick vi idéer (Pedagog, förskola B). 

 
Förskolan A genomför förändringar varje år utefter barngruppen som kommer vid 
höstterminens start. De anpassar hela gården efter barnens intressen och önskningar. Det är i 
huvudsak de flyttbara lekredskapen som förändras. Förskolan använder sig inte mycket utav 
fasta dyra lekredskap utan använder föränderligt och billigt material 
 

Den har sett ut så i ungefär ett års tid, under det här sista året så har vi byggt upp den här 
gården tillsammans med de stora barnen. (…) Det är såhär att nu kommer det ett nytt gäng 
efter sommaren och då ska de vara med i tankegången, då gäller det att iordningställa det 
utefter deras behov och intressen och så vidare. Då kanske det blir på ett helt annat sätt. Det är 
det som är grejen, man ska ha miljön anpassad efter de barn som är där här och nu (Pedagog, 
förskola A) 

 
Förskola Y skall få hela förskolegården omgjord och personalen lägger därför inte energi på 
att göra om den befintliga gården utan väntar på den totala förändring som kommer. 
”Utomhusmiljön är just nu väldigt tråkig, men vi ska som sagt ändra, få gården omgjord” 
(Pedagog, förskola Y). Personalen på förskolan har konstruerat en modell av deras kommande 
gård. De har lagt ner mycket tid och engagemang i arbetet med att forma den nya gården.  
 
Endast på förskola A och Y är barnen delaktiga i gårdens utformning. Personalen observerar 
och intervjuar barnen för att ta reda på vad de är intresserade av och vill ha. Dessa två gårdar 
är de som vi anser är mest olika varandra i utformningen. Det pekar på att gårdens utformning 
inte har någon inverkan på barns delaktighet i planering av miljön. Pedagogerna på de övriga 
förskolorna försöker se ur barnens perspektiv när det ska genomföra förändringar på gården, 
men verkar inte ta till tillvara på de närvarande barnens intressen eller önskemål. De försöker 
tänka som barnen men frågar dem inte rakt ut.  
 

Vi hade en klätterställning som vi ville ha bort eftersom vi ansåg att den var till för större barn, 
då fick vi lekhuset som står på framsidan istället (Pedagog, förskola X). 
 

På förskola Z har de uppmärksammat att barnen inte leker i sandlådan och vill därför 
genomföra förändringar där. De vill göra sandlådan mer till ett rum med hjälp av en spaljé, de 
vill även fylla på med mer sand så att barnen lättare kan komma i och ur sandlådan. 
 
 
Sammanfattning 
 
Undersökningen visar på att naturliga inslag på en gård kan påverka i vilken utsträckning 
pedagogerna är nöjda med gården. Samtliga pedagoger i gruppen ”Naturrika gårdar” är nöjda 
med gårdens utformning. Det är övervägande personalen som är initiativtagare när det gäller 
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förändringar i utomhusmiljön. Det är endast två förskolor som genom observation och 
intervju gör barnen delaktiga i planeringen av miljön utomhus. Det är de två förskolor som vi 
anser är mest olika varandra i utformningen, vilket kan tyda på att gårdens utformning inte har 
någon påverkan av barns delaktighet i planering av miljön. De övriga förskolorna försöker se 
ur barnens perspektiv då de ska genomföra en förändring, men de frågar dem inte hur de vill 
ha det.  
 

Jämförelse mellan observation och intervju 
 
På förskola C, X, Y och Z bekräftade observationerna och intervjuerna varandra. Vi kunde 
tydligt se att det pedagogerna berättade stämde överens med deras agerande. På förskola C 
stämde det lilla vi såg av pedagogens agerande utomhus överens med hennes uttalanden, vilka 
inte stämmer överens med övriga personalens agerande. På förskola A och B upplevde vi inte 
att deras agerande stämde överens till fullo med deras uttalanden. Samtliga förskolor förutom 
förskola A meddelade att det var som vanligt på gården vid observationen. Pedagogen på 
förskola A talade om att de hade släppt på det mesta för att barnen var uppe i varv inför den 
kommande skolstarten (förskoleklass). Under observationen på förskola A gick två ur 
personalen igenom barnens portfolio med de barn som ska sluta. Det kan vara en anledning 
till att det vi observerade inte stämmer överens med pedagogens uttalanden. De var inte aktiva 
på det sätt vi uppfattade i intervjun. Att observationerna inte bekräftade intervjuerna på 
förskola B, kan bero på att pedagogen diskuterade utomhusmiljön med oss under stora delar 
av observationen. Observationen bekräftade pedagogens övervakande roll på gården, men 
kunde inte styrka pedagogens uttalanden angående delaktighet med barnen. 
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Analys 
 

