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Abstrakt
Syftet med studien är att studera vad barn har för uppfattningar kring förskolegårdens
utformning, innehåll och användningsområden utifrån ett pedagogiskt syfte.
Ytterligare en aspekt är att synliggöra hur barn uppfattar delaktighet med sig själva
som utgångspunkt samt pedagogerna i relation till förskolegården. Studien har utförts
med hjälp av kvalitativ innehållsanalys, med en induktiv ansats. Det empiriska
materialet har framställts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fjorton barn
på två olika förskolor i Sverige. Barnen som intervjuats är i åldrarna mellan två och
fem år. Resultatet visade att barnen är relativt nöjda med sin förskolegård samtidigt
som de hellre vistas inomhus om de själva får välja miljö. Att barnen hellre vistades
inomhus berodde på att det fanns fler möjligheter att välja lekredskap och material
inomhus. Barnen uppfattade sig själva som mindre delaktiga och mindre erfarna då
det gällde att ta beslut gällande förskolegården. Resultatet visade på att det fanns en
viss bristande kunskap hos barnen när det gällde förskolegårdens pedagogiska syfte.
Slutsatsen som dragits är att förskolegården behövs utvecklas och uppmärksammas då
den är betydelsefull för barns lärande och utveckling.
Nyckelord: barn, förskola, förskolegården, kvalitativ innehållsanalys, uppfattningar.
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Inledning
Problemområdet i studien är förskolegården då det utifrån egna erfarenheter arbetas
mindre aktivt med den här miljön beträffande utformning, utseende och innehåll. Det
faktum att inomhusmiljön prioriteras mer har varit ett återkommande yttrande av
verksamma pedagoger under vår utbildning.
Björklid (2005) betonar att om den fysiska miljön upplevs som otillgänglig och
understimulerande kan det begränsa barns fysiska, kognitiva och sociala utveckling.
Vidare poängterar hon även att det är betydelsefullt att barn aktivt får vara delaktiga i
den fysiska miljöns utformning. Lenninger & Olsson (2006) betonar att barns
perspektiv måste tas på allvar för att kunna tillgodose deras behov och önskemål.
Samtidigt lyfter Johannesen & Sandvik (2009) fram att barnen har rätt att bli hörda
precis som alla andra. De belyser även att delaktighet och inflytande inte handlar om
att få bestämma något, utan att få möjligheten att vara en del av något där det visas
respekt och där alla inkluderas oavsett åsikter, känslor och tankar. Grahn (1997)
betonar att den fysiska miljön oavsett om vi vill eller inte, finns runt oss hela tiden.
Barn till skillnad från vuxna har en begränsad rörelsefrihet vilket innebär att de får
nöja sig med den miljö som finns. Miljön bör utformas tillsammans med olika barn
och åldrar för att tillgodose alla barns behov.
För att underlätta och öka förståelsen för studien förklaras återkommande
begrepp kort. Med pedagoger menas alla som arbetar på förskolan oavsett utbildning.
Barn innefattar alla barn som går på förskolan. I texten förekommer både
förskolegården och utomhusmiljön, vilket står för att det är den inhägnade platsen där
barnen befinner sig när de vistats utomhus. Olika ord har valts beroende på
sammanhang då vi anser att det ena eller det andra ordet lämpar sig bättre. Den
naturliga miljön omfattar till exempel skog, alltså den miljö som inte är konstruerad
av människan. Det här är våra förklaringar och så som vi förstår dem gentemot vår
studie. Andra forskare hade kanske haft annorlunda tolkningar av begreppen.
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Problemformulering
Då det är barn som använder sig av den här miljön ligger fokus på deras uppfattningar
kring förskolegårdens utseende och innehåll samt hur de uppfattar sin delaktighet i
utformningen. Utifrån det här tänker vi att det är betydelsefullt i förskolans
verksamhet att barnen får vara delaktiga i planering och utveckling av deras
lärmiljöer. Det här borde även gälla utformningen av miljöerna, att som pedagog inta
ett barns perspektiv då miljön planeras och utvecklas. Att studera barns uppfattningar
om förskolegården innebär enligt oss en början till att inta ett barns perspektiv, då de
får uttrycka sin mening. Med den här studien vill vi nå fram till verksamma pedagoger
och möjliggöra en medvetenhet kring förskolegårdens betydelse för barns utveckling
och lärande.

