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Abstract 
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The aim of this study is through a teacher perspective illustrate and analyze how preschool 

teachers apprehend children´s learning in relation to the preschool yard. 

The main research questions asked were: 

*How do preschool teachers apprehend the preschool yard in reference to it as a place?  

*In what way do preschool teachers use the preschool yard in their work with the children? 

*How do preschool teachers view the preschool yard and the significance it has on children´s 

learning?  

The research is based on data collected through interviews and observations at four different 

preschools in the same municipality.  

 

The research views place and people as social constructions, a theory of knowledge that is 

based on the view that the world, places and people are constructed in relation to each other. 

This perspective as well as previous research is used for analyzing the data collected through 

a qualitive study based on interviews.  

The data analyzed show that the preschool teachers involved in this research apprehend the 

preschool yard as a central part in the learning of young children. All the preschool yards 

being a part of this research is constructed and looks very different from each other. They are 

however all described as containing several possibilities for learning, both socially between 

children and teachers as well as learning different skills and creating a relationship between 

the preschool yard and the child. The preschool teachers however describe several things that 

can be developed both in their own role as teachers, to support children in the learning process 

as well as the layout and tools that the yard contains. But the most important thing they all 

unanimously express is that these developments of the preschool yard need to be based on the 

interests and wishes from children and need to be a constant process every day, month and 

year.  
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Inledning och bakgrund 

Den här uppsatsen handlar om verksamma förskolepedagogers uppfattningar om 

förskolegårdens betydelse för barns lärande. Den fysiska miljöns betydelse är intressant att 

skriva om av olika anledningar vilka presenteras nedan. 

 

I ett reportage för SVT östnytt rapporterar Jenny Widell (22/5- 2013) om vår dåvarande 

utbildningsminister Jan Björklund och hans missnöje angående skolans utemiljö och det 

faktum att det inte finns någon lagstiftning som i dagsläget ställer krav på den fysiska miljön. 

Om man tolkar skollagen är det i princip fritt fram att öppna skolor utan skolgård uttrycker 

Björklund enligt Widell (2013). Björklund menar att skolor utan gård är oacceptabelt då en 

skolgård är en förutsättning för att barnen ska kunna koncentrera sig på lektionen, då de där 

får springa av sig och leka. Anders Szczepanski (2008, s48) kontrar och förklarar att i skolan 

blir gården i många sammanhang endast en rastyta och inte en miljö som uppmuntrar till 

lärande någonting han ser som negativt. Är detta även fallet i förskolan? 

 

Fredrika Mårtensson (2004) skriver att förskolegårdens utformning i form av storlek och 

innehåll skapar olika förutsättningar för utevistelse. Författaren förklarar att det i Sverige är 

en självklarhet att dagligen vistas ute på förskolan och förklarar att utevistelsen är ett lika 

naturligt inslag i verksamheten som samling och vila. Författaren menar på att utevistelse har 

vuxit fram historiskt och nämner Friedrich Fröbel (1782-1852) som en inspiratör. Vi har valt 

att inte gå in vidare på det utan den som önskar fördjupa sig i förskolans historia och 

pedagogiska tanketraditioner hänvisar vi vidare till exempelvis Gerda Simmons-Christensens 

bok Boken om pedagogerna för vidare läsning. Utevistelsens framväxt och betydelse i 

förskolans historia har medfört att utevistelsen är inskriven i förskolans styrdokument; 

läroplan för förskola, Lpfö rev 2010. Under rubriken i förskolans uppdrag kan man läsa 

följande: 

”Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 

kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelse 

bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö.” (Lpfö 1998 rev 2010, s7) 

Mårtensson förklara att utevistelsen på förskolan ser olika ut beroende på hur pedagoger 

tolkar läroplanen. Hon menar på att ofta blir utevistelse en slags rutin i förskolans vardag och 



7 
 

är då ofta förlagd till en bestämd tid och organiserad av pedagogerna själva på ett bestämt sätt. 

(Mårtensson 2004, s20-27) 

 

Sofia Eriksson Bergström (2013) menar att intresset för den fysiska miljöns betydelse i 

förskolan under de senaste åren har ökat bland forskare (Eriksson Bergström 2013, s11).  Vi 

har exempelvis hittat mycket forskning utifrån skola som tar upp pedagogers åsikter kring 

gården i relation till lärande. I dagsläget finns dock inte så mycket forskning utifrån 

pedagogers egna tankar när det gäller förskolegården med koppling till lärande vilket vår 

undersökning berör. Med det menas att vi kommer att undersöka verksamma pedagogers 

uppfattningar av förskolegården i relation till lärande. Vår undersökning blir då ett bidrag till 

att koppla förskolepedagogers uppfattningar av förskolegården i relation till barns lärande. 

 

Syfte och frågeställning 

Undersökningens syfte är att belysa och analysera verksamma förskolepedagogers 

uppfattningar om förskolegårdens betydelse för barns lärande. 

Syftet besvaras genom följande frågeställningar: 

*Hur uppfattar verksamma förskolepedagoger förskolegården som plats?  

*På vilket sätt använder sig verksamma pedagogerna förskolegården i sitt arbete med barnen? 

*Hur ser verksamma förskolepedagoger på förskolgårdens betydelse för barns lärande? 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Begreppsdefinition 

Pedagog definieras utifrån Svenska akademins ordlista (2006) som den individ vilken i sitt 

yrke nyttjar pedagogik för att underlätta inlärningen hos den undervisade, de individerna 

benämns ofta som undervisare och lärare. I vår undersökning har pedagoger med olika 

utbildningar som exempelvis förskollärare och barnskötare deltagit, de kommer nedan 

gemensamt att benämnas som pedagoger. 

 

Lärande enligt Peter Berger och Thomas Luckman (1991) har alla individer ett så kallat 

kunskapsregister som består av tidigare erfarenheter, detta är personligt och kan därför variera 

från individ till individ. När individer samspelar med andra människor eller befinner sig på 

olika platser överförs detta kunskapsregister och omvandlas, vilket gör i vår definition att 

lärande ske när kunskapsregistret utvecklas i samspel med andra människor eller av platsen 

man befinner sig på. 

 

Plats. Ingrid Sanderoth, Margit Werner och Sten Båth (2009,s53) menar att det som skiljer 

platsen från en yta eller ett område är det faktum att platsen har en meningsfullhet tillskriven 

sig. Platsen är dynamisk och skapas och konstrueras av individerna son nyttjar den menar 

Gustafson (2006). Berger och Luckmann (1991) tillägger att platsen och dess objekt även 

påverkar de människor som vistas där och att människorna påverkar platsen. Platsen är i 

denna undersökning ett område som tillskrivits mening, den är dynamisk och ses som en 

social konstruktion som påverkar och påverkas av de människor som nyttjar den.  

 

Definitionen av förskolegården i denna undersökning utgår från att förskolegården är en 

plats, se definition ovan. Dock så utgörs förskolegården i form av plats även av fyra andra 

kriterier vilket gör att förskolegården blir en specifik plats, kriterier som våra informanter 

benämnt som: 1) platsen är placerad utomhus, 2) platsen avgränsas av markeringar, så som 

staket eller band, 3) platsen ligger i direkt anslutning till förskolan och 4) platsen och dess 

material nyttjas av barn och pedagoger på förskolan. 
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Teori 

Det teoretiska perspektiv som vi kommer att använda som utgångspunkt för denna 

undersökning är det social konstruktivistiska perspektivet. Detta perspektiv utgår från tanken 

att världen och människorna i den är resultat av sociala konstruktioner (Berger och 

Luckmann, 1991). 

En syn på människan och omgivningen som sociala konstruktioner innebär att de ömsesidigt 

formar och formas av varandra förklarar Berger och Luckmann (1991, s68-70). De menar 

vidare att människan inte kan förstås till fullo utan den sociala kontexten där han eller hon 

formades, men tillägger även att möten och samspel mellan människor är ett krav för att 

människor ska kunna påverka omgivningen (Berger och Luckmann, 1991, s68-70). Utifrån 

detta tolkade vi det som att social interaktion mellan människor och omgivningen är en 

central del av detta perspektiv vilket gör perspektivet relevant för denna undersökning då den 

berör människor och deras uppfattningar samt nyttjande av en specifik plats, förskolegården. 

Undersökningens syfte behandlar pedagogers uppfattningar gällande förskolegården i form av 

plats och dess relation till barns lärande kommer vi nedan att redogöra för hur detta perspektiv 

uppfattar lärande och plats både separat och i relation till varandra.    

 

Plats 

Alla människor som lever i världen har en individuell tolkning och uppfattning av 

verkligheten och omgivningen som de delar med andra menar Berger och Luckmann (1991, 

s30-50). Författarna förklarar att alla människor lever i en värld, där de befinner sig på en 

geografisk plats, en plats innehållande objekt och verktyg som de nyttjar, en plats i vilken de 

verkar i relation till andra människor och skapar sin verklighet (Berger och Luckmann (1991). 

Den personliga verkligheten är i vår förståelse individuell men samtidigt påverkad av 

interaktionen med dina medmänniskor. Berger och Luckmann (1991) förklarar att alla 

människor individuellt tolkar omgivningen de möter, en omgivning som består av subjektiva 

och objektiva kvalitéer. Författarna menar i vår förståelse att människors vardag endast är 

möjlig på grund av att alla redskap och objekt i omvärlden är skapade av andra människor 

som hade specifika intentioner med just de objekten, vilket möjliggör för individen att tolka 

omvärlden genom dessa (Berger och Luckmann, 1991, s30-51). I vår tolkning innebär det till 

exempel att ett rum fullt med stolar kommer att delge olika personer olika tolkningar 
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beroende på vad individen upplever att stolen som objekt har för funktion. Med den 

förförståelsen tolkar vi det som att några människor i ett rum fullt med stolar skulle sätta sig 

ned då stolen för dem är ett redskap på vilket man sitter. För andra skulle ett rum fullt med 

stolar inbjuda till att leka hela havet stormar, då deras subjektiva upplevelse av stolen inte 

tillskriver den endast en funktion utan flera. Att personer har olika uppfattningar av sin 

omgivning innebär som vi förstår det att personer kommer att agera olika beroende på deras 

tolkning. Omgivningen som plats och dess objekt har i vår tolkning då en styrning vilket kan 

underlätta för brukaren men även begränsa den, exempelvis kan en kotte för ett barn som 

endast ser kotten som en kotte upplevas som en begränsning om hen ska leka med denna. 

Medan kotten för ett annat barn kan vara en bil, en korv, en mamma eller en guldpeng, vilket 

kan möjliggöra för många olika lekar upplever vi.  

  

Berger och Luckmann (1991, s36-37) förklarar att människors olika verkligheter av världen 

tillsammans skapar det som uppfattas som gemensam kunskap om världen. Det är i vår 

tolkning genom interaktionen mellan olika människor som en gemensam kunskap av 

omgivningen uppstår, en social konstruktion av världen. Även Tim Cresswell (2004, s7) 

menar att omgivningen och platsen är sociala konstruktioner, han förklarar att det som skiljer 

en plats från att vara ett enkelt rum är det faktum att platsen har en meningsfullhet, skapad av 

de personer som brukar den. Cresswell (2004) förklarar vidare i vår förståelse att en 

kombination av att se platsen som geografisk, bestående av material och specifikt utformad 

samt meningsfull konstruerad innebär att platsen blir ett redskap för att se, införskaffa 

kunskap och förstå världen där människorna verkar och utvecklas (Creswell, 2004, s11). I vår 

tolkning av Berger och Luckmann (1991) samt Cresswell (2004) tillskrivs platsen inom det 

social konstruktivistiska perspektivet en central roll för människans utveckling och lärande. 

Lärande 

Som Creswell (2004) menade ovan är relationen mellan individen och platsen central för att 

lärande ska ske. Berger och Luckmann (1991, s56-57) tar bland annat upp betydelsen av det 

som de benämner som “social stock of knowledge” då det kommer till lärande, vi upplever att 

det inte finns någon tillfredställande svensk motsvarighet och har själva därför valt att 

benämna detta begrepp som kunskapsregister utifrån vår egen tolkning. Kunskapsregistret är 

personligt och utifrån vår förståelse varierar det beroende på exempelvis vad individen arbetar 

med och vilka vardagliga skeenden hen möter i sin omgivning dagligen menar Berger och 
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Luckmann (1991). Författarna utvecklar bakgrunden till kunskapsregistret och uttrycker att 

vissa aspekter av registret har människor väldigt stor kunskap kring, medan andra delar är mer 

som allmänbildning. Berger och Luckmann (1991) förklarar att individen inhämtar kunskap 

både från människor i sin egen likväl andra generationer och även från olika platser. Att 

kunskapen varierar mellan vissa delar av kunskapsregistret kan i vår tolkning kopplat till 

förskolans värld exempelvis ses då ett barn som med lätthet kan avläsa vägen upp i 

förskolegårdens klätterställning ställs inför utmaningen att hitta vägen uppför en stor sten. 