Pedagogens delaktighet med barnen 
 
När det gäller pedagogens delaktighet med barnen ute på gården har vi inte sett något entydigt 
som visar på om gården har någon påverkan på pedagogen. Pedagogerna i gruppen 
”Naturfattiga gårdar” är delaktiga mest på barnens initiativ, två pedagoger i gruppen 
”Naturrika gårdar” är delaktiga på både pedagogens och barnens initiativ, medan pedagogen 
på den tredje förskolan i gruppen endast är delaktig på barnens initiativ. Det skulle kunna vara 
så att gårdens utformning påverkar att pedagoger på en naturfattig gård agerar mer på barnens 
initiativ, men det kan lika gärna bero på pedagogernas inställning till lek. Welén (2003) 
påvisar två olika förhållningssätt gällande deltagandet i barnens lek. Förr skulle pedagogen 
inte vara delaktig i leken utan skapa förutsättningar för den, medan man idag ska var delaktig 
och stötta i barns lek. De båda sysätten finns i dagens förskola och påverkar hur pedagogen 
agerar och resonerar kring delaktighet i barns lek.  
 
Flera pedagoger i undersökningen påtalar att det är färre konflikter utomhus än inomhus och 
att de är mer delaktiga med barnen inomhus jämfört med utomhus. Det har fått oss att fundera 
på om det är ytan pedagogerna och barnen vistas på som påverkar agerandet snarare än hur 
miljön är utformad. Forskare påtalar att både ytan och miljöns utformning påverkar antalet 
konflikter. Granberg (2000) menar att barnen som leker i mer varierad miljö har färre 
konflikter i leken, och Mårtensson (2004) nämner att de stora ytorna utomhus bidrar till färre 
konflikter. Även de Jong (1996) anser att ytan påverkar konflikter mellan barnen, små ytor 
bidrar till stress vilket i sin tur orsakar konflikter. Pedagogen på förskola A kommenterar att 
de minimerar konflikterna då de vistas på den stora ytan utomhus. Vi har under arbetets gång 
funderat på om det går att dra en parallell mellan ytans storlek och antalet konflikter. I så fall 
borde det vara fler konflikter på små gårdar jämfört med på stora gårdar, men vi har inte sett 
något i undersökningen som tyder på det.  

 

Pedagogens planering av tiden utomhus 
 
Vår tidigare uppfattning att pedagoger i allmänhet planerar mer för inomhusvistelsen än för 
utomhusvistelsen bekräftades i undersökningen. Endast en förskola planerar i samma 
utsträckning utomhus som inomhus. Det är den förskolan med till ytan störst gård och med 
mest naturliga inslag på gården. På de övriga förskolorna verkade inte miljön påverka 
planeringen av tiden utomhus i förhållande till tiden inomhus. Pedagogerna på förskolorna B 
och Z anser båda att de borde planera för fler aktiviteter utomhus och anser också att det man 
kan göra inne kan man lika gärna göra ute. Eftersom de båda förskolorna representerar varsin 
gårdstyp, verkar inte gårdens utformning påverka pedagogens tankar kring planeringen.  
 
På samtliga gårdar prioriteras fri lek vid utomhusvistelsen, vilket vi tror kommer sig av att de 
ofta har planerade aktiviteter inomhus som upptar stor del av tiden. Pedagogerna anser att fri 
lek är viktigt och viker tiden utomhus åt det. Den fria leken har ett egenvärde, leken är en ”här 
och nu” situation utan mål som skänker barnen glädje (Petersson, 2004). Det är möjligt att det 
sitter i ryggmärgen hos pedagoger att barnen ska ”leka av sig” utomhus, springa och göra 
andra fartfyllda lekar som de inte anser passar inomhus. Sandberg och Vuorinen (2008) 
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påpekar att vuxna ofta har uppfattningen att det är bra att leka utomhus då barnen blir lugnare 
efter utomhusleken. Vi tror att om pedagogerna hade genomfört de planerade aktiviteterna 
utomhus i större utsträckning hade den fria leken troligtvis dominerat tiden inomhus. En 
annan orsak till att fri lek har stort utrymme utomhus kan vara att springlek och andra 
fartfyllda lekar lämpar sig bättre utomhus.  
 