Syfte
Syftet med studien är att studera vad barn har för uppfattningar kring förskolegårdens
utformning, innehåll, och användningsområden utifrån ett pedagogiskt syfte.
Ytterligare en aspekt är att synliggöra hur barn uppfattar delaktighet med sig själva i
utgångspunkt samt pedagogerna i relation till förskolegården.
Studien syftar till att få syn på barns uppfattningar gällande förskolegården samt
till att kunna tolka deras uppfattningar. Kvalitativ innehållsanalys ansågs därmed
lämplig som analysmetod. Följande frågeställningar ligger till grund för studien.
-

Hur uppfattar barn att förskolegården används och vad den erbjuder?

-

Hur uppfattar barn att förskolegården relaterar till ett pedagogiskt syfte?

-

Hur uppfattar barn sin delaktighet respektive pedagogernas i relation till
förskolegården?
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Tidigare forskning
Nedan följer en genomgång av nordisk och internationell forskning relevant för denna
studie. Forskningen är tematiserad och indelad i tre olika rubriker, vilka är utegården
och dess betydelse, naturlig och ostrukturerad miljö samt barns delaktighet och
inflytande.
Utegården och dess betydelse
I studien som Mårtensson (2004) gjort tar hon upp att förskolegårdar idag inte
används optimalt och att de är dåligt anpassade. Trots att förskolegården är en
betydelsefull del i många barns uppväxter är planeringen kring utomhusmiljön inte
speciellt bra. Förskolegården ska vara intressant och barnen ska kunna utforska den.
Vidare belyser hon även att omgivningen har en stor betydelse för hur barn använder
de olika lekredskapen som finns. Hon pratar om vidlyftighet och sinnlighet som en
del i leken, vilket kan innebära att det är omgivningen som leker med barnen och inte
tvärtom. Det som är avgörande är om det uppstår en dynamik mellan de olika
platserna på gården, ett landskap ska bildas istället för en ”miljö”.
Samtidigt menar Moser & Martinsen (2010) att storleken på gården har en
betydelse för att kvaliteten ska vara hög i utomhusmiljön. Det är betydelsefullt att
veta vad utomhusmiljön har för betydelse för barns lek, lärande och utveckling
eftersom barn spenderar större del av sin tid på förskolan. I deras resultat presenteras
det att om barn inte har tillräckligt med utrymme för att fritt kunna röra sig blir de
snabbt rastlösa samt att avskilda platser ger barn en känsla av kontroll över
situationen. Enligt Moser & Martinsen är det betydelsefullt för barn att själva kunna
ta fram det som de vill leka med och på så vis ökas deras meningsskapande.
Forskning visar på att förskolor som erbjuder barn större variation i utrymme,
utrustning, material och leksaker upplever miljön som mer stimulerande och
tilltalande. Även Blanchet-Cohen & Elliot (2011) betonar att om möjligheter ska
finnas till barns oändliga lek och lärande bör det finnas mycket material och
möjligheter utomhus. Utomhus använder barnen alla sina sinnen, vilket behövs för
deras utveckling. Dock menar Hansen Sandseter (2009) att oavsett vad förskolegården
erbjuder är det mest populärt att leka där det finns möjlighet till spänning, som att
klättra högt och springa snabbt. Vidare menar hon att barn vill ha möjligheten att
kunna utforska och undersöka utomhusmiljön i de olika årstiderna. Slutligen menar de
att fastän utomhusmiljön är välplanerad, är det betydelsefullt att det finns platser där
barnen får tillgång till riskfyllda lekar, som att klättra högt.
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Även Little, Wyver & Gibson (2011) poängterar att det är genom riskfyllda lekar som
ett barns utveckling främjas, dock handlar det om positiva lekar. De positiva
riskfyllda lekarna ger barn möjlighet till utmaning, att testa och utforska gränser. De
belyser att lekplatser och förskolegårdar idag saknar spänning och utmaning vilket gör
att de blir sterila, vilket i sin tur leder till att risktagandet begränsas. Det är
betydelsefullt att miljöerna är utformade så att barn får uppleva spänning och får
möjligheten att bli utmanade. Dock framkom det utifrån observationerna som Little et
al. (2011) utfört att den positivt riskfyllda leken oftast förekom på offentlig lekplats
och inte på förskolan.
Naturlig och ostrukturerad miljö
Nedovic & Morrisey (2013) poängterar att uteleken minskar mer och mer, och att det
är betydelsefullt för barn att vara utomhus då den fysiska och kognitiva utvecklingen
ska främjas. Vuxna och barn vill ha grönska, blommor och naturmaterial, vilket ska
finnas för att berika leken och öka uppskattningen av naturen. Även Fjørtoft (2001)
belyser att barn helst ska leka i den ostrukturerade naturliga miljön då det ska ge dem
en genuin förståelse av verkligheten. När barn skapar lekar med naturliga föremål,
främjar det barns kreativitet. Beroende på vad det är för årstid erbjuder naturen olika
möjligheter för barnen. Vidare menar Fjørtoft att den naturliga miljön har positiva
effekter på barns motoriska utveckling.
Cloward Drown (2014) poängterar att barn uppmuntras till mer kognitivt och
socialt lärande av den naturliga miljön samt möjliggör för mer dramatiska lekar. De
betonar även att det är betydelsefullt att utomhusgården tilltalar och utmanar barn,
därför måste den fria leken i förskolan ökas. Utifrån deras studie menar Cloward
Drown att barn oftare byter plats i den tillverkade lekplatsen än i den naturliga. En