Barnet ställs då inför ett problem, Berger och Luckmann´s (1991) menar att kunskaper och 

saker i vardagen ofta tas för givet fram till dess att det dyker upp ett dilemma eller ett problem 

som måste lösas. Berger och Luckmann (1991) menar i vår förståelse att det är då dessa 

problem uppstår som människan kan utveckla sin kunskap. De förklarade att då en människa 

medger att samhällets individer kan olika saker och att ingen kan allting, kan ett ömsesidigt 

lärande ske (Berger och Luckmann, 1991, s38-60).   

I vår förståelse skulle denna syn på lärande kopplat till förskolan exempelvis innebära att 

pedagogen kan lära av både kollegorna och av barnen, exempelvis genom att pedagogen går 

in i en aktivitet med barnen utan att fungera som en allvetande makt, en aktivitet där 

pedagogen och barnen tillsammans kommer fram till en lösning på problemet. Genom detta 

skulle det i vår förståelse vara möjligt för båda parterna att vidga sitt kunskapsregister i och 

med att pedagogen får ta del av barnens tankar om exempelvis varför det regnar. Pedagogen 

kan i sin tur bidra med olika teorier som hen har i sitt kunskapsregister, vilket gör att båda 

parterna får stöd av varandra för att nå längre i sin utveckling då de får ta del av andra 

människors uppfattningar och bredda sin syn på fenomenet. 

 

Då man läser ovanstående presentation av det social konstruktivistiska perspektivet så kan vi 

tänka oss att en kritiker kan tycka att vi inte har presenterat hela bredden av perspektivet. 

Vi är medvetna om att det finns fler faktorer presenterade som centrala för det social 

konstruktivistiska perspektivet, vilka vi inte kommer att gå in djupare på så som exempelvis 

språk och olika former av socialisering Att vi inte presenterar det är ett medvetet val från vår 

sida, då vi har gjort ett urval grundat i undersökningens omfång och väsentligheten för 

undersökningens syfte. För att ta del av Berger och Luckmann´s (1991) ytterligare faktorer 

hänvisar vi till deras bok The social construction of reality. En ytterligare kritik mot det social 

konstruktivistiska perspektivet kan, utifrån våra reflektioner rörande olika teorier, vara att 

vissa personer kan ha svårt att hantera denna teori då det inte finns något hundra procentigt 

rätt eller fel gällande exempelvis kunskap om specifika fenomen, då detta teoretiska 
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perspektiv ser detta som någonting som konstrueras och förändras hela tiden. Vi har trots 

detta valt denna teori då den visar på en bredd av olika uppfattningar hos olika individer, i vår 

undersökning pedagogers uppfattningar gällande plats och dess relation till barns lärande.  

Sammanfattningsvis kommer undersökningens teoretiska perspektiv utgå från att såväl platsen 

som människan är sociala konstruktioner som ingår i en ständigt ömsesidig påverkan där både 

individ och plats påverkas och utvecklas. Det teoretiska perspektivet kommer att ligga till 

grund för analysen av undersökningens insamlade empiri.   
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Tidigare forskning 

Ovan presenterade vi det teoretiska perspektivet som kommer att utgöra denna undersöknings 

glasögon, det teoretiska perspektiv vi har då vi analyserar det insamlade materialet. Dock så 

kommer även tidigare forskning att fungera som glasögon vid analysen av resultatet och vi 

kommer därför nedan att presentera tidigare forskning vilken är relevant för vår undersökning 

då den bedrivits i relation till förskolans gård, lärande och tidigare pedagogers uppfattningar 

kring dessa. Med hänsyn till vår undersöknings omfång har vi valt att begränsa vårt urval av 

forskning. Därför har vi valt att dela upp forskningen i tre teman, den första är plats och 

sociala relationer, den andra är plats och lärande medan den tredje tar upp pedagogers 

uppfattningar. 

  

Plats och sociala relationer 

Vad är då en plats? Historiskt har det funnits en syn på platsen som någonting som bara finns 

där och som är statiskt menar Gustafson (2006,s40) Huruvida denna syn finns idag kan dock 

ifrågasättas, Gustafson (2006) menar att forskningsintresset för rumslighet och platsers 

betydelse har ökat under den senaste tiden och hon hänvisar vidare till Torsten Hägerstrand 

(1970) som var en av de första som intresserade sig för forskning kring platser. Han pekade på 

att platsen hade en påverkan på både individernas agerande och sociala relationer (Gustafson, 

2006, s36). Gustafson (2006) benämner även själv denna tanke men visar samtidigt på att 

även individerna som vistas på en plats påverkar denna, platser därmed dynamiska och inte 

statiska (Gustafson, 2006, s36). Även Doreen Massey (1994) menar i vår tolkning att “plats” 

och “rum”(engelska place and space) är sociala konstruktioner skapade av de mönster som 

brukarna producerar (Massey 1994,s10-13). Även Sanderoth, Werner och Båth (2009,s53) 

menar i vår tolkning att plats är en social konstruktion, att platsen skapas genom individuella 

eller gemensamma processer hos människor då ett område eller ett rum ges mening. 

 

Platser kan alltså både påverka och påverkas av människor, Gustafson (2006, s39) förklarar 

att i hennes definition av plats så ingår det fysiska, det sociala och det mentala: hur platser är 

utformade, vad människor gör där samt de sociala föreställningar som finns på en plats. 

Gustafson (2006) resonemang bygger på Kim Rasmussen (2004) som uttrycker att många 

platser fysiskt planeras av vuxna men att det i många fall är så att dessa “platser för barn” inte 



14 
 

nyttjas så som de vuxna har planerat dem, och att barnen skapar egna platser, “barnens 

platser” (Gustafson 2006, s40). Gustafson exemplifierar hur plats och individ påverkar 

varandra genom att berätta att barn ser andra möjligheter i traditionella platser, 

stenbeläggningen vid huset blir underlag för lek på rutor och ledstången till trappan ett spel då 

man ska försöka träffa den med gruskorn (Gustavsson 2006, s106). Kopplat till förskolans 

gård kan det exempelvis uppvisas då lekställningen blir ett fort eller då vattenslangen blir en 

bensinpump. Så platsen har på så vis påverkats fysiskt av de vuxnas fysiska utformning och 

socialt av hur barnen nyttjade den. Även Maria Kylin (2004) visar på att barns och vuxnas 

uppfattningar om objekt skiljer sig åt. Kylin (2004) förklarar att barn ofta bygger kojor ute på 

förskolegården som fungerar som barns egen vrå. När Kylin gjorde sin studie bad hon barnen 

att visa henne sina favoritplatser ute på förskolegården och många visade henne till sina kojor 

som de byggt bland buskar och träd. Barnen själva beskriver dessa platser som sociala och 

hemliga ställen där man kan leka med kompisar eller vara ifred. Författarens resultat visar på 

att barnen poängterade kojas funktion till skillnad mot vuxna som ofta bara beskriver kojans 

utsida(Kylin, 2004). 

 

Björklid (2005) menar på att den fysiska miljön har betydelse för hur barnen i relation till 

platsen skapar sig en identitet. Här menar författaren att man tillskriver olika känslor till 

specifika platser och miljöer men det kan också handla om hur man upplever platsen 

meningsfull eller inte. Vilka känslor som tillskrivs menar Björklid (2005) beror på vad andra 

människor tycker och tänker om platsen samt vad de gör där men även den fysiska miljöns 

kvaliteter (Björklid 2005,s53). Gustafson (2006) exemplifierar hur platsen påverkar vad 

barnen gör genom att hänvisa till hur barns beteende förändras då de kommer in i biblioteket 

där även de “bråkiga sexorna” måste vara tysta (Gustafson, 2006,s98) Platsens fysiska 

utformning påverkar alltså även hur människor agerar på en plats och upplever vad platsen 

har att erbjuda tolkar vi. För att sammanfatta platsen och sociala relationer avslutar vi med 

Gustafson(2006,s36) som menar att platsen påverkar de människor som brukar den och 

platser påverkas av de människor som nyttjar den.   

 

Plats och lärande 

Då denna undersökning syftar till att undersöka förskolepedagogers uppfattningar om 

förskolegårdens betydelse för barns lärande kommer vi nedan att undersöka platsens relation 
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till lärande. Björklid (2005) förklarar att det finns mycket forskning om lek- och 

lärandemiljöer utomhus och att det handlar till stor del om möjligheter till lek, lärande och 

utveckling. För att exemplifiera detta tar Björklid upp värdet av att ha lösa material i sin miljö 

både inne och ute då hon ser det som väsentligt för lek och lärande (Björklid 2005,s43). Kylin 

(2004) påpekar också tillgång till löst material då hon i sitt resultat såg att barnen gärna 

använder sig av naturmaterial i sina kojbyggen och att kojan varierar stort utifrån utemiljöns 

karaktär och tillgång till naturmaterial (Kylin 2004,s12). 

Björklid (2005) fortsätter och lyfter fram bra respektive dåliga miljöer i relation till lärande 

utifrån den fysiska utformningen av förskolor. En bra miljö, vad innebär det? Enligt Björklid 

att en bra miljö att den ska fungerar som ett stöd i den pedagogiska verksamheten (Björklid 

2005, s40). Detta håller även Szczepanski (2008) med om då han har en tes om att den fysiska 

miljöns utformning har en inverkan på lärandet (Szczepanski 2008, s14). 

 

Lärande är ofta förknippat med skola förklarar Björklid (2005) vilket även Szczepanski 

(2008) upplever och kritiserar då han menar att barn som endast kommer i kontakt med boklig 

bildning inte får en lika bred och djup kunskap som de barn som aktivt i praktiken får möta 

det de ska lära sig. Szczepanski (2008) förklarar att den bokliga bildningen och stillasittande 

tragglande är förknippat med traditionell klassrumsundervisning medan det aktiva lärandet 

med fördel sker utomhus. Även Björklid (2005) håller med om det då hon uttrycker att 

lärande sker överallt både ute som inne och att det livslånga lärandet ska ge både färdigheter, 

kunskaper och kompetens vilket inte bara kan läras in inomhus. Szczepanski (2008) förklarar 

att hur pedagoger ser på platsen och lärande utomhus blir därmed en förutsättning för vilket 

lärande som möjliggörs. Platsen för lärande blir i vår tolkning därmed både 

möjlighetskapande och begränsande, men dock så central då det kommer till lärande. Så hur 

ser då pedagogerna på platsen?  

 

Pedagogers uppfattningar av plats och lärande 

Szczepanski (2008) har i sin avhandling bland annat undersökt vad det finns för uppfattningar 

av lärande utomhus, där han kan dela in respondenterna i två skilda huvudkategorier. Den ena 

gruppen pedagoger upplever att det inte är någon skillnad mellan lärande ute och inne. Den 

andra gruppen menar dock att lärande utomhus ger barnen en mer autentisk lärandemiljö, där 

flera sinnen kan aktiveras och som är mer hälso-gynnande och erbjuder större chans för 
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rörelsefrihet. Szczepanski (2008) uttrycker vidare att en vanlig uppfattning inom den första 

kategorin är utomhuspedagogik begreppet och lärande utomhus uppfattas som bestående av 

utflykter, friluftslivs aktiviteter och naturämnet (Szczepanski 2008, s47). Vilket i vår tolkning 

gör att utomhuspedagogik för dem är lärande om ett specifikt ämne eller objekt.  

Szczepanski (2008) förklarar att de två skilda huvudkategoriernas uppfattningar härstammar 

från  fyra olika uppfattningar av utomhuspedagogik, vilka ses som: olika sätt att lära, olika 

former av kroppsligt lärande, olika platser för lärande och olika objekt för lärande. 

Szczepanski (2008) förklarar att i den första gruppen uppfattades utomhuspedagogik som 

skild från den bokliga bildningen, och i det andra perspektivet så är det kroppsliga lärandet 

centralt, där rörelse och friheten som ytorna erbjuder ses som en faktor som påverkar 

koncentration för lärande och hälsa. Den tredje gruppen innefattar tankar om var lärandet äger 

rum och relationen mellan inomhus- och utomhusundervisning som stödjande för varandra, en 

grupp som delar författarens tes om miljöns betydelse. Den fjärde gruppen är sammanlänkad 

med den första då denna berör lärande inom ett specifikt ämne, exempelvis förklarar 

Szczepanski (2008) att matematik, naturvetenskap och biologi är ämnen som pedagogerna 

benämner som lätta att anpassa till utomhusmiljön (Szczepanski 2008, s42-44). 