Förskolorna i gruppen ”Naturfattiga gårdar” går mer regelbundet i väg till skogen och 
lekplatser än förskolorna i gruppen ”Naturrika gårdar”. En pedagog i gruppen ”Naturfattiga 
gårdar” säger att de går iväg för att kompensera den tråkiga miljö de har på gården och två 
andra pedagoger, en från varje grupp, tror att de hade gått iväg oftare om de hade haft en 
mindre gård än de har idag. Det bekräftar vårt tidigare antagande att pedagogerna 
kompenserar för den egna gårdens miljö genom att gå iväg till andra platser.   
 
I flera aspekter när det gäller planeringen är förskola C mer lik förskolorna i gruppen 
”Naturfattiga gårdar” än de i sin egen grupp. I avseende på om vädret påverkar tiden utomhus 
är förskola C närmare gruppen ”Naturfattiga gårdar” än sin egen grupp.  Förkola C går iväg 
till skogen regelbundet precis som förskolorna i gruppen ”Naturfattiga gårdar”. Gruppen 
”Naturrika gårdar” lämnar mer sällan gården för utflykter och skogsbesök. En möjlig 
förklaring till likheten med gruppen ”Naturfattiga gårdar” kan vara att deras gård är markant 
mindre än de två andra gårdarna i gruppen ”Naturrika gårdar”. Observationen av förskola C 
visar att de även har markant färre fasta lekredskap än förskola A och B. Jämfört i gruppen 
”Naturrika gårdar” framstår det som att gården på förskola C inte har lika mycket att erbjuda 
barnen som gårdarna på de två andra förskolorna.  
 
 

Pedagogens planering av miljön utomhus 
 
Samtliga förskolor i gruppen ”Naturrika gårdar” är nöjda med sin gård, även om de vill 
genomföra förändringar. Två av förskolorna i gruppen ”Naturfattiga gårdar” utrycker 
missnöje med gården, de tycker att den är tråkig. De två förskolorna vars pedagoger uttrycker 
sitt missnöje saknar helt höjdskillnader på gården och har endast ett fåtal träd glest utspridda. 
På den förskola i gruppen ”Naturfattiga gårdar” där pedagogen är nöjd med gården finns det 
en stor kulle och ett område som påminner om skog. Vad kan det bero på att pedagogerna på 
samtliga förskolor med naturliga inslag och kuperad terräng är nöjda med sin gård? Kan det 
vara en allmän föreställning bland vuxna att det naturliga är det bästa? Är det en norm i 
samhället att en gård med naturliga inslag automatiskt är bra? Grahn m.fl. (1997) menar att 
kvalitén på leken gynnas i naturmark och växtrika miljöer och att sådana miljöer ofta 
uppfattas av pedagoger som en garant för barns lek. Vi tror att det lätt kan bli slentrianmässig 
utomhusvistelse då den naturliga miljön antas vara bra för barnens utveckling och lekar. Även 
Ärlemalm- Hagsér (2008) påtalar att det finns en risk att pedagoger slentrianmässigt använder 
sig av utomhusmiljön, Björklid (2005) betonar att pedagoger ser den fysiska miljön som 
självklar och inte reflekterar över den. Eftersom vi endast observerat varje förskola endast en 
förmiddag är det svårt att säga huruvida deras utomhusvistelse är slentrianmässig. Vi har dock 
fått uppfattningen att de flesta förskolorna bara går ut och är.  
 
När det gäller förändringar som pedagogerna på förskolorna vill genomföra eller har 
genomfört har fokus varit på att utveckla och förbättra barnens lek på gården. Förskolorna C, 
Y och Z vill alla ha in mer vatten på gården för att barnen själva ska kunna välja när och om 
de vill använda vatten i leken. Förskola X bytte ut en klätterställning som de ansåg vara till 
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för äldre barn mot ett lekhus de ansåg passa barnen på förskolan bättre. Ingen av förskolorna 
verkar ha tankar på att förändra miljön på ett sådant sätt att de kan utnyttja gården i större 
utsträckning, exempelvis sätta upp tak som kan skydda mot både sol och regn, skapa mer 
skugga mot solen och ordna vindskydd för att det ska bli behagligare på gården. Förskolorna 
fokuserar på förändringar som främjar leken, inte på förändringar som främjar själva 
utevistelsen.  
 