tolkning till det är att den naturliga lekplatsen ger dem fler möjligheter till lek och att
de snabbt byter plats i den tillverkade lekplatsen då de blir uttråkade. Även Wallers
(2007) betonar att om barn själva får välja vill de gärna leka i den naturliga miljön,
där de kan klättra i träd och leka med pinnar.
Barns delaktighet och inflytande
Då det är barnen som använder lekplatser och förskolans gård betonar Norðdahl &
Einarsdottír (2014) att det är betydelsefullt att se över vad de här miljöerna erbjuder.
Vidare betonar de att barn bör involveras när beslut ska tas om deras omgivning. I
deras forskning kom de fram till att barn vill ha varierande saker, fysiska utmaningar
samt möjligheten att kunna utforska och vara tillsammans med andra barn. Barn
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tycker även om att hitta och skapa platser som skiljer dem från leken och deras
omgivning. Även Niklasson & Sandberg (2010) betonar att barn bör vara med och
utforma miljön, eftersom det är de som befinner sig i och använder den. Broström,
Johansson, Sandberg & Frøkjær (2012) menar att delaktighet är betydelsefullt för
barns lärande. För att barn ska kunna delta krävs det att de är aktiva samtidigt som
deltagandet underlättar för lärandet. De situationer där barn kan skapa utifrån deras
egna initiativ är de som är betydelsefulla, det är då ett lärande främjas. Stephenson
(2002) påpekar att utomhusmiljön förknippas med en miljö som är friare och mindre
kontrollerad medan inomhusmiljön anses vara mer stabil. Vidare betonar Stephenson
att det är betydelsefullt att vara ute då miljön kan erbjuda oändliga variationer, som
ljus, temperatur, färg, lukt och rörelse. Barnen som deltog i Stephensons studie visade
att de var medvetna om sitt inflytande då det gällde utomhusmiljön, dock sågs det
problematiskt då det var svårt att identifiera det.
Engdahl (2014) belyser att den fria leken är oerhört viktig för barns utveckling
men även för att barn ska få mer inflytande över sin vardag för att själva kunna
bestämma vad de vill göra. Ytterligare drar hon en slutsats att det finns vissa
situationer som gör att pedagogernas eller verksamhetens regler utgör ett hinder för
barns delaktighet och inflytande. Barns delaktighet beror på pedagogernas
förhållningssätt och hur de tolkar och stödjer barnens intentioner.
Kylin (2004) har fokus på utomhusmiljön utifrån barns perspektiv, hur man kan
få in deras perspektiv när den fysiska planeringen görs. Lindgren (2003 i Kylin, 2004)
tar upp att vuxna bör lyssna på barn och ge dem mer inflytande. Samtidigt ställer hon
sig frågande till vem det är som ger vuxna rätten att uttala sig om barns villkor,
önskningar och behov. Barn är ingen enhetlig grupp och har olika förmåga att
uttrycka sig. Olika synsätt påverkar hur ett barnperspektiv tolkas och används i olika
planeringssammanhang. Ett sätt att ta in ett barnperspektiv i planeringen är genom att
planera områden som är tillgängliga för barnen, där de själva får sätta spår på miljön
samt områden där deras eget skapande får ta plats istället för att det ses som något
störande. Vidare betonar Kylin (2004) att det är betydelsefullt att redan tidigt i
planeringsprocessen inleda en dialog med barnen.
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Metod
Under det här kapitlet följer en redogörelse av vilken vetenskaplig utgångspunkt
studien har, vilket urvalet av respondenter är och vilka metoder som använts. Strävan
är således att beskriva arbetets design så noggrant som möjligt. Kapitlet avslutas med
en redogörelse kring de etiska principerna som studien utgått ifrån. Metoderna som
använts diskuteras längre fram under avsnittet diskussion.
Vetenskaplig utgångspunkt/Teoretisk ansats
Utgångspunkten i studien är kvalitativ innehållsanalys. Eftersom det är barns
uppfattningar kring förskolegården som ligger i fokus, lämpar sig det här
angreppssättet. Bryman (2011) poängterar att den här metoden är lämplig då det är
tolkningar och förståelse av individer som undersöks. Studien har en induktiv ansats,
vilket enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012) innebär att en objektiv analys av
texter baserade på människors berättelser om sina upplevelser görs. Uppfattningarna
beskrivs i variationer genom att identifiera likheter och skillnader som sedan uttrycks
i kategorier och teman. En av styrkorna med kvalitativ innehållsanalys är att en text
alltid kan tolkas, dock kan tolkningen vara olika djupgående.
Urval
De fjorton barn som deltagit i studien var mellan åldrarna två och fem år. Barnen
valdes ur ett bekvämlighetsurval då det redan fanns en relation till dem. Med ett
bekvämlighetsurval belyser Bryman (2011) att deltagarna finns tillgängliga för den
som ska göra studien. Eftersom det är yngre barn anser vi att det kan underlätta att
genomföra intervjuerna när det finns en tidigare relation.
Intervjun utfördes på två förskolor, vars barns vårdnadshavare godkänt deras
deltagande med hjälp av ett samtyckesbrev (se bilaga 1). Samtyckesbrevet som
läraren utformat lämnades ut i tidigare kurs, där det skrevs fram att samtycket gäller
för resterande termin. Samtyckesbrevet låg till grund för valet av antalet
intervjupersoner då barnens föräldrar godkänt deras medverkan. Antalet ansågs vara
tillräckligt för att få en variation av barnens uppfattningar och vara hanterbart att
analysera.
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Förskola	
  1	
  –	
  ”Lövet”	
  	