 

I Nordisk barnehageforskning (nr5/12-2010) publicerade Eva Änggård en artikel som påvisar 

hur platser i naturmiljöer används och ges betydelse av både verksamma pedagoger och 

barnen i deras vardagliga verksamhet. Utifrån intervjuer och observationer av pedagoger och 

barn visar Änggård (2010) exempel på att pedagogerna ofta uppmuntrar barnen att använda 

naturmaterial som symboliskt värde i sina lekar, där tallen kan bli en motorcykel och att man 

kan skapa en låtsaseld av olika pinnar. Denna uppmuntran görs utifrån pedagogernas 

värdering om att naturen är en viktig arena för fysiska aktiviteter. Änggård (2010) menar 

vidare att pedagogerna genom olika aktivitet med barngruppen hjälper barn att skapa relation 

till olika platser. Författaren sammanfattar artikeln med att konstatera att barns användning av 

olika platser ger platserna mening(Änggård, 2010, s8-16). 

 

Björklid (2005) visar på att barnen ofta blir hänvisade till deras egen förskolegård på grund av 

att personalbrist begränsar deras chans att besöka närmiljön. Hennes resonemang bygger på 

Vårbergs (1996) studie där hon visar på att personalen anser att armarna inte räcker till för att 

ha kontroll och uppsikt över barnen om man är en personal kort. Björklid kopplar ihop detta 

med Barnsäkerhetsdelegationen (SOU 2003:127) som också uppmärksammat att personalbrist 

bidrar negativt till den pedagogiska verksamheten utomhus då den begränsas i form av att 
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barngruppen inte kan besöka närområden. Denna bidrar negativt menar Björklid då förskolans 

egen förskolegård inte kan erbjuda samma stimulans och kvalitéer till barnen som närmiljön. 

(Björklid 2005, s.46) 

 

Patrik Grahn(1997) menar dock att det inte är alla pedagoger som upplever att förskolegården 

ska vara ett verktyg för barns kreativitet, lek och lärande. Då han i sin studie jämför två olika 

förskolor, upplever en grupp pedagoger i hans studie att det är barnens uppgift att bidra med 

kreativitet i sin lek och inte miljön (Grahn, 1997).  
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Material och Metod 

Det första vi gjorde i denna undersökning var att läsa litteratur, mer litteratur och ännu mer 

litteratur. För varje omgång avgränsades vår undersöknings syfte och gick från att beröra 

förskolans utomhusmiljö till pedagogers uppfattningar av förskolegårdens betydelse för barns 

lärande. Då vi hade funnit undersökningens syfte utgick vi från den tidigare forskningen för 

att specificera och fokusera undersökningen genom att tydliggöra och formulera tre 

frågeställningar. 

Utifrån en diskussion med handledaren gällande tidigare forskning och olika teorier bestämde 

vi oss för att utgå från det social konstruktivistiska perspektivet som teoretiskt perspektiv för 

undersökningen.  

Materialinsamling 

Då undersökningens syfte bygger på verksamma pedagogers uppfattningar och 

undersökningens omfång är begränsat valde vi att genomföra en kvalitativ undersökning 

baserad på intervjuer och observationer.  

Intervjuer och observationer är metoder som ofta brukar kopplas till kvalitativa 

undersökningar menar Göran Ahrne och Peter Svensson (2011), till skillnad från kvantitativa 

undersökningar som ofta grundas på enkäter och statistik. Enkäter är ofta uppbyggda av slutna 

frågor, vilket innebär att informantens tankar och svar kan begränsas och styrs. Vi önskade 

bygga vår undersökning på öppna frågor som tillät informantens individuella 

tankeverksamhet att styra riktningen på samtalet. Genom öppna frågor var tanken att få med 

bredden av pedagogernas uppfattningar och därför blev intervjuer ett bättre alternativ för vår 

undersökning och dess syfte. Vi var på förhand medvetna om att öppna frågor skulle kunna 

resultera i att intervjun svävar iväg och berör andra saker, vi valde därför att konstruera en 

intervjuguide med några huvudteman att förhålla sig till om samtalet avviker för mycket från 

ämnet (Ahrne och Svensson, 2011, s11-13). Intervjuguiden bygger på undersökningens syfte 

och frågeställningar och finns bifogad som en bilaga i slutet av undersökningen. Detta för att 

tydliggöra undersökningens validitet genom att visa på att de frågor som intervjun bygger på 

kan besvara undersökningens syfte. Staffan Stukát (2005) menar på att om forskaren kan visa 

att det som mäts är det som ska mätas ökar studiens validitet. Stukát (2005,s126) menar att 

reliabilitet även kan ifrågasättas gällande intervju frågor och feltolkningar. Under intervjuerna 

valde vi att spela in samtalen för att reabiliteten skulle säkerställas genom att vi kan gå 
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igenom intervjuerna i efterhand och på så vis minska vår tolkning av informationen som 

delgavs oss. För att stärka undersökningens reliabilitet ytterligare skickade vi även 

resultatdelen till alla våra informanter för att de ska få ta del av sammanställningen och få en 

chans att kommentera och kontrollera att vi har tolkat dem rätt innan vi färdigställde 

undersökningen.     

 

Även inför observationerna skapade vi ett observationsprotokoll, vilket utgår från våra egna 

förförståelser av vad man kan möta på en förskola, samt från den litteratur och forskning som 

denna undersökning grundas på. Observationerna genomfördes ibland tillsammans med 

informanten och andra gånger utan dennes närvaro.  

Philip Lalander (2011,s98) förklarar att observationer kan vara en källa till att en 

undersöknings reliabilitet ifrågasätts, då det är forskaren som personligen avgör vad som är 

viktigt att observera.  På grund av detta har vi bifogat observationsprotokollet som en bilaga i 

undersökningen så att den som läser kan se exakt vad det var vi undersökte då vi besökte 

förskolorna. Observationsprotokollen kommer att presenteras i kartor över respektive 

förskola, där båda delarna av observationsprotokollet kommer sammanfattas och både 

förskolans struktur och objekt kommer märkas ut. Kartorna och observationerna syftar till att 

tydliggöra pedagogernas utsagor, då läsaren kan se vad det är pedagogerna syftar till i sina 

resonemang. Det lösa materialet kommer inte att finnas representerat på kartan då detta inte 

har en fast position, utan kommer utifrån pedagogernas utsagor och våra observationer att 

presenteras i den löpande texten. 

 

Urval 

För att finna informanter till vår undersökning valde vi att avgränsa undersökningen till en 

kommun. För att komma i kontakt med förskolorna mejlade vi en undersökningsinbjudan till 

flertalet förskolechefer och biträdande chefer. Då svar uteblev från samtliga kontaktade vi 

dem via telefon, förklarade undersökningens syfte och bad dem höra med sina pedagoger om 

det var någon som var intresserad av att delta. Några chefer tackade nej på direkten på grund 

utav tidsbrist, andra återkom och avböjde då ingen pedagog hade lust, men tillslut fick vi via 

telefon ihop fem olika pedagoger som skulle kunna tänka sig att ställa upp. Vi ringde då och 

samtalade med dem personligen, där vi förklarade undersökningens syfte, frågade om de 

fortfarande var intresserade, bokade tid och i samband med detta fick de även ta del av vår 

undersökningsinbjudan. Förskolorna som de fem pedagogerna arbetar på är fyra stycken och 
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de är utspridda på olika geografiska platser i kommunen där närmiljön varierar. På en av 

förskolorna arbetade två av pedagogerna, de intervjuades tillsammans medan de andra 

pedagogerna intervjuades separat på respektive förskola.  

Forskningsetiska principer 

Vår undersökning bygger på de forskningsetiska principerna vilka även våra informanter har 

tagit del av då de finns omnämnda i undersökningens inbjudan och då vi under intervju 

tillfället har samtalat om det.  

Vetenskapsrådet (2002) anger fyra olika principer vilka forskare ska följa: 

1 Informationskravet- berör informantens rättighet att ta del av undersökingens syfte vilket vi 

har delgivit våra informanter både muntligt och skriftligt, både i person och över telefon.   

2 Samtyckeskravet berör informantens rättighet till fritt deltagande i undersökningen vilket vi 

har informerat om i undersökningsinbjudan. Vi har även tillfrågat informanterna innan vi 

påbörjade intervjuerna om de fortfarande vill delta i undersökningen och fått ett muntligt 

godkännande. 

3 Konfidentialitetskravet har vi tagit hänsyn till genom att ge alla våra informanter och 

förskolor fiktiva namn och förvara alla information på lösenordskyddade hårddiskar.  

4 Nyttjandekravet har vi följt genom att informera våra informanter om att deras utsagor och 

det insamlade materialet endast kommer att användas i forskningssyfte i denna undersökning 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Analysmetod 

För att analysera vår insamlade empiri valde vi att transkribera intervjuerna i sin helhet och 

sammanställa individuella kartor över förskolornas utformning och dess material.  

Då detta var gjort plockade vi ur intervjuerna ut gemensamma nämnare mellan de olika 

informanterna utifrån aspekter rörande fysisk plats, social plats och lärande. Utifrån dessa 

teman presenteras och analyseras de gemensamma nämnarna i informanternas utsagor. 

Analysen bygger på tidigare forskning och undersökningens teoretiska perspektiv där såväl 

likheter och skillnader mellan resultat, forskning och teori kommer presenteras.   
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Resultatredovisning och analys 

Nedan kommer vi att redogöra för och analysera denna undersöknings insamlade empiri 

utifrån ett par genomgående teman med hjälp av vår teori och tidigare forskning. Dessa teman 

kommer att presentera några olika variabler vilka pedagogerna uttryckt som centrala gällande 

förskolegården som fysisk plats, förskolegården som social plats och förskolegården i relation 

till barns lärande. Då våra informanter har bestått av verksamma förskolepedagoger och deras 

uppfattningar av förskolegården i relation till barns lärande resulterar det i att vår empiri och 

därmed också vårt resultat utgår från ett vuxenperspektiv, vilket innebär att barnens 

uppfattningar av exempelvis förskolegården som presenteras nedan är en tolkning gjord av 

pedagogerna.  

Förskolegården som fysisk plats 

Nedan presenteras de verksamma pedagogernas beskrivningar av sina egna gårdar och de 

begränsningar och möjlighetskapanden som pedagogerna ser som centrala, rörande den 

fysiska platsen och vad det innebär för barn och pedagoger under deras dagliga verksamhet på 

förskolan. Även en sammanställning av våra observationer kommer att presenteras genom 

kartor av förskolornas individuella strukturer, kartor som innehåller strukturhänvisningar 

vilka pedagogerna hänvisar till genomgående i resultatredovisningen.   

 

Fysiskt tillrättalagd struktur 

I vår undersökning deltog fem pedagoger från fyra olika förskolor, förskolorna är belägna i 

olika stadsdelar inom samma kommun och presenteras nedan med hjälp av förskolornas 

individuella kartor och pedagogernas utsagor. 

 

Den första förskolan, Flamman ligger inom ett bostadsområde med höghus i närheten av 

affärer, grönområden samt tåg- och busstationen vilket resulterar i att människor passerar 

utanför grindarna konstant. Pedagogen Karin beskriver förskolegården som bestående av tre 

olika gårdar, separerade med staket där sex olika avdelningar samsas. Hon förklarar att det är 

gården mellan huvudbyggnaderna, den mittersta gården, som nyttjas mest då alla entrédörrar 

är kopplade till den. De andra gårdarna ligger på baksidan av varje huvudbyggnad och är lite 

mindre till ytan.   
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Den mittersta gården beskriver hon som en 

stor asfaltsyta beståenda av en cykelbana med 

ett område i mitten som utgörs av gungor, 

vattenbana, klätterställningen Kupolen, bänkar 

och stockar. På en av sidogårdarna, bakom hus 

2, finns två förråd som innehåller byggis och 

en lekstuga. Där finns även en mindre 

sandlåda, planteringslådor, några stockar, en 

båt och en stor gräsmatta samt en massa 

buskage. Karin förklarar att på denna gård 

finns många skrymslen och vrår som saknas 

på den mittersta gården. Den andra sidogården, bakom hus 1 består även den av en stor 

gräsmatta som erbjuder en stor hinderbana i naturmaterial så som stockar och stubbar men 

även några däck samt en stor gräsmatta. Då Karin samtalar om förskolansgård så jämför hon 

med hur platsen såg ut innan förskolan tog över platsen. Utifrån våra observationer av det lösa 

materialet på Flamman finns det olika typer av sandleksaker, naturmaterial, 

matlagningsmaterial, bollar och fordon, dessa finns tillgängliga i huvudsak på mittersta 

gården och gården bakom hus2 där det finns lådor och förråd.  