Det är endast två förskolor som tar till vara på barnens intressen och önskemål vid planering 
av utomhusmiljön. De använder sig av observation och intervjuer. De två förskolorna är de 
som vi anser ligger längst ifrån varandra gällande gårdens utformning, därför verkar inte 
gårdens utformning påverka barns delaktighet i planerandet av miljön utomhus. Vikten av 
barns delaktighet i miljön påpekas av flera forskare och även läroplanen tar upp det.  
 

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för 
utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten (Lpfö 98, 2006, s. 
10). 

 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) betonar vikten av att pedagoger tillsammans med 
barnen utformar lekmiljön för att på ett bra sätt tillfredställa barnens behov. De påpekar även 
att barn ska vara delaktiga i sitt eget lärande och att det då är viktigt att pedagogen involverar 
barnen i utformningen av den fysiska miljön. Vi är förundrade över att det inte är fler av 
pedagogerna som använder barnens tankar och intressen. Det är för barnen miljön ska finnas, 
den ska vara utformad efter barnens behov. De övriga förskolorna försöker ändå tänka utifrån 
barnens perspektiv och anpassar gården efter de vuxnas tankar och idéer om vad barnen 
behöver och vill ha.  
 
Pedagogen på förskola C verkade vara regelstyrd och påträffade många problem med regler 
då en förändring skulle genomföras. Hon påpekar att då de vill ha stora däck att leka med på 
gården är det problem med fastsättandet och hon hänvisar till regler. Vi har under vår 
utbildning träffat på flera förskolor som har däck att leka med lösa på gården. Hur kommer 
det sig? Struntar de i reglerna eller är det pedagogen på förskola C som antar att det måste 
vara på ett visst sätt? Vi har i litteraturen hittat exempel på att det är en vanlig föreställning att 
EU-regler hindrar utvecklingen i utomhusmiljöer, reglerna tros ofta vara orsaken till rivna 
lekplatser. Nilsson (2002) påpekar att det inte finns några EU-regler som reglerar lekplatser 
utan endast svenska normer som är riktlinjer för nya lekplatser. De av de övriga förskolorna 
som nämner regler kring utomhusmiljön gör det endast då de talar om att kommunen gör 
säkerhetsbesiktningar på de fasta lekredskapen.  
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Diskussion 
 
Undersökningen har visat att gårdens utformning inte i någon större utsträckning påverkar 
pedagogen vad det gäller planering av tiden utomhus och i vilken utsträckning aktiviteter man 
vanligtvis gör inne förflyttas ut. Dock har vi sett att gårdens utformning påverkar i vilken 
utsträckning pedagogerna låter vädret styra utomhusvistelsen. Utevistelsen på samtliga 
förskolor domineras av fri lek. Vi har däremot sett att gårdens storlek verkar påverka i vilken 
utsträckning pedagogerna går iväg till platser utanför förskolan med barnen. När det gäller 
pedagogens delaktighet med barnen är pedagogerna på förskolorna i gruppen ”Naturfattiga 
gårdar” delaktiga med barnen mest på barnens egna initiativ. Pedagogerna i gruppen 
”Naturrika gårdar” är i större utsträckning delaktiga med barnen på eget initiativ. I båda 
grupperna upplever pedagoger att de är mer tillåtande mot barnen utomhus och att det är färre 
konflikter utomhus jämfört med inomhus. Vi ser mer likheter än skillnader mellan hur 
pedagogerna beter sig på de olika gårdstyperna. Det framgår tydligt i undersökningen att en 
gård med naturliga inslag bidrar till att pedagogen är nöjd med gården, vilket vi tror kan bero 
på en norm att en bra miljö är en naturrik miljö. Av de förskolor vi undersökte är det endast 
två förskolor, en i varje grupp, som involverar barnen i planerandet och utformandet av 
miljön. Det visar att det snarare är pedagogens förhållningssätt än gårdens utformning som är 
avgörande. Eftersom vi endast intervjuat en pedagog per förskola är det svårt att säga om det 
undersökningen visat beror på den enskilda pedagogen eller utomhusmiljöns utformning. 
Hade vi istället fokuserat på färre förskolor och låtit fler pedagoger på varje förskola deltagit 
hade vi fått djupare insikt i varje förskola, vilket hade bidragit till ett resultat som tydligare 
visar huruvida det är gården eller pedagogen som påverkar beteendet.  
 