  
Förskolan är belägen utanför stadens centrum med stort grönområde runtomkring.
Förskolan består av fyra avdelningar med totalt hundra barn och femton pedagoger.
Förskolegården används huvudsakligen av tre avdelningar. Förskolegården är
utformad som ett u, där huset går i mitten. På gården finns det tre sandlådor, varav en
sandlåda har två gungor. I den andra sandlådan finns det ett lekhus med öppna
ingångar. På den vänstra sidan av gården finns det ett förråd och en lekstuga.
Lekstugan är omringad av buskar och det finns en liten plätt med grus vid sidan om
förrådet. I den ena sandlådan finns det även en kanot. Det finns stockar, stenar,
rabatter, buskar, träd och bänkar på gården.

Skissad bild av förskolegården på ”Lövets” förskola.

Förskola	
  2	
  –	
  ”Stubben”
Förskolan är belägen utanför stadens centrum. Den består av fem avdelningar, totalt
88 barn samt 19 pedagoger. Förskolans gård är delad i två, en för de äldre barnen
samt en för de yngre. Här finns både sandlåda, gungor, rutschkana samt ett område
med buskage eller "skog". Gården har både sand, asfalt och gräs. Det finns ett förråd
med lekmaterial och på väggarna utvändigt finns olika rör uppsatta för lek och
utforskning.