 

Anna och Emma arbetar på den andra 

förskolan, Glöden är en förskola som 

endast har äldre barn. Glöden samarbetar 

med en annan förskola vid öppning och 

stängning och befinner sig annars på sin 

egen gård och i sitt eget hus, som är 

beläget i ett naturområde. Anna och 

Emma sammanfattar tillsammans sin gård 

som naturlig, bestående av skog, berg, en 

stor äng, en fast koja i två våningar, en 

bro, stockar och stenar. De berättar även 

att Glödens gård har en repgunga, en diskbänk, en vatten tunna, en planteringslåda och en 

sandlåda. Det som är unikt för deras gård enligt Anna är att den inte har något traditionellt 

staket, utan gården har ett band som är knutet i ett par träd för att avgränsa var gården börjar 

och slutar. Emma tar även upp naturlivet på gården i form av exempelvis ekorrar och fåglar 
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vilket hon ser som berikande. Det lösa materialet som finns på Glöden är olika former av 

matlagningsmaterial, naturmaterial, sandleksaker och utforskningsmaterial utifrån vad vi 

observerade och pedagogerna benämnde.  

 

Den tredje förskolan, Elden ligger i ett 

höghusområde i närheten av affärer, bussar 

och arbetsplatser. Pedagogen Eva förklarar att 

på Elden finns träd, buskar, traditionella 

leksaker i form av sandleksaker, hinkar, 

spadar, bollar osv. Hon förklarar vidare att 

Elden har en studsmatta, snickeri och hemvrå 

station, staffli, en hinderbana gjord på stubbar, 

en kompisgunga, en klätterlina av 

brandslangar, en däckbana, en leksaksbil och 

lekstugor mm. 

Elden är precis som Flamman indelad i tre gårdar, Eva betonar dock att grindarna ofta är 

öppna och att det är lätt att ta sig mellan gårdarna. Hon förklarar att hennes barngrupp 

bestående av äldre barn i huvudsak nyttjar två av gårdarna, den med kompisgungan och 

baksidan med hinderbanan, medan de yngre barnen nyttjar den tredje gården. På Elden finns 

även löst material bollar, matlagningsmaterial, naturmaterial, fordon, utforskningsmaterial 

och sandleksaker i olika utföranden efter vad vi kunde observera 

 

Lågan är den fjärde förskolan och ligger i ett 

lugnt villaområde med närhet till 

naturområden.Pedagogen Lotta på Lågan 

beskriver förskolegården så här  

 “Jag skulle beskriva den som rik och varierande, 

rolig med mycket naturinspiration, men också 

mycket att utveckla.”(Lotta) 

Utifrån vår observation så består 

förskolegården av en stor gård med 

avgränsningsmöjlighet. På gården finns bland 

annat: tre skogsområden, sandlådor med och 

utan tak, berg, buskage, gungor, en ateljé, en bollplan, en båt, en grillplats med bänkar, ett 
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trädgårdsland och en asfalterad/gruslagd slinga genom hela gården. På Lågan finns utifrån 

våra observationer bollar, naturmaterial, sandleksaker och olika fordon.  

 

Begränsningar och möjlighetskapande 

Under denna kategori kommer pedagogernas uttryckta möjlighetskapande och begränsande 

uppfattningar gällande förskolegårdens strukturella uppbyggnad, storlek och placering att 

presenteras. 

 

Lotta förklarar att en av de största skillnaderna mellan utomhus - och inomhus miljön är att 

det i förskolans inomhusmiljö finns väldigt strikta bestämmelser gällande vad som ska finnas i 

inomhusmiljön och hur den ska vara konstruerad. Hon förklarar att detta inte är fallet då det 

kommer till förskolans utomhusmiljö och förklarar att detta både kan vara ett 

möjlighetskapande och en begränsning. Lotta menar på att om det inte finns några specifika 

bestämmelser så innebär det att alla förskolor är fria att konstruera sin egen gård utefter tycke 

och de nuvarande barngrupperna. Karin uttrycker dock en negativ upplevelse av att 

kommunen inte har någon skyldighet att ersätta borttagna redskap på gården, hon förklarar att 

på Flamman tog kommunen bort en stor klätterställning vilken inte har blivit ersatt med 

någonting annat och har gjort att gården i hennes upplevelse inte erbjuder lika många 

utmaningar som innan den togs bort.    

 

Emma i sin tur uttrycker att det är positivt att kunna utveckla en individuell gård. Glödens 

gård består inte av de klassiska redskapen så som klätterställningar och gungor. Emma 

förklarar att deras barn uppskattar dessa redskap då de besöker lånegården på den andra 

förskolan eller lekplatser, men att avsaknaden av dem medför att barnen leker med andra 

material och nyttjar gården på ett annat sätt. Anna utveckla detta och förklarar att barnen på 

deras gård inte har tråkigt utan får samma stimulans av deras gård som de får då de besöker 

exempelvis lekparker i närmiljön.   

“Då gör dom de där grejerna som de inte gör här ute, just att klättra 

i klätterställningen på det sättet, vi klättrar ju i bergen.” (Emma) 

Björklid (2005, s46) håller dock inte med om att förskolegården erbjuder lika mycket 

stimulans som närmiljön och uttrycker att barnen därför påverkas negativt av att stanna på 

förskolegården på grund av att en pedagog exempelvis är sjuk och de inte kommer iväg. Även 

Eva tar upp det faktum att barnen på platser utanför förskolansgård får möta material som de 
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saknar på gården, exempelvis gungor. Hon ser dock detta som ett komplement till gården och 

inte som en ersättare vilket till viss del kan stödja Björklids(2005) resonemang kring att 

gården inte erbjuder allt och inte räcker till för alla barn. 

 

Eva uttrycker dock att anledningen till att de går iväg inte grundas på att gården inte räcker 

till, utan det syftar till att erbjuda barnen variation och möjligheten att möta olika miljöer. 

Lotta förklarar att förskolegården svarar upp väldigt väl mot barnens behov och intressen men 

tillägger dock att gården för de äldsta barnen ibland upplevs som tråkig då de har nyttjat den 

under så många år och nu vill börja i skolan. Lotta utvecklar detta och förklarar att det är på 

grund av detta som pedagogerna på Lågan hela tiden försöker utveckla förskolegården, 

någonting som även Eva upplever som viktigt och förklarar att gården ständigt måste 

utvecklas och förändras för att erbjuda barnen nya utmaningar. Detta är någonting som även 

Gustafson (2006,s36) uttrycker och förklarar att platsen inte får vara eller är statisk, platsen är 

dynamisk och måste i vår förståelse förändras för att erbjuda nya upplevelser och utmaningar. 

Även Berger och Luckmann (1991, s38-39,58) håller med om detta, de betonar i vår förståelse 

att lärande och utveckling sker då människan stöter på en utmaning eller ett nytt problem som 

måste lösas. Men för att en ny utmaning ska dyka upp på förskolegården krävs att gården ses 

som en dynamisk och föränderlig plats och inte någonting statiskt tolkar vi. Även Karin ser 

platsen som dynamisk och uttrycker att förskolegården ska ingå i en ständig föränderlig 

utvecklingsprocess. 

 

Lotta förklarar att utvecklingsprocessen måste göras så att förskolegårdens uppbyggnad kan 

erbjuda utmaningar för barn i alla åldrar, hon betonar att utvecklingen ska vara 

åldersanpassad. Detta gör även Emma, men hon förklarar att förskoleenheten och 

pedagogerna har gjort ett medvetet val gällande åldersavgränsningen av Glöden, vilket 

medför att Glödens gård endast är anpassad för äldre barn. Emma förklarar att deras gård 

innehåller utmaningar för de äldre barnen och är anpassad utifrån deras åldersgrupp både 

gällande placeringen i skogen och strukturen på gården. Utifrån våra observationer så är detta 

inte en struktur som de andra förskolorna använder, exempelvis förklarar Eva att en av deras 

gårdar i huvudsak används av de yngre barnen men samtidigt måste innehålla material för de 

äldre barnen så att alla kan bruka den.   

 

Lotta pekar på ett möjlighetskapande med en mindre avgränsad yta på förskolegården, då den 

kan bidra till att skapa trygghet hos barnen. Även Karin ser möjligheter med detta och pekar 
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på att en avgränsad yta medför att pedagogen kan ha en liten grupp barn utan att störas av 

andra och en mindre grupp barn gör att väntetiden för att nyttja redskapen blir mindre skjuter 

Anna in. Lotta i sin tur uttrycker fördelen med en stor gård som kan erbjuda barnen varierande 

miljöer. Hos pedagogerna kan man avläsa ett spänningsfält mellan att ha en stor och en liten 

förskolegård, någonting som Flamman, Elden och Lågan har löst genom att avgränsa sina 

stora gårdar i flera mindre gårdar med staket och grindar mellan så att gården möjliggör för 

både ett stort område och ett mindre. 

Avgränsningar kan dock även medföra begränsningar uttrycker Eva och Karin. Eva förklarar 

att det finns logistiska begränsningar gällande möjligheten att vistas på förskolans baksida vid 

stängning, hon förklarar att då man är på baksidan har man inte översikt över de främre 

grindarna där föräldrarna kommer in. Därför väljer pedagogerna på Elden hellre att stänga på 

framsidan där man har bättre översikt och känner större säkerhet till att se vad som pågår på 

gården förklarar Eva. Karin uttrycker även hon en logistisk svårighet att nyttja gården bakom 

hus1, då det inte finns någon entré i direkt koppling till den gården utan barnen måste passera 

två yttergrindar för att komma dit. 

“För det är just tillgången här på den sidan, där skulle jag vilja 

vara mera men de e just den här logistiken att behöva gå in och kissa, 

det här att hämta olika saker och sånt som gör att det blir svår jobbat 

då istället och då väljer man inte den” (Karin) 

Gustafsson (2006) pekar på att hur en plats är fysiskt utformad påverkar hur människor ser på 

platsen, nyttjar den och agerar på den. Kopplat till det Karin uttrycker ovan så har hon en syn 

på platsen som svår jobbad, vilket gör att hon och barngruppen inte nyttjar den lika ofta som 

de kanske skulle göra om synen på den platsen skulle vara annorlunda. Karin anser dock att 

den gården har mycket att erbjuda och att om logistik begränsningen skulle kunna lösas rent 

praktiskt så skulle den gården bakom hus 1 nyttjas mer frekvent. 

 

Att i praktiken lösa begränsningar och skapa möjligheter för barnen på gården är dock kantad 

av många olika svårigheter uttrycker pedagogerna gemensamt. Pedagogerna tillsammans 

uttrycker att det finns många utvecklingstankar men att de ofta faller då de ska genomföras 

rent praktiskt, exempelvis på grund av bland annat tidsbrist, förstörelse, ekonomiska, och 

miljömässiga svårigheter samt kommunala- och statligaregleringar.   

Då det gäller tidsaspekten tar pedagogerna Anna, Emma och Karin allihop upp det faktum att 

det är svårt tidsmässigt att få verksamhetens pedagogiska arbete utomhus och 

utvecklingstankar att klaffa med olika möten, nätverk och reflektionstider. Gällande 
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miljömässiga begränsningar förklarar Karin att det har funnits en stark vilja hos henne och de 

andra pedagogerna på Flamman att plantera buskar och andra avskiljare på den mittersta 

gården men att det på sommaren blir väldigt varmt på den gården och att det därför inte växer 

ordentligt. Karin förklarar vidare att många av de tankar och idéer som framkommit även har 

fallit på grund av att ekonomin på förskolan eller inom kommunen inte tillåter. Även Eva tar 

upp detta faktum och tillägger att några av idéerna på Elden har fallit på grund av kommunala 

och statliga regler. Så pedagogerna upplever att det finns en praktisk svårighet att tillföra och 

utveckla vissa aspekter på gården, men uttrycker samtidigt att det är svårt att få behålla sitt 

material helt då det vid tillfällen förstörs eller tas bort av allmänheten som brukar 

förskolegården efter stängning. 

 

Att saker och ting förstörs på förskolegården innebär enligt Karin att pedagogerna måste 

planera hur de ska förvara och fästa material som finns utomhus på gården, hon förklarar att 

de därför har nästintill allt sitt material i olika förråd och lådor som låses efter stängning, där 

nästintill allt löst material på förskolan förvaras. Björklid (2005, s43) upplever att löst 

material är centralt för barns lek och lärande och utifrån tanken att löst material är viktigt blir 

även förvaringstänkandet viktigt för förskolorna. Att materialet inte blir utsatt för förstörelse 

är en förutsättning för att pedagogerna ska kunna erbjuda barnen det lösa materialet, att 

förvaringstänkandet är viktigt har sätt genom att alla förskolor har olika förråd och små lådor 

där de kan förvara löst material. Lotta förklarar dock att löst material i hennes erfarenhet 

erbjuds på olika sätt på olika förskolor, på vissa är det pedagogerna som tar fram det som 

barnen ber om, medan de på Lågan har valt att i största mån ha förrådsdörrarna öppna så att 

barnen själva har möjlighet att hämta de material som de behöver och slipper kontakta en 

pedagog. Lotta förklara dock att vissa former av löst material inte är tillgängligt för barnen 

året om, hon förklarar att barnen plockar fram cyklar till dess att vintern kommer, men brukar 

ganska snabbt byta till stjärtlappar och pulkor då barnen själva inser att cyklarna inte blir ett 

optimalt material i snön.  