Vi har inte direkt funnit någon tidigare forskning på hur gårdens utformning kan påverka 
pedagogernas arbete. Mårtensson (2004) framhåller att Grahn m.fl. (1997) i sin undersökning 
kom fram till att miljön inte har någon nämnvärd inverkan på pedagogers arbetssätt. Enligt 
vår uppfattning av deras undersökning har miljön en viss inverkan på pedagogers sätt att 
arbeta. Grahn m.fl. (1997) säger att miljön och dess möjligheter har en avgörande betydelse 
för verksamheten, även personalens attityder till miljön de vistas i har betydelse. Gårdens 
utformning har stor påverkan på vilken slags pedagogik man kan bedriva i verksamheten. 
Eftersom vi funnit marginellt med forskning angående hur och om gården påverkar 
pedagogen men vi har uppfattat forskningen som tvetydig och det är svårt att säga om vi 
bekräftat forskningen som redan existerar. Vi ser inga tydliga tecken på att gårdens 
utformning överlag påverkar pedagogens arbete utomhus, men håller med Grahn m.fl. (1997) 
om att gårdens utformning kan vara både hinder och möjlighet för verksamheten.  
 
Vi hade före arbetets start olika uppfattningar om huruvida gården påverkar pedagogens 
arbete. Marcus trodde att pedagogens inställning spelar större roll vid utomhusvistelsen än 
gårdens utformning. Veronica trodde däremot att gårdens utformning påverkar pedagogerna i 
deras arbetssätt utomhus. Vi kan inte dra någon slutsats att gården påverkar pedagogens 
arbete förutom i ett fåtal avseenden. På de gårdarna med störst yta lämnar barn och personal 
gården i minst utsträckning. Då vi jämför de förskolor som mer frekvent lämnar gården är det 
förskolorna med minst yta som lämnar gårdarna oftast. Där kan vi dra slutsatsen att det 
snarare är gårdens storlek som påverkar än gårdens utformning.  
 
I undersökningen framkom att på endast två av de sex deltagande förskolorna involverar 
pedagogerna barnen i planerandet av miljön. Det förvånade oss då det uttryckligen finns med i 
läroplanen som alla förskolor ska arbeta efter. Även flera forskare har påpekat vikten av barns 
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delaktighet i utformandet av miljön. Då barnen är de som ska vistas i miljön och den är till för 
dem så måste man som pedagog anpassa miljön efter dem, och det är barnen själva som bäst 
vet hur de vill ha det. För att miljön ska kunna inspirera till lek är det en förutsättning att den 
tilltalar barnen.  
 
Gällande läroplanen för förskolan är det inte mer än två pedagoger som nämner den under 
intervjun. I ena fallet då vi diskuterar barns delaktighet angående utformningen av miljön och 
i andra fallet angående pedagogernas ansvar för att skapa en givande utomhusmiljö. Vi tycker 
det är anmärkningsvärt att det inte är fler pedagoger som nämner förskolans styrdokument, 
speciellt då intervjun berör flera punkter i läroplanen. Vi tror att det kan bero på att pedagoger 
anser att de kan läroplanen så bra att den nästan faller i glömska eller att de helt enkelt inte är 
tillräckligt inlästa på den.  
 
Samtliga förskolor prioriterar fri lek vid utomhusvistelsen. Forskning visar vikten av den fria 
leken och att den är viktig för barns utveckling. Få av pedagogerna deltar i den fria leken, 
trots att det är viktigt för lekens utveckling med vuxendeltagande. Vår tolkning är att det kan 
bero på den stora ytan utomhus. Pedagogerna vill ha uppsikt över vad som händer och känner 
inte att de har det då de är delaktiga i leken. Inomhus är ytorna oftast mindre och pedagogerna 
har lättare att se var barnen är och vad de gör, då kan pedagogerna känna sig säkrare, och har 
lättare för att gå in i leken med barnen.  
 
Hur kommer det sig att endast en förskola nämner de så kallade EU-reglerna? De övriga 
förskolorna har genomfört förändringar utan problem med reglerna, gällande säkerhet 
hänvisar det till kommunens kontroller av lekredskapen. Vi får känslan att den enskilda 
pedagogen har förutfattade meningar angående reglerna och hur de ska tillämpas. Det är 
möjligt att tankegången runt förändringar hade sett annorlunda ut om hon varit korrekt 
informerad. Vi var själva inte medvetna om att det inte existerar några EU-regler angående 
lekredskap på lekplatser innan vår litteraturstudie inför studien. Vi tror att personal på många 
förskolor låter bli att genomföra vissa förändringar på grund av osäkerhet kring gällande 
regler.  