	
  

Skissad bild av förskolegården på ”Stubbens” förskola.
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Metodval
Metoden som använts i studien är enskilda intervjuer där fjorton barn intervjuades.
Bryman (2011) betonar att en kvalitativ metod är tillämpningsbar, då det är
människors ord som är betydelsefulla. En kvalitativ metod har valts då det är barns
uppfattningar som är i fokus och studeras. Även Fejes & Thornberg (2009) menar att
syftet med en kvalitativ studie är att försöka förstå det man analyserar, vilket i vårt
fall blir att försöka förstå barns olika uppfattningar om förskolegården gällande dess
utformning, utseende och innehåll.
Intervju	
  
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med barn. Den metoden valdes
för att vi som intervjuare ska kunna få så fullständiga svar som möjligt och därmed
kunna ställa följdfrågor (Bryman, 2011). Vidare poängterar Bryman att intervjuaren i
semistrukturerad intervju har stor frihet att utforma frågorna som det önskas och
intervjuguiden behövs inte följas strikt. Eftersom det var barn som intervjuades valdes
den här metoden då en öppen dialog underlättade för både intervjuaren och
respondenten.
Intervjufrågorna utformades med få frågor just för att det är barn som
intervjuas. Løkken & Søbstad (1995) betonar att utfyllnads- och kompletteringsfrågor
är betydelsefulla vid kvalitativa intervjuer då det kan göra att helhetsbilden blir mer
komplett. Då frågorna formulerats har de anpassats för att underlätta så barn oavsett
ålder ska kunna besvara frågorna. Bruun & Kärrby (1978 refererad i, Løkken &
Søbstad, 1995) betonar att då barn intervjuas är det betydelsefullt att tänka igenom
vilka ord som används. Till exempel valdes formuleringen ”fröken” istället för
pedagog i intervjuguiden (se bilaga 2). Det valet gjordes då utifrån egna erfarenheter
att barn är mer bekanta med ordet ”fröken” än pedagog.
Design
Studien inleddes med att tio barn intervjuades på förskolan Lövet och fyra barn på
förskolan

Stubben.

På

förskolan

Stubben

utfördes

intervjuerna

på

en

småbarnsavdelning. På plats fick vi reda på att barn som skulle varit med i intervjun
inte var närvarande av olika skäl, vilket resulterade i att det endast fanns två barn som
lämpades för intervju. Beslutet att en skulle intervjua dessa två barn togs, då det
märktes på barnen att de inte var bekväma då den ena intervjuaren var okänd för dem.
Barnen intervjuades samtidigt och det tog ungefär tjugo minuter. Beslutet att intervjua
dem tillsammans togs då de visade med hjälp av sitt kroppsspråk att de var mindre
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trygga med situationen. Johansson (2013) poängterar att om barnen får intervjuas
tillsammans kan de ge varandra stöd samtidigt som de får ett övertag.
På Lövet intervjuades barnen enskilt eftersom studien handlar om att få syn på
det enskilda barnets uppfattning. Johansson (2013) bekräftar att det lämpar sig bäst att
göra enskilda intervjuer när det är tankarna från det enskilda barnet som studeras.
Empirin samlades in under en förmiddag och intervjuerna varade ungefär fem till tio
minuter per barn.
Efter att transkriberingarna gjorts, upptäcktes ett behov av mer empiri av de
yngre barnen, då intervjuerna gav mindre information än tänkt. Förskolan Stubben
kontaktades på nytt och ytterligare två barn intervjuades på samma vis som tidigare.
Inspelningar av intervjuerna har skett för att undvika distraktion av anteckningar
samt för att undvika uteslutning av viktig information som kan ha sagts under
intervjun. Även Bryman (2011) poängterar att när anteckningar förs kan en
distraktion uppstå vilket kan undvikas då röstinspelning används. Röstinspelningen
kommer sedan till användning när empirin transkriberas, då möjligheten att lyssna
flera gånger på det inspelade materialet ges. Med hjälp av röstinspelningarna har
materialet sedan transkriberats och båda forskarna har tagit lika stor del av materialet.
Vidare har skillnader och likheter diskuterats fram i det transkriberade materialet
tillsammans, för att sedan kunna delas in i kategorier och teman.
Analysprocess
Till en början lästes texterna som utgörs av analysenheten igenom och färgmarkerades
för att tydligare synliggöra vilka uppfattningar som framkommit. Dessa texter läses
upprepade gånger för att få en helhetsbild och en djupare förståelse. De meningar som
innehåller relevant information för frågeställningarna plockades ut och blir därmed
studiens meningsenheter. Meningsenheterna delades sedan in i kategorier som speglar
det centrala i intervjuerna. I meningsenheterna markerades likheter och skillnader som
framträdde för att få en variation. Utifrån dessa delades de upp i tre olika kategorier
för att identifiera helheten samt de enskilda uppfattningarna. Under processens gång
diskuterades det fram och tillbaka för att kunna fastställa att kategorierna stämde
överens med innehållet. Det här medförde att kategorierna ändrades ett fåtal gånger
innan de blev fastställda. Processen ledde till att meningsenheterna delades in i sju
kategorier som synliggörs i en tabell nedan. Vidare grupperades kategorierna i tre
olika domäner som visar kategoriernas innehåll. Med en domän menas en benämning
som pekar på textens innehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Eftersom
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studien utgår från barns uppfattningar kring förskolegården ur olika aspekter, är
därmed temat förskolegården.
Tema