 

Årstidernas skiftningar blir utifrån samtliga pedagoger i denna undersökning en föränderlig 

process för platsen, och dess material som påverkar de saker och händelser som finns och 

uppstår på gården och därmed också erbjuder en varierad miljö med olika utmaningar. 

Pedagogerna förklarar att årets olika årstider påverkar de aktiviteter som sker på gården, de 

områden i platsen som nyttjas och det material som är centralt. Exempelvis förklarar Eva att 

gräsplätten på baksidan av Eldens gård går från att användas för rörelseaktiviteter till att blir 
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en konstruktionshörna av snön, Lotta håller med och förklarar att berget och gräsbacken på 

vintern omvandlas till en pulkabacke. Dock så medför de fyra årstiderna inte endast 

möjligheter utan även begränsningar, Karin förklarar att plogning på vintern och den stekande 

solen på sommaren påverkar vilka platser som nyttjas. Men även hur mycket som barnen är 

ute, pedagogerna är alla eniga om att utomhusvistelsetiden på gården minskar under det 

mörkaste, kallaste och blötaste perioderna då barnen inte kan ta sig fram eller fryser lättare. 

 

Avslutningsvis så kan vi utifrån pedagogernas uppfattningar under detta tema utläsa att de 

verksamma pedagogerna upplever att den fysiska platsen, i detta fall förskolegården, påverkar 

hur människor nyttjar den, precis som det socialkonstruktivistiska perspektivet uttrycker. Men 

även att människor fysiskt förändrar och påverkar platsen genom att exempelvis bygga upp 

den på ett specifikt sätt(Berger och Luckmann, 1991,s68-70). Under nästa tema kommer vi att 

gå in djupare på de sociala aspekterna som påverkar och uppstår på förskolegården i rollen av 

plats. 

 

Förskolegården som social plats 

Detta är det andra temat som vi kunde utläsa utifrån pedagogernas delgivna uppfattningar och 

tankar. Pedagogerna uttrycker enigt att förskolegården är en viktig plats då det kommer till 

skapande av sociala relationer mellan barnen samt barnen och pedagogerna på förskolan. 

Även de olika sociala betydelserna som platsen tillskrivs utifrån pedagoger och barn, likväl 

från föräldrar betonas på olika sätt utav alla pedagoger. Den sociala platsen påverkar även ditt 

handlande som pedagog förklarar våra pedagoger och utvecklar olika aspekter rörande 

pedagogens roll på förskolegården som vi nedan kommer presentera. 

 

Förskolegården som social mötesplats 

Karin uttrycker att på gården strävar pedagogerna på Flamman efter att skapa mötesplatser 

mellan barnen, även Eva förklarar att gården och leken mellan barnen fungerar som en social 

mötesplats. Lotta benämner även hon mötesplatser utifrån sociala aspekter men menar liksom 

Karin på att mötesplatserna på gården ska förberedas av pedagogerna och erbjuda ett möte 

mellan barn, plats och lärande. Lotta uttrycker att i mötena som sker ute på förskolegården 

skapas andra relationer till barn, plats och pedagoger och det händer andra saker än inne då 
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barnen är tillsammans med barn på sin egen avdelning. Då Grahn(1997) genomförde sin 

studie på en förskola så uppfattade en grupp av hans pedagoger att det inte är miljön som ska 

erbjuda kreativitet och lek utan att det är någonting som barnen själva får skapa. Denna tanke 

delas inte av våra pedagoger, dock så uttrycker Lotta att platser inte får vara för starkt styrda 

då det inte ger barnen frihet att nyttja platserna som de önskar. 

Även Berger och Luckmann(1991, s49-51) tar upp tolkning av material och platser och 

förklarar att objekt kan innefatta olika premisser beroende på vem det är som tolkar dem. 

Kopplat till mötesplatser så kommer olika individer tolka och därmed också bruka olika 

platser och material på olika sätt. Karin förklarar att deras baktanke med att skapa många 

mötesplatser mellan barnen är att barnen ska kunna skapa många olika relationer likväl som 

upptäcka nya saker.  

 

Även Emma ser detta möte och skapande av nya gruppkonstellationer och tillägger att i leken 

på lånegården då barnen är tillsammans med andra avdelningar är det vanligt att barnen under 

lekarna grupperar sig annorlunda än vad de gör när barnen endast umgås med sin egen 

avdelning. Hon förklarar att de äldsta pojkarna i sin barngrupp gärna leker tillsammans med 

de äldre pojkarna på en annan avdelning. Karin och Lotta menar dock på att det inte bara är 

lek med barn i samma ålder som äger rum på gården utan även lek mellan äldre och yngre 

barn och lek mellan syskon. Lotta förklarar att kopplingen mellan barn i olika åldrar och 

lärande kan uppstå då ett barn inte kan hantera en händelse eller en mötesplats, men att barn 

tillsammans kan lösa dessa gåtor(en djupare analys av detta presenteras under temat Lärande). 

Anna menar dock att barn som leker på samma plats inte nödvändigtvis leker tillsammans, 

hon förklarar att i deras koja kan det pågå olika lekar separat på samma yta. Detta är dock inte 

alltid fallet, utan ibland kan lekarna vara relaterade till varandra, hon menar vidare att om 

några barn leker pirater på övervåningen av kojan kan några andra barn leka restaurang på 

undervåningen då de lagar mat till piraterna. Utifrån vår tolkning kan en plats, i detta fall 

kojan, beroende på de barn som leker och lekarna både medföra individuella grupplekar men 

även sociala mötesplatser mellan olika grupper likväl som individer. 

 

Förskolegården fungerar även som en mötesplats för barn och pedagoger, en mötesplats där 

barnen har möjlighet att skapa relationer och trygghet i till såväl sina egna pedagoger och 

andra pedagoger på förskolan menar Lotta. Hon fortsätter att förklara att dessa relationer till 

pedagogerna medför en trygghet vilket gör att barnets utforskande av platsen och anknytning 

till platsen kan starta. 
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“Att man som barn känner att här är nån jag känner 

och då kan jag gå till rutschbanan, jag ser dig.”(Lotta) 

Att barnen skapar denna trygghet och relation till pedagogerna medför också att de kan skapa 

en relation till platsen förklarar Karin och Lotta. I vår tolkning av pedagogernas uppfattningar 

kan förskolegården fungera som en mötesplats för barn och pedagoger, en mötesplats mellan 

olika barn, samt en mötesplats mellan barn och förskolegården i form av plats och dess 

material. 

Platsen innehåller alltså i vår förståelse av pedagogernas utsagor en funktion för 

möjlighetskapande av sociala mötesplatser, dessa möjlighetskapande mötesplatser är dock 

inte homogena på gården menar pedagogerna och uttrycker att vissa platser är mer 

stigmatiserade, medan andra platser är väldigt centrala då det kommer till barnens lek och 

därmed också barnens möten ute på gården. 

Platsens tillskrivna mening 

Sanderoth, Werner och Båth (2009, s54) förklarar att platser har individuella identiteter som 

utgår från exempelvis platsens belägenhet eller de känslor som är knutna till platsen. Kopplat 

till förskola så skulle detta i vår förståelse kunna innebära att några barn upplever gungorna 

som roliga, medan ett annat barn ogillar gungorna eftersom hen ramlade ned från gungan 

förra veckan. Våra pedagoger bekräftar och uttrycker gemensamt att barnen har platser som 

de nyttjar mer eller mindre samt tycker mer eller mindre om vilket kommer presenteras och 

analyseras nedan.   

 

De platser och material/aktiviteter som är mest centrala för barnen i pedagogernas uppfattning 

varierar beroende på barngrupp och gårdens utformning. Eva beskriver att kompisgungan och 

små hörnor och vrår där de kan få vara ifred är de mest centrala delarna för barnen på Elden. 

Karin samtycker även hon till detta men tillägger att då hon intervjuat sina barn på Flamman 

tycker de även att cyklarna och den lilla klätterställnigen(Kupolen) är väldigt populära och 

därmed också är väldigt viktiga för barnen. 

Att barn söker avskildhet som Karin och Eva uttrycker det håller även Lotta med om, likväl 

att gungorna och cyklarna är centrala då det kommer till barnens lek och utveckling. Hon 

tillägger dock att även skogen är populär hos barnen och förklarar att där kan många olika 

sociala möten äga rum.   

Även Anna och Emma håller med om att barnen tycker om att dra sig mot avskilda platser 

och vrår då de leker och gillar därför att vara under granen förklarar Anna eller ligga i 
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hängmattan tillägger Emma. Pedagogernas uppfattning om att barnen söker avskildhet är även 

någonting som Kylin (2004) tar upp i sin studie där barnen får visa sina favoritplatser, platser 

som barnen värderar högt då de får vara ifred och leka med sina vänner. Emma och Anna 

tillägger att inte bara avskildhet eftersöks utan deras barn leker ofta tillsammans i 

restaurangen(diskbänken), vid berget, i och ovanpå kojan.  

 

Det finns dock inte enbart populära och centrala platser för barnen, Lotta för in begreppet 

sovande platser och förklarar att det finns platser på förskolegården som inte är lika lockande, 

som barnen inte nyttjar och som kan behöva utvecklas. Även Karin menar att det finns vissa 

platser som barnen inte väljer att bruka eller inte vet hur de ska bruka vilket gör att dessa 

platser förblir sovande och behåller en lägre status. Hon påpekar dock att dessa platser inte 

måste ha en generell status, utan att de kan bero på barnen och deras olika uppfattningar av 

platsen: 

“Dom tycker att det är jätteroligt att vara där på baksidan, 

samtidigt som tycker det är tråkigt också för att de inte är 

vana att vara på den sidan,”(Karin)  

Platsen och dess sociala status kan alltså variera mellan och inom olika barngrupper beroende 

på de individuella uppfattningarna av platsen. Dessa sociala statusar är ingenting som är fast, 

utan Emma förklarar att på deras gård var baksidan på huset en plats som tidigare var 

sovande, barnen lekte inte där för det fanns ingenting som lockade. Hon förklarar att då 

pedagogerna på Glöden i början av terminen hängde upp en gardin där så förändrades detta, 

eftersom det nu fanns någonting som lockade dem dit, nu leker barnen ofta teater där. Barnens 

lekrörelse och platsval ändrades då en sovande plats väcktes till liv och blev meningsfull. 

 

En socialt tillskriven mening rörande en plats eller ett föremål på förskolegården kan dock 

inte endast kopplas till barnens förhållningssätt, utan även till pedagogernas uppfattningar 

tolkar vi utifrån pedagogernas utsagor. Karin förklarar att en av gårdarna på Flamman av 

pedagogerna upplevs som tråkig, hon förklarar dock att detta gör att utvecklingsarbetet 

gällande gården är fokuserat på denna plats. Huruvida pedagogernas uppfattningar av gården 

överensstämmer med barnens uppfattningar tar Karin dock upp som en viktig aspekt, hon 

förklarar att den lilla klätterställningen som för pedagogerna inte ser mycket ut för världen av 

barnen uppfattas som väldigt central och rolig. 

Gustafson (2006, s 106) förklarar att de vuxnas baktanke och uppfattning av en plats inte 

alltid delas av barnen utan hon förklarar att barnen skapar sina egna platser och tolkar de 
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vuxenskapade områdena och materialet efter deras egna behov. Vilket i vår förståelse utifrån 

Gustafson (2006) skulle innebära att barnen ger området mening, barnen skapar platsen och 

ger den en identitet. 

Alla pedagoger tillägger att barnen och deras inflytande är väsentligt inte bara då det gäller att 

tolka gården utan även då det gäller att strukturera och utveckla den. Pedagogerna förklarar att 

de försöker skapa sociala mötesplatser men att barnen sedan får nyttja dem så som de finner 

passande, med undantag för några aspekter rörande säkerhet. Det är dock inte endast barn och 

pedagoger som påverkar förskolans utvecklingsarbete och utformning, utan även föräldrarna 

påverkar detta menar de verksamma pedagogerna. 

Föräldrainflytande 

Karin, Anna och Lotta benämner alla tre att de ser föräldrarna som en väsentlig del i 

förskolegårdens utvecklingsprocess då det gäller att skapa sociala och lärande mötesplatser 

för barnen på gården. De tillsammans menar vidare att föräldrarna stödjer förskolans 

säkerhetsarbete på gården och även påverkar pedagogernas förhållningssätt till platsen och 

barnen då de är utomhus. Karin nämner även att föräldrarna har en önskan att barnen vistas 

ute varje dag, vilket bland annat ligger till grund för utevistelsen på Flamman. Att föräldrar 

har en så stor påverkan på förskolegårdens utvecklingsprocess och pedagogernas 

förhållningssätt är helt naturligt menar Björklid (2005). Författaren visar på att föräldrar ofta 

får ge sina synpunker på lokaler och framför allt den fysiska miljön (Björklid, 2005, s77-78). 