Vi är förvånade över att de förskolor som är inrymda i lokaler som från början inte var 
avsedda för förskoleverksamhet representerar två tredjedelar av gruppen ”Naturrika gårdar”. 
Vi hade föreställningen att de gårdar som från början är byggda för att passa 
förskoleverksamhet skulle innehålla mer naturliga inslag då de från början är anpassade efter 
barnens behov. Självklart påverkar förskolans läge möjligheten att ha naturliga inslag på 
gården, men får inte bli ett hinder för att i så fall simulera skogsmiljö på gården.  

 

Metoddiskussion 
 
Som vi nämnt tidigare hade vi kanske sett en annan typ av resultat om vi hade gått in djupare 
på färre förskolor jämfört med den lite mer ytliga undersökning vi genomfört. Vi har i 
efterhand konstaterat att resultatet förmodligen hade blivit mer givande och intressant om vi 
valt att fokusera på två – tre förskolor, och låtit samtliga pedagoger på varje förskola delta i 
undersökningen. Då hade vi kunnat utröna huruvida det är den enskilda pedagogens grundsyn 
eller om det är gårdens utformning som påverkar arbetet utomhus.  Vi anser även att vi bättre 
hade fått reda på pedagogernas uppfattningar om förskolegårdens påverkan om vi hade 
utformat intervjuunderlaget på ett annorlunda sätt. Vi upplever att vi kunde ha fått tydligare 
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resultat angående pedagogens delaktighet med barnen om vi hade genomfört längre, och 
kanske fler observationer som var fokuserade på endast det området. Ytterligare ett sätt att få 
informanternas tankar om förskolegårdens påverkan hade varit att valt ut pedagoger som 
arbetat på minst tre olika förskolor och undersökt deras upplevelser av gårdens påverkan. 
 
Under en av intervjuerna, den sista, fungerade inte vår diktafon. Bisittaren fick då anteckna 
allt som sades i intervjun. Vi skrev ut intervjun så snabbt som möjligt efter intervjutillfället 
för att minimera risken att vi glömde vad informanten sagt. Att vi inte har intervjun inspelad 
bidrar till att svaren på frågorna har blivit komprimerade, då bisittaren endast skrev ner det 
väsentligaste som informanten sa.  
 
Vid varje intervjutillfälle frågade vi informanten om det vi observerade stämde överens med 
en vanlig dag på förskolan. Det var endast en pedagog som svarade att det inte gjorde det. 
Under en observation vistades inte pedagogen vi hade för avsikt att observera ute mer än en 
kort stund. Ytterligare en observation känns missvisande då pedagogen lade mycket av tiden 
utomhus på att berätta om förskolan för oss. I efterhand har vi funderat på om vi skulle ha 
gjort om de observationerna för att tydligare se hur pedagogerna arbetar utomhus. Kanske att 
det skulle ha gjort skillnad i resultatet.  
 
 

Vidare forskning 
 
För vidare forskning skulle det vara intressant att göra en mer djupgående studie på färre 
förskolor, jämföra pedagogernas tankar och arbetssätt på varje enskild förskola för att på ett 
tydligare sätt se om gården påverkar pedagogerna eller om det är den pedagogens grundsyn 
som präglar arbetet utomhus. Det skulle även vara intressant att gå vidare med en större 
kvantitativ undersökning omfattande flera förskolor för att kunna se mer generella resultat.  
 
Vi har under undersökningens gång konstaterat att gårdarna är dåligt anpassade efter 
vinterlek, vilket även Sandberg och Vuorinen (2008) påpekar. Eftersom vintern är en av de 
årstider vi har i Sverige är det konstigt att gårdarna inte verkar vara bättre anpassade efter den. 
Ett intressant ämne för vidare studie hade varit just hur gårdarna är anpassade efter vinterlek 
och vad pedagoger har för tankar kring det.  
 