Kategorier

Domäner

Användningsområde

Gården utifrån

Redskap som utmanar

användningsområden, önskemål

Bristfällig variation på gården

och variation

Förskolegården En arena för lek

Pedagogiska syftet

Rutinmässig tvångsaktivitet
Delvis passiva pedagoger

Delaktighet ur två synvinklar

Barns kunskap räcker inte till
Kodschemat som visar strukturering av intervjutext.

Etiska överväganden
De etiska principerna brukar hänvisas till Vetenskapsrådet där man utgår ifrån att
forskningen måste få godkännande om den kan utföras med respekt för
människovärdet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter (Ahrne &
Svensson, 2011).
Samtyckesbrev lämnades ut till respektive förskola där föräldrar fick
information om studien och fick ge sitt godkännande till att deras barn deltog (se
bilaga 1). Under studien var vi lyhörda för deltagarnas reaktioner. Visade något barn
att de på något vis inte ville delta i studien, avbröts intervjun. Då yngre barn
medverkar i studien är det betydelsefullt att läsa av deras kroppsspråk till exempel vid
obehag, då språket inte alltid är fullt utvecklat.
Allt material som ligger till grund för studien behandlas konfidentiellt och
kommer att förstöras efter utförd studie.
	
  

	
  

10	
  

	
  

	
  

	
  

Resultat	
  
Analysenheten som transkriberats har lästs upprepade gånger för att kunna identifiera
barnens uppfattningar om förskolegården. Vidare plockades det mest väsentliga av
deras uppfattningar ut för vår studie. Nedan presenteras meningsenheterna från Lövets
förskola då vi anser att det möjliggör en högre nivå av giltighet på studien. Det här
valet gjordes för att det framkom brister och otillräcklig information från Stubbens
förskola. En mer djupgående problematisering kring det här presenteras i
resultatdiskussionen.
Resultatet har grupperats i tre olika domäner vilka är, 1. Gården utifrån
användningsområden, önskemål och variation, 2. Pedagogiska syftet och 3.
Delaktighet ur två synvinklar. Vidare har de här domänerna delats in i sju kategorier,
vilket framkom i Metodkapitlet, under Analysprocess.	
  
I meningsenheterna står I:et för intervjuare. För att skydda barnens identitet har
det för enkelhetens skull valts att skriva barn 1, barn 2, barn 3 och så vidare.
1. Gården utifrån användningsområden, önskemål och variation
Ovanstående domän har delats in i tre kategorier som framkommit från barnens olika
uppfattningar. Dessa är, användningsområde, redskap som utmanar och bristfällig
variation på gården.
1.1	
  Användningsområde	
  
Nedan presenteras barnens uppfattningar gällande förskolegården utifrån vad de anser
om gården i helhet och hur den används av barnen.
I: Vad tycker du om utegården?
Barn 1: Bra.
I: Varför är den bra?
Barn 1: För att den har många saker och jag tycker om att leka på den.