Även i förskolans läroplan kan man läsa om föräldrars delaktighet och att förskolan har som 

uppgift att samarbete med föräldrarna (Lpfö 98, rev 2010, s5). Utifrån den punken förklarar 

Karin, Anna och Lotta att de brukar anordna fixar-dagar där föräldrarna tillsammans med 

pedagogerna hjälper till att underhålla gården och skapa nya platser och nytt material. Anna 

förklarar att dessa fixardagar även använder barnens idéer och önskemål som underlag, 

exempelvis så förklarar hon att de på förskolan Glöden har ett barnråd och om barnen 

exempelvis önskar sig en bro på gården där de kan leka så försöker pedagogerna och 

föräldrarna att tillgodo se detta.  

Men föräldrarna skänker även material till förskolan förklarar Karin när hon håller på att 

berätta om deras båt, vilken var en donation från en förälder, hon uttrycker att fixardagarna 

som förskolan har är väldigt högt skattade av pedagogerna då det innebär en möjlighet att 

uppdatera och laga materialet på gården. Karin förklarar under den guidade turen runt gården 

att de veckan innan skulle haft en fixardag vilken blev inställd då det ösregnade, hon fortsätter 
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att tillägga att detta är väldigt tråkigt då hon hade hoppats på att laga träbåten( bakom hus2) 

som hade tappat en del av sin funktion. Detta kan man koppla till Berger och Luckmann 

(1991, s30,49-51)som menar att omgivningen både är uppbyggd av subjektiva och objektiva 

kvalitéer vilka gör att alla människor tolkar detta. Detta resulterar i enligt vår tolkning att 

föräldrarnas intention med att tillföra en båt kan tolkas och fungera helt annorlunda av barnen. 

Båten kan exempelvis symbolisera ett piratskepp eller ett hus. 

Anna förklarar att föräldrarna även påverkar förskolan utformning inte bara genom att tillföra 

föremål utan även genom deras uppfattningar: 

“Vi har ett snöre och det är egentligen för föräldrarna, 

för vissa föräldrar tycker att å nej fy va läskigt det 

finns ingenting, barnen går inte ifrån gården för det 

finns ingenting annat som lockar “(Anna) 

Anna hänvisar här till det faktum att förskolegården är omgiven av ett snöre, för att ersätta ett 

klassiskt förskole-staket vilket de inte har på förskolan Glöden. Hon menar här att det är på 

grund av föräldrarna och för deras skull som de har satt upp ett snöre för att avgränsa gården. 

Hon förklarar att barnen skulle klara sig utan det då de vet exakt var gränserna går men för att 

lugna och skapa trygghet för föräldrarna gällande förskolegården har de satt upp ett snöre. 

Berger och Luckmann (1991, s68-70) menar på att omgivningen påverkar individen men att 

den även påverkas av individen, vilket resulterar i att platsen är en social konstruktion. Utifrån 

vår tolkning kan man se hur föräldrarnas upplevelse av platsen på exempelvis Glöden 

påverkar gården i form av att ett snöre sätts upp, ett snöre som i sin tur lugnar föräldrarnas oro 

över att gården inte är inhägnad med staket. Även Lotta tar upp föräldrarnas oro gällande 

barnens utevistelse på en stor gård. Lågans föräldrar uttryckte inför pedagogerna på Lågan att 

de tyckte att det var läskigt att gården var så stor, detta gjorde att pedagogerna i samspel med 

föräldrarna skapade en gårdspolicy gällande pedagogernas arbetsätt då de är ute på 

förskolegården. Lotta förklarar att denna gårdspolicy genomsyrar pedagogernas arbetsätt på 

gården och förklarar att den skapar trygghet både för föräldrarna och pedagogerna då policy 

fungerar som ett stöd för pedagogerna i deras arbete. Vilket hon tyckte fungerade väldigt bra 

då pedagogens roll och arbetsuppgifter blev tydliggjorda på förskolegården. 

Pedagogens roll på förskolegården 

Som vi presenterade ovan är säkerhetsperspektivet på gården centralt för föräldrarna, detta 

gäller även då det kommer till samtliga av de verksamma pedagogerna. Karin förklara att man 

hela tiden måste kunna se vart barnen är, vad som uppstår och vad som händer i olika 



34 
 

situationer. Emma förklarar att det är viktigt att man som pedagog kan känna en trygghet i att 

nu är pedagogen Kalle där med barnen då kan jag vara här. Även Eva tar upp detta som en 

central del i arbetet utomhus på förskolegården och förklara om man som pedagog exempelvis 

är låst i en aktivitet måste man kunna känna tilltro till att kollegorna även ser mina barn för att 

man ska kunna fokusera på aktiviteten 

“För det som är lite läskigt ..är ju att, du måste ju släppa dina barn 

å då får man lita på att någon liksom har koll “(Eva) 

Eva förklarar att det är viktig att vara aktiv som pedagog och hela tiden förhålla sig till 

läroplanen och alltid ha ett fokus på säkerheten på gården. Utifrån detta är tilltron till 

kollegorna en förutsättning för att pedagogen ska kunna engagera sig och använda hela sin 

kapacitet gällande läroplanens olika komponenter för att fånga barnen uppfattar vi utifrån 

Eva. 

 

Även Karin menar att konsten att fånga barnen ute är viktigt då hon upplever att det finns 

många lärandesituationer som man som pedagog kan dra nytta av, men att det är svårt då det 

på förskolegården pågår händelser som upptar deras koncentration. Karin tillägger att 

utomhus har barnen därför en annan frihet att välja om de vill vara med i pedagogledda 

aktiviteter eller om de hellre vill cykla, valet ska vara grundat i deras egna intressen. Anna 

förklarar att utomhus såväl som inomhus är det centralt att lyssna in barnens intressen och att 

det är en bra ingångsvinkel till exempelvis lärande eller att stötta barnen i att komma in i en 

lek som redan pågår eller starta en ny. Detta håller även Lotta med om och förklarar att då 

man i rollen av pedagog är medundersökande och nyfiken i de lekar och händelser som 

utspelar sig på förskolegården kan man stödja barnen i deras utveckling. Både genom att 

stötta barnen då de leker genom att skapa och erbjuda miljöer som lockar men även genom att 

starta upp lekar och rikta deras blick förklarar Lotta. Hon förklarar vidare att idag hade 

exempelvis hon och några barn rullat bollar nedför en backe och då relaterade de backen till 

det lutande planet vilket de håller på att arbeta med inomhus. Williams (2006, s27) menar att 

barn lär av varandra, det betyder dock inte att man som vuxen inte behövs utan att man som 

pedagog ska vara aktiv med barnen. Även Eva anser båda att man som pedagog behöver vara 

aktiv på gården, Karin håller med och förklarar att utevistelsen på förskolegården även den 

behöver ha en pedagogisk grund vilket förutsätter att pedagogen är aktiv på gården: 

“Barnen behöver de, att erbjudas mer än bara en 

sandlåda med hinkar och spadar.” (Karin)   
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Karin uttrycker att det är viktigt att pedagogen är aktiv på förskolgården och inte bara plockar 

fram material utan något specifikt syfte. Eva och Karin uttrycker dock att man kan vara en 

aktiv pedagog på olika sätt.  

 

Karin och Lotta är alla eniga om att förskolegården måste ha pedagoger både i form av löpare 

och fasta positioner. Karin förklarar att det finns några platser där det oftast finns en pedagog 

positionerad men att de andra pedagogerna i huvudsak följer barnens rörelse på gården 

anpassat efter deras behov. Exempelvis förklarar hon att de små barnen behöver en pedagog 

vid gungorna medan det för de stora barnen räcker med att man är i närheten så att man kan 

ingripa och stötta om det skulle uppstå någonting. Den pedagogen som har en fast position på 

Lågan, finns vanligen i sandlådan eller vid gungorna enligt Lotta och fungerar som en 

säkerhet för de barnen som håller på att utveckla en trygghet till gården genom att utforska 

den. Hon förklarar att barnet kan se pedagogen sitta i sandlådan och då känna en trygghet till 

att gå bort till klätterställningen eftersom pedagogen är synlig och en trygghetspunkt för 

barnet. Lotta menar på att löparen är de pedagogerna som går runt gården med en lista för att 

se så att alla barnen är på plats, men även för att se vad barnen gör och få veta lite mer om 

deras lekar genom att visa ett genuint intresse. Kylin (2004, s35) menar att ett intresse i 

barnens perspektiv av förskolegården är en förutsättning för att pedagogerna ska kunna se och 

identifiera de platser som barnen upplever som betydelsefulla. Om man då som pedagog inte 

är aktiv ute på förskolegården skulle det i vår tolkning av Kylin (2004) göra att man kan missa 

viktiga och betydelsefulla platser för barns lärande. 

Lotta sammanfattar detta och pedagogens roll genom att förklara att man som pedagog både 

måste kunna ha fokus på delen likväl som på helheten då man är ute på gården. 

“Men också en ansvarig vuxen, vi har ju ett annat ansvar 

ja en överblick att vara i det lilla å de stora samtidigt i de 

som vi gör hela dagarna “(Lotta) 

 

Lärande 

Cresswell (2004,s11) menar på att individen måste se platsen som meningsfull för att den ska 

fungera som ett redskap för att införskaffa kunskap och bilda en förståelse av världen där 

människor verkar och utvecklas. Detta är ett gemensamt tema hos alla fem pedagoger då alla 

anser att förskolegården är en arena som bidrar till lärande i olika former året om, både i 
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barnets eget utforskande och när pedagogens håller i aktiviteter, detta sker både spontant och 

planerat. Pedagogernas uppfattningar kommer nedan att presenteras i fem kategorier.  

En röd tråd mellan lärande inomhus och utomhus 

Eva och Lotta förklarar att lärande ska ske både ute och inne i en växelverkan. Lotta säger att: 

”vårt uppdrag att lärandet det pågår hela dagen och att de e just de som är förskolans unika 

verksamhet, växlingen inne -ute, storgrupp -litengrupp, olika material, egna val-organiserad 

verksamhet” (Lotta). 

Denna växelverkan mellan inne och ute arbetar Karin, Eva och Lotta med under förskolans 

projekt. Denna projekttid är ofta lagd inne vilket gör att de barn som inte deltar i projektet går 

ut. En gemensam sak för alla pedagoger är att man i sitt projekt ibland går ut för att leta och ta 

in utomhus material för att använda det i sitt skapande. Karin menar på att det blir en röd tråd 

genom hela verksamheten då man sammankopplar inne och ute. Lotta instämmer och säger att 

på så sätt kompletterar inne och ute varandra. Detta kan man koppla till Löfstedt (1999,s33) 

som menar på att man i förskolan ofta delar in dagen och barnen i olika planhalvor. Här får 

man inte glömma bort att oavsett vilken planhalva barnen är på är det viktigt att veta att 

utvecklingens drivkraft har utgångspunkt i växelspelet mellan barnet och omgivningen. 

Författaren menar att utveckling och inlärning är en pågående process som inte kan begränsas 

till vissa arrangerande inlärningstillfällen utan behöver uppmärksammans i alla situationer 

som barnen möter under den dagliga verksamheten. Författaren menar med detta att alla 

situationer under dagen ska klassas som pedagogiska. Karin håller med om detta då hon har 

en önskan att man måste kunna erbjuda de barn som inte är med i projektet just den dagen och 

går ut, någonting som motsvarar lärandet inne. Man ska inte gå ut bara för att gå ut vilket 

också Lotta lyfter upp och förklarar att om man går ut bara för att gå ut, tappar man bredden 

och man får inte ett fördjupat perspektiv. 

 

Anna, Emma och Lotta uttrycker en önskan och en vilja att verksamheten hela tiden ska vara 

pedagogisk såväl ute som inne, Anna uttrycker exempelvis att de har väldigt många möten av 

olika former under tre av fyra fredagar vilket gör att deras fulla fokus pedagogiskt inte är 

fokuserat tillsammans med barnen utomhus vilket Emma instämmer i. En annan aspekt tar 

Lotta upp, hon menar att även fast vi pedagoger på Lågan arbetar växelvis inne och ute, skulle 

vi kunna jobba med ännu mer ute, då projektet är mest inne idag, men där skulle vi kunna 

kompletta projektet med ute-utmaningar. I dagsläget ser man mycket lärande i motorik, 
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samspel och naturkunskap uttrycker Lotta men man skulle kunna behöva få på fler glasögon 

när de gäller barns lärande rent allmänt. 