En av slutsatserna i undersökningen är att det verkar vara färre konflikter utomhus jämfört 
med inomhus. Vi har kopplat det till den begränsade ytan inomhus jämfört med den större 
ytan utomhus, vilket har väckt tanken att det kanske är färre konflikter på en stor gård jämfört 
med en liten gård. Vi har inte sett några direkta konflikter under observationerna och har 
därför inte kunnat utröna om vår tanke stämmer, och därför skulle det vara intressant att 
undersöka det vidare.  
 
Då det har framkommit i en intervju att reglerna verkar vara ett hinder vid genomförande av 
förändringar på gården har det väckt tanken om att det kanske är fler pedagoger på andra 
förskolor som också hindras av reglerna. I så fall begränsar deras ”okunskap” om regelverket 
utomhusmiljöns utveckling starkt. Det skulle vara intressant att ta reda på hur vanligt 
förekommande det är. Det för att bidra till vidareutveckling av förskolegårdar i hela Sverige.  
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 
 
Hej! 
Vi är två studenter på lärarprogrammet på Högskolan Väst. Vi heter Marcus Leyon och 
Veronica Nordstrand. Ni har tidigare haft kontakt med någon av oss via telefon och vi vill 
med det här brevet förtydliga vårat syfte och samtidigt bekräfta den tid vi bokat in hos er.  
 
Vi skriver just nu vårt examensarbete där vi undersöker förskolors utomhusmiljöer. Det är sex 
olika förskolor som deltar i undersökningen. Vi kommer att observera er utomhusmiljö samt 
intervjua en förskollärare på förskolan. Vem som kommer att intervjuas bestämmer ni själva. 
Under intervjun kommer vi göra ljudinspelning, detta för att underlätta bearbetningen av 
materialet.  
 
Vi vill poängtera att deltagandet är frivilligt och att ni när som helst kan avbryta er 
medverkan. Alla uppgifter kommer att behandlas anonymt, inga namn på personer, förskolor 
eller platser kommer att finnas med i examensarbetet. Det ska inte gå att fastställa var vi gjort 
våra undersökningar. Är ni intresserade av att ta del av det färdiga examensarbetet så sänder 
vi gärna en kopia till er, meddela oss i så fall.  
 
Har ni några frågor kontakta oss gärna! 
 
Vi ses den …… kl….. 
 
 
 
 
Mvh 
 
Marcus Leyon  xxxx-xxxxxx 
marcus.leyon@xxxxxxx.xx.xx 
 
Veronica Nordstrand  xxxx-xxxxxx 
veronica.nordstrand@xxxxxxx.xx.xx 
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Bilaga 2 
 
Observationsunderlag - gårdens utformning och barns lek 
 
 
Fasta lekredskap: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Leksaker: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Terräng: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Barnens lekar: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
 
Intervjuprotokoll 
 
 
1. Berätta om utevistelsen på förskolan 
 Hur mycket tid tillbringar ni utomhus? 
 Vad gör ni? 
  
Fysik miljö 
2. Berätta om er utomhusmiljö 
 Hur länge har gården sett ut som den gör? 
 Är du nöjd med gårdens utformning? (möjligheter/hinder) 
 Är det något du skulle vilja förändra? 

Hur genomförs eventuella förändringar, varifrån kommer besluten och vilka är 
delaktiga? 
  

Planering 
3. Berätta om hur ni planerar er utomhusvistelse 
 På vilket sätt är barnen delaktiga i planeringen? 
 Hur fördelas planeringstiden mellan inomhus- och utomhusvistelse? 
  
Pedagogens roll 
4. Har du upplevt att det är någon skillnad mellan pedagogens roll inomhus respektive 
utomhus? I så fall vad? 

Har ni i ert arbetslag olika roller vid utomhusvistelsen? (bestämda/outtalade) 
 Hur upplever du pedagogens deltagande i barns lek utomhus? 
 
 
5.Skiljer sig det vi observerat idag från hur det är i vanliga fall? 
 
 
 
Detta vill vi ha svar på: 
 
Fysisk miljö 
Pedagogens tankar om utemiljön 
Vilka möjligheter/hinder ser pedagogen i utemiljön? 
Hur genomförs eventuella förändringar? 
 
Planering 
Vilka typer av utomhusaktiviteter planeras det för? 
I vilken utsträckning är barnen delaktiga i planering av aktiviteter och miljö? 
 
Pedagogens roll 
Existerar det olika roller bland personalen vid utomhusvistelse? 
Vilket slags samspel finns mellan pedagogen och barnen? 
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