 

Lärande utifrån barnens intressen 

Till skillnad för Karin, Eva och Lotta så arbetar Anna och Emma inte med något uttalat 

projekt för tillfället. Anna menar på att hon och Emma har planerade aktiviteter men att detta 

är beroende av hur mycket barnen orkar och vart deras intresse befinner sig just nu, därav att 

man måste släppa på sina egna planer för att spinna vidare på deras intresse för stunden. Anna 

exemplifierar att barnen vid ett tillfälle hittade älgbajs och då fick Anna släppa sin planerade 

aktivitet till förmån för barnens intresse. Emma håller med och menar på att: 

”Men det e också att följa barnen, dom e inte där just idag. Bra, vi kan komma tillbaka 

dit, vi har ju ändå två år med dom vi hinner nog med siffran 3” 

(Emma) 

Emma anser att ute ger möjlighet till ett lekande lärande där man får använda med hela 

kroppen och Anna förklarar vidare att detta resulterar i att det sällan blir ett stillasittande 

tragglande. Detta anser Szczepanski (2008,s13) resulterar i ett mer djupinriktat lärande om 

man har en pedagogik som baseras på sinnlig erfarenhet. Författaren menar på att människan 

inte lär sig bara genom att lyssna på läraren, läsa eller titta på bilder utan man måste 

komplettera detta med att beröra, smaka, känna och lukta. 

Anna menar att det inte finns någon gräns på vad som är ute och inne och förklarar att vill 

barnen pyssla, rita och måla ute så tar vi ut det materialet och vill barnen bygga lego ute så tar 

barnen ut lego, det gäller att följa barnens intresse. Detta håller även Karin med om, hon 

menar att då pedagogen utgår från barnens intresse kan olika former av lärande synliggöras. 

Eva ger exempel på att ta med barnens intresse inomhus ut på förskolegården och förklarar att 

hennes barngrupp var intresserade av bokstäver inne och för att vidareutveckla det intresset 

tog Eva ut asfaltskritor som barnen kunde skriva med på asfalten. Detta gjorde att barnen även 

ritade bokstäver med pinnar. Szczepanski (2008, s13) menar att utemiljön är en viktig källa 

till kreativa och meningsfulla processer vilket i vår förståelse skulle kunna finna grund i 

pedagogerna handlingar då de uttrycker en uppfattning om att det händer andra saker utomhus 

än inomhus. 
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Lära i stationer eller som en spagetti röra?  

Lotta i sin tur berättar att de riggar rika miljöer som erbjuder olika sorters lärande. Dessa 

miljöer sker utifrån ett transdisciplinärt lärande, de vill säga att allt lärande sker samtidigt som 

en ”spagettiröra” i alla ämnen, vilket gör att pedagogerna riggar miljöer som är så rika som 

möjligt och delar inte upp dem i exempelvis mattehörnan och språkhörnan, utan allt ryms 

överallt. Riggade miljöer tar även Karin och Eva upp. Karin arbetar med stationer under vissa 

dagar i veckan. Dessa stationer är uttalade, musik och rörelse, byggis, snickis, måleri/ateljé, 

hemvård. Ibland används dessa stationer för att skapa någonting till avdelningens nuvarande 

projekt. Karin visar att exempelvis snickis innehåller byggmaterial men även material för att 

barnen ska kunna planera sitt bygge genom att rita och klippa. Även Eva har arbetat med 

liknande stationer på sin förskola. Dessa stationer som Karin och Eva talar om är inte fasta ute 

utan finns inlåsta i förrådd som öppnas upp vid vissa tillfällen.  

Mårtensson (2004, s20-27) förklarar att det är naturligt att det ser olika ut på olika förskolor 

då det kommer till utomhusmiljön och den tid som barnen och pedagogerna spenderar där. 

Hon menar vidare att detta har sin grund i att alla förskolor själv lägger upp sin dagliga 

verksamhet och projekt, samt att det inte alls är konstigt att det ser olika ut på förskolegårdar 

då det kommer till riggade miljöer och olika strukturer.   

Karin uttrycker dock exempelvis att hon gärna skulle erbjuda stationerna under alla veckans 

dagar men att det inte alltid är så att alla pedagogerna på Flamman delar samma vision som 

henne gällande lärande utomhus. Eva förklarar att beroende på vilka kollegor som arbetar på 

huset så kommer utemiljön att nyttjas på olika sätt, någonting som även Szczepanski(2008) 

påpekar är att alla har individuella uppfattningar av lärande och uttrycker att pedagogers syn 

på lärande påverkar hur de nyttjar förskolgården.  

 

Socialt lärande 

Anna och Lotta tar upp socialt lärande som en kontrast till lärande kopplat till specifika 

platser.  Lotta lyfter upp det sociala lärandet, där hon menar att tack vare att alla avdelningar 

delar gård blir det ett socialt lärande i form av möte över åldrarna utomhus. Detta gör enligt 

Lotta att deras förskola har en stark vi-känsla då man lära och leka tillsammans andra barn. 

Exempelvis förklarar Lotta att ett barn kan cykla på den stora cykeln tillsammans med sitt 

äldre syskon någonting som barnet inte klarar av själv. Utifrån Berger och Luckmann´s (1991, 

s56-57) teori gällande kunskapsregistret så skulle detta lärande i vår förståelse kunna medföra 

att barnen delar med sig av sina kunskapsregister och i sin tur påverkar varandra, eftersom de 
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har olika erfarenheter och kunskaper. Williams (2006, s25,61-62) menar på att barn lär av 

varandra oavsett ålder eller vänskapsband. Här menar författaren att man inte behöver vara 

bästa vänner för att lära av varandra utan man får in lärande likväl i en argumentation som en 

konflikt över en cykel eller gunga.   

Utifrån Williams (2006) och Lotta så kan ett färre antal barn på förskolegården i vår förståelse 

ses som en begränsning för barns lärande då det inte erbjuder lika många sociala relationer. 

Anna ser dock färre barn på förskolegården som en möjlighet för barnen att prova på många 

olika lärande aspekter och ofta. Hon förklara att då väntetiden inte är lika stor så ökar 

pedagogen chansen för barnen att prova på olika former av lärande. Anna ger exempel på att 

på deras gård har de 3 hammare som 14 barn ska dela på, detta gör att väntan inte blir lika stor 

och avbrott som kisspauser hindrar de inte aktiviteten att fortsätta. Hon gör en jämförelse med 

barn antalet på deras “lånegård” och förklarar att om man är ett större antal barn på en gård 

kommer aktiviteten att kräva att man som pedagog behöver positionera sig där för att hålla 

aktiviteten under uppsikt. Anna menar att detta kan resultera i att man som pedagog kanske 

säger nej till dessa barn som vill spika. 

“Hade man varit många avdelningar så tar man ju hand om varandras 

barn självklart, för alla barn är allas barn och när vi är där ute så är 

det bara vi. Så det blir lite annorlunda.“ (Anna) 

 

Att upptäcka och ta vara på lärandet utomhus  

Under rubriken ” En röd tråd mellan lärande inomhus och utomhus” nämnde Lotta att det 

behövs fler glasögon för att se lärandet som finns utomhus. Det lärande på förskolegården 

som de verksamma pedagogerna i denna undersökning presenterar omfattar bland annat 

matematik, naturvetenskap, teknik språk men också lärande ur ett hälsoperspektiv så som 

motorik och rörelse. 

Under vistelsen på förskolegården menar alla pedagoger att lärande finns överallt, oavsett om 

det är att undersöka älgbajs som Anna ger exempel på eller räkna träd eller skriva på asfalten 

som Eva uttrycker, Eva fortsätter och menar att förskolans läroplan och dess mål sitter i 

ryggmärgen. I förskolans läroplan (98/10s.7) kan man läsa att förskolan ska medverka till att 

barnen utvecklar ett varsamt förhållningssätt till miljön och naturen, barnen ska också få 

förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Eva och Lotta tar både upp just denna 

punkt från läroplanen i form av lärande genom att värna om naturen. Eva anser att genom att 

vara ute får man som pedagog och barngrupp chans att prata om hur man beter sig i naturen, 
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att du bland annat ska vara försiktig med buskar, träd och mossa. Lotta i sin tur lyfter upp 

denna aspekt i form av att man ska lära barnen att värna om vår miljö. Lotta har tillsammans 

med sin barngrupp planterat blommor utanför deras entré. Dessa blommor har barnen skött 

om ända sen i våras och det är våra blommor menar Lotta, och förklarar att barnen får se ett 

värde i att vara varsam. Under intervjuns tillfälle har blommorna vissnat vilket ger ett annat 

lärande att få följa växer under olika årstider.  

 

Sammanfattningsvis så upplever våra pedagoger att lärande både sker socialt i barnens 

relationer, på förskolas mötesplatser, stationer och aktiviteter samt då barnen utforskar 

förskolegården och dess struktur.  
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Slutdiskussion 

Vår undersöknings syfte var att belysa och analysera verksamma förskolepedagogers 

uppfattningar om förskolegårdens betydelse för barns lärande. Utifrån detta syfte har vi funnit 

både likheter mellan resultat, teori och tidigare forskning likväl som skillnader mellan dessa. 

Nedan kommer vi att presentera en sammanfattning kring vad resultatet, teorierna och den 

tidigare forskningen uttryckt. Avslutningsvis kommer vi att redogöra för undersökningens 

slutsats och presentera framtida forsknings ingångar.  

Sammanfattning och diskussion  

Alla de fyra förskolorna vi har besökt ser olika ut till strukturen och uppbyggnaderna och 

upplevs av pedagogerna olika. Pedagogerna i vår undersökning uttrycker gemensamt att 

gården som plats är viktig som ett komplement till inomhusverksamheten men även som en 

självständig plats för lärande.  

Karin, Eva och Lotta uttrycker som presenteras under “En röd tråd mellan lärande inomhus 

och utomhus” att stora delar av det pedagogiska lärandet idag sker inomhus men att de har en 

vilja att arbeta lika mycket med projektet utomhus som de i dagsläget gör inomhus. Lotta 

menar dock på att de skulle behöva bli bättre på detta och nyttja förskolegården och dess 

potential mer än de gör i dagsläget. Karin upplever dock att organiserade aktiviteter utomhus 

medför andra svårigheter som pedagog än då lärande sker inomhus och hon förklarar att detta 

är någonting som hon vill bli bättre på. Hon menar på att utomhus har barnen svårare att 

koncentrera sig då det är saker i omgivningen som kräver deras uppmärksamhet på ett annat 

sätt än inomhus. Även Eva och Lotta uttrycker en önskan att kunna nyttja, utveckla och 

fördjupa sin kunskap gällande lärande på förskolegården, eller att hitta fler glasögon för 

lärande utomhus som Lotta uttrycker det. Utifrån våra pedagogers utsagor upplever vi att 

pedagogerna lättare kan synliggöra lärande inne än ute, någonting som kan bero på 

lärarutbildningen och dess struktur i relation till lärande utomhus inte är lika omfattande som 

inomhus upplever vi. I relation till vår utbildning undersöks ofta barns lärande utomhus 

endast genom renodlade naturvetenskapliga kurser och inte som ett allmänt inslag generellt 

genom utbildningen.  

Anna och Emma upplever dock inte en svårighet att synliggöra lärande utomhus, då de till 

skillnad från resterande pedagoger i vår undersökning inte arbetar med projekt inomhus. På 
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Glöden har de inte separerat inomhus-och utomhusverksamheten utan de ser den som en enda 

enhet.  

Kan det vara så att uppdelningen mellan lärande inomhus och lärande utomhus medför att det 

blir svårjobbat utomhus på gården?  

Att det råder skilda uppfattningar mellan Anna och Emma respektive Lotta, Karin och Eva 

bekräftar i det Szczepanski(2008) uttrycker då han förklarar att olika pedagoger har olika 

uppfattningar av lärande utomhus.  

En faktor som vi kopplar till detta är hur pedagogen ser på sin roll på förskolegården, 

pedagogerna uttrycker flera olika uppfattningar av vad pedagogens roll är på gården, bland 

annat uttrycker de att en pedagog ska tänka på barnens säkerhet, vara aktiv, medforskande, 

rigga miljöer och visa genuint intresse för barnens intressen och tankar. Beroende på vilken 

eller vilka av dessa egenskaper som en pedagog tillskriver sig själv kommer deras roll i barns 

lärande på förskolgården att se olika ut.  

 

Szczepanski (2008) uttrycker att pedagogers uppfattning om lärande utomhus varierar. Detta 

bekräftas av Lotta och hon förklarar att transdisciplinära mötesplatser och stationer inte delar 

samma syn på lärande och att detta då det kommer till det pedagogiska arbetet utomhus 

innebär olika förutsättningar. Lotta förklarar att ett transdisciplinärt lärande berör flera olika 

aspekter och ämnen samtidigt och särskiljer detta lärande från stationer som endast fokuserar 

på exempelvis matematik. Karin förklarar dock att deras snickis både innehåller byggmaterial 

och material för att rita och planera sitt skapande vilket berör exempelvis matematik, teknik 

och motorik upplever vi, vilket motsäger Lottas tanke om att stationer endast berör ett ämne. 

Pedagogerna Lotta och Karin har olika syn på lärande upplever vi men har ändå ett 

gemensamt mål att gynna barnens lärande genom att erbjuda olika lärandemöjligheter för 

barnen.  

 

En annan aspekt i relation till Szczepanski (2008) har exempelvis Eva berört och uttrycker att 

beroende på vilka pedagoger som arbetar på förskolan kommer förskolegården och hur barn 

och pedagoger nyttjar denna att variera. Det socialkonstruktivistiska perspektivet som ligger 

till grund för denna undersökning uttrycker även detta och menar på att individerna påverkar 

platsen, förslagsvis hur pedagogerna utformar denna (Berger och Luckmann, 1991). 

Författarna tillägger att även platsen påverkar individerna, exempelvis pedagogernas 

uppfattning av platsen och vad den kan erbjuda för lärande, gården ses som en social 
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konstruktion (Berger och Luckmann, 1991). Att gården ses som en social konstruktion har 

alla pedagoger berört på något sätt exempelvis då de samtalar om hur platsen påverkar barns 

lekar och hur de själva skulle vilja utveckla platsen. Detta har pedagogerna uttryckt på flera 

olika sätt, exempelvis menar Emma att pedagogerna på Glöden anpassar gården efter barnens 

intressen, exempelvis genom att hänga upp gardinen på baksidan förklarar Anna. Eva 

uttrycker att även gården påverkar vad som sker på den och att en gård som har många buskar 

och träd lockar barnen till lekar som kurragömma. Lotta förklarar att det på gården hela tiden 

måste ske förändringar så att alla barnen finner nya utmaningar, någonting som även bekräftas 

av Karin. Alla pedagogerna ser förskolegården som en levande plats, en dynamisk plats som 

ska ingå i ett ständigt utvecklingsarbete och utvärderas utifrån barnens behov och intressen, 

samt de möjligheter och begränsningar som platsen erbjuder.  

Dock så finns det en aspekt till detta upplever vi, i och med att pedagogerna stöter på 

praktiska svårigheter, det finns en del av verklighet som pedagogerna inte kan påverka men 

som påverkar dem. Exempelvis ekonomiska begränsningar hos kommunen eller statliga 

regleringar likväl som solen och omslag i vädret är sådana faktorer. Karin uttrycker en vilja 

att förändra den mittersta gården, någonting som inte är möjligt då det blir för varmt där på 

sommaren så att ingenting växer och kommunen inte har resurser för att förändra hela gården.  

En aspekt till detta är dock att pedagogerna trots detta har många utvecklingstankar och att 

dessa faktorer inte är någonting som stoppar dem, det försöker arbeta runt dem och komma på 

lösningar för detta. Ett utvecklingsarbete som berör både yttre faktorer, barnen, pedagogerna 

och föräldrarnas åsikter samt platsens utformning.  

 

Hur upplever då de verksamma pedagogerna i vår undersökning att förskolegårdens struktur 

och utformning påverkar lärandet? Alla pedagogerna benämner aspekter kopplade till platsen 

som social konstruktion men utvecklar detta och påpekar att beroende på barnens ålder, 

förskolegårdens utformning och de socialt tillskrivna meningarna i platsen påverkas barns 

lärande både socialt som mentalt. Utifrån vårt resultat kan man exempelvis utläsa att 

pedagogerna upplever att en stor gård kan vara en fördel då barn i olika åldrar kan mötas och 

lära tillsammans, dock så upplever de även att en mindre förskolegård har sina fördelar då det 

för små barn skapar trygghet samtidigt som man kan få lite avskildhet och redskapen blir 

lättillgängliga då det inte blir lika långa väntetider.  

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån detta se att den tidigare forskning som vi har presenterat i 

många fall stödjs av pedagogernas utsagor men att detta beror på vilken syn den individuella 
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pedagogen har rörande lärande på förskolegården. Pedagogernas generella uppfattningar av 

barns lärande i relation till förskolegården är individuellt varierade och berör bland annat 

olika åsikter gällande förskolegårdens utformning, pedagogens syn på lärande på gården och 

pedagogens egen roll i barns lärande utomhus.   

 

Detta kopplar vi till de styrdokument som förskolorna och pedagogerna ska rätta sig efter, 

exempelvis kommunala och statliga bestämmelser. Förskolans läroplan är ett statligt 

styrdokument vilket i vår erfarenhet ger pedagogen och förskolan stor tolkningsfrihet gällande 

de mål och riktlinjer som finns där. Lotta uttrycker att det kan vara en fördel att alla 

pedagoger och olika förskolor har tolkningsfrihet då det möjliggör för att alla förskolegårdar 

har en individuell struktur och utformning. Dock så kan denna tolkningsfrihet gällande 

läroplanen även vara negativt tänker vi, då det inte finns några skyldigheter eller rättigheter 

som förskolan, kommunen och staten måste förhålla sig till då det gäller förskolegårdens 

utformning. Att inte förskolan har några rättigheter hos kommunen, gör att om kommunen 

exempelvis tar bort någonting från förskolegården så har de inga skyldigheter att ersätta detta, 

någonting som Karin uttryckt. Samt att det i vår erfarenhet och i Grahn´s (1997) studie finns 

många förskolor i stora städer som har en väldigt liten gård eller ingen alls, utan som nyttjar 

lekplatser i området. Om det skulle finnas en statlig eller kommunal skyldighet att se till att 

alla förskolor har en egen gård skulle detta antagligen se annorlunda ut tänker vi.  

Vi upplever att det både är positivt och negativt att förskolan får utveckla sin gård på fria 

grunder då förskolegårdarna inte blir stöpta i samma mall utan utvecklas utifrån barnen. 

Utifrån våra pedagogers utsagor gällande att förskolegården ska anpassas efter alla barns 

individuella behov och intressen skulle allt för starka riktlinjer i vår uppfattning inte gynna 

förskolverksamheten.   

Slutsats 

Så hur uppfattar verksamma förskolepedagoger förskolegården och dess betydelse för barns 

lärande? Alla pedagoger i vår undersökning är eniga om att förskolegården är en arena för 

lärande. Förskolegården erbjuder många olika sorters lärande för barn och pedagoger att 

erövra och det finns inte någon ultimat mall för hur en förskolegård ska vara utformad. Dock 

så har pedagogerna gett många konkreta tips för hur man ska tänka när man nyttjar sin 

förskolegård i den dagliga verksamheten, hur man planerar sin förskolegård för att gynna 

barns lärande och utveckling samt hur man som pedagog kan förhålla sig till sin egen roll på 
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förskolegården för att stödja barnens lärande. 

Vår sammanfattning av pedagogernas utsagor grundas i tre väsentliga uppfattningar gällande 

barns lärande på förskolegården: 

1. Förskolegården ska vara dynamisk, den ska utvecklas samt utformas efter barngruppens 

behov och intressen så att alla barn får uppleva utmaningar och nya erfarenheter att erövra.  

2. Förskolegården ska erbjuda många olika mötesplatser där barnen får en chans att både leka 

och lära tillsammans med andra barn och pedagoger, men även utforska på egen hand utifrån 

sina egna tolkningar och intressen.  

3. På förskolegården ska pedagogen både fungera som en trygg punkt som ser till att alla 

känner sig säkra, men även som medforskande och visa genuint intresse för barns lekar, 

åsikter och tankar.   

 

Mot framtiden 

Den som vill fördjupa sig ytterligare i kopplingen mellan förskolegården och barns lärande 

skulle exempelvis kunna genomföra en undersökning grundad i barnens uppfattningar, så att 

undersökningen får ett barnperspektiv och inte ett vuxenperspektiv som denna undersökning 

utgår från. Det skulle vara intressant att se om barnens och pedagogernas upplevelser av 

förskolegårdens del i barn lärande skiljer sig åt.  

En annan forskningsmöjlighet skulle kunna vara att jämföra hur pedagoger inom olika 

pedagogiska inriktningars uppfattningar barns lärande på förskolegården, exempelvis om det 

skiljer sig åt mellan en förskola med uteprofil och en förskola som inte har det.    
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Bilagor 

Undersökningsinbjudan 

Hej, vad roligt att du vill delta i vår undersökning! 

Här finner du som informant lite information kring syftet med vår undersökning, 

tillvägagångs sätt och de etiska principer vi kommer att följa då vi kommer och besöker dig 

och din förskola. 

Vi är två studenter från Södertörns högskola som går vår sjunde och sista termin på 

Förskollärarutbildningen. Nu under hösten kommer vi att genomföra en undersökning 

gällande pedagogers uppfattningar om barns lärande i förhållande till förskolegården. 

 

Genom intervju och observation önskar vi få en djupare förståelse av pedagogers tankar om 

gårdens utformning i relation till barns lärande, både den nuvarande gården, 

utvecklingsmöjligheter och pedagogernas arbetssätt. 

Vi önskar genomföra en intervju på ca 40minuter, samt göra en observation av utformning 

och rörelsen på förskolans gård. Intervjun kommer att dokumenteras med ljudinspelning och 

eventuella anteckningar för att sedan transkriberas i sin helhet. Observationen kommer att 

utgå från ett på förhand skapat observationsprotokoll där vi bockar av och antecknar de saker 

som utgör och sker på förskolans gård. 

 

Ditt deltagande som informant kommer självklart att vara anonymt och allt insamlat material 

kommer att behandlas och förvaras enligt forskningsetiska principer. Materialet kommer 

endast att användas till denna undersökning och du kommer som informant att ha möjlighet 

att ta del av ditt material, både under processens gång såväl som resultatet av undersökningen. 

 

Vi ser fram emot att komma ut och få möjlighet att ta del av dina tankar och upplevelser! 

Nedan finns kontakt information till oss båda, om du har några frågor eller av annan 

anledning behöver komma i kontakt med oss. 

 

Jennie Björnell   Sandra Johansson 

mail*******    mail.******** 

mobilnr. *****   mobilnr.******* 
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Intervjuguide 

Inledning. En kort presentation av undersökningens syfte och genomgång av de 

forskningsetiska principerna som intervjun kommer grundas på. 

 

Inledande frågor:                          Förslag på följdfrågor: 

*Vilken ålder är det på barnen som du arbetar med?    Hur tänker du då...? 

*Hur länge har du varit verksam som              Kan du utveckla…? 

 pedagog inom förskoleväsendet?                 Hur menar du då..? 

*Var har du för pedagogisk utbildning?                   Har jag förstått dig rätt...? 

- fördjupande kurser? 

 

Centrala områden: 

*Hur uppfattar du som pedagog er förskolegård? 

- styrkor/svagheter? 

- anpassad för alla åldrar? 

 

*Av vilken anledning går ni ut på gården? 

- syfte? 

-spontant eller planerat? 

 

*Hur upplever du som pedagog att barnen uppfattar vistelsen på förskolgården? 

-finns det någon eller några platser/objekt som barnen verkar uppskatta mer än andra? 

 

*Hur uppfattar du förskolegården i relation till barns lärande? 

 

*Hur uppfattar du din roll som pedagog på förskolegården? 

- varierar rollen beroende på ålder på barnen? 

- aktiv/passiv 

- speciella positioner på gården? 

 

*Upplever du  att din förskola arbetar kontinuerligt med gårdens utveckling för att främja 

barns lärande? 

- vid ja, hur då? 

- vid nej...hur kommer det sig? 

 

*Finns det några områden gällande förskolegården som du skulle vilja utveckla för att främja 

barns lärande? 

- gården som plats? 

- pedagogens roll? 
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Observationsprotokoll 

Finns..?  

Asfalt  Backe  Balansbana  

Barnvagnsförråd  Basketkorg  Bollplan  

Bord  Buskar  Bygghörna  

Bänkar  Cykelställ  Dike  

Däck  Förråd  Grillplats  

Grindar  Gräsmatta  Gungbräda  

Gungdjur/föremål  Gungor  Klocka  

Klätterställning  Klätterträd  Kojor  

Kulle  Lek-kör  Lekstuga  

Ljudhörna  Markeringar på marken  Mattehörna  

Område under tak  Rinnande vatten  Sandbord  

Sandlåda  Skogsområde  Staffli  

Stenar  Stenlagd gång  Stigar  

Stockar  Stubbar  Träd  

Trädgårdsland  Utsmyckningar  Vattenbord  
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Löst-material 

Bollar  Fordon  

Matlagningsmaterial  Motoriskt 

material 

 

Naturmaterial  Sandleksaker  

Utforskningsmaterial  Övrigt:  

 

Skiss: (ritas på plats - innehållande: planlösning, pedagoger och barns positioner på gården) 

 

 