Med hjälp av ovanstående utdrag kan det tolkas att barnet tycker bra om
förskolegården eftersom den har många olika saker som de kan leka med. Utifrån det
barnet säger kan en möjlig tolkning vara att det är främst lekredskapen som tilltalar
och intresserar barnet. Ett annat sätt att förstå det är att variationen av lekredskap har
betydelse för barnet och dess lek med tanke på att barnet betonar att gården har många
saker. Å andra sidan gav barnet inte någon tydlig beskrivning av vad det är för saker
som finns på utegården.
I: Vad tycker du om er förskolegård?
Barn 2: *Rycker på axlarna* Vad menar du?
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I: Alltså den gården här ute *pekar*. Där ni brukar vara och leka.
Barn 2: Jag tycker den är bra.
I: Varför?
Barn 2: För att man kan springa där ute.
I: Tycker du om att vara ute och leka?
Barn 2: Mmm.
I: Vad är det som är roligt att leka med ute?
Barn 2: Hmm, springa.
I: Aha att springa, brukar du springa tillsammans med kompisar eller själva?
Barn 2: Tillsammans med kompisar.
I: Är det någon lek där ni jagar varandra då kanske?
Barn 2: Nä, vi bara springer.

Utdraget visar på att barnet till en början har svårt att förstå vad intervjuaren menar
med förskolegården då han rycker på axlarna och frågar vad som menas. När frågan
besvaras framkom det att barnet tycker om att leka på förskolegården, dock med en
mindre entusiasm då barnet ger ett kort och enformigt svar. Barnet svarar att det
roliga utomhus är att springa, dock menar hen att det inte är någon specifik lek, utan
bara spring. En möjlig tolkning som kan göras utifrån utdraget är att förskolegården
kopplas till fysiska lekar, då det finns utrymme för det och det är det som barnet
föredrar. Då barnet springer tillsammans med kompisar kan det tolkas att det sociala
umgänget har en betydelse för barnet. Dock menar barnet att det inte är någon
specifik lek, utan de bara springer tillsammans. Utegården blir då en arena som
möjliggör för barn att utföra fysiska lekar.
	
  
I: Vad tycker du om gården?
Barn 3: Bra för den är så fiiiin.
I: Varför är den fin?
Barn 3: Den är fin att titta på.

Med ovanstående utdrag bekräftar barnet att det finns en nöjdhet gällande de estetiska
aspekterna på förskolegården, då det betonas att den är fin och fin att titta på. Till
skillnad från de andra barnen, är det här barnet den enda som pratar om
förskolegården ur en estetisk aspekt. Hur barnet använder förskolegården framkom
inte, vilket kan tolkas att barnets uppfattning handlar mer om det estetiska än själva
användningen av den. Lekredskapen har inte samma betydande roll för just det här
barnet då det inte benämns några specifika redskap.
I: Vad tycker du om gården där ute?
Barn 4: Bra. Tycker om att gunga.
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I: Varför är den bra?
Barn 4: Därför.
I: Vad är det som är bra där då?
Barn 4: Det är roligt att leka där ute.
I: Vad är det som är roligt?
Barn 4: *Rycker på axlarna*

Utdraget här visar på att barnet tycker gården är bra och det är roligt att leka på den.
När det frågades om vad som är roligt, ryckte barnet på axlarna och valde att inte ge
något konkret svar. Dock framkom det tidigare i intervjun att barnet tycker om att
gunga. Å andra sidan ger barnet inget svar på vad som är roligt, när frågan ställs
senare i intervjun. Utifrån barnets svar kan en möjlig tolkning vara att barnet känner
sig osäker och vet inte vad hen ska svara, och ger därmed inga utförliga eller
specificerade svar. Att barnet möjligen känner sig osäker kan bero på att det är en
konstlad intervjusituation och barnet känner inte sig bekväm.
	
  
I: Vad tycker du om förskolegården?
Barn 5: Mm. Den är ganska bra. Man kan leka ute och gunga.
I: Varför är den ganska bra?
Barn 5: För där finns inga djur att leka med.
I: Okej. Vad är roligast att leka med ute då?
Barn 5: Jag tycker det är roligast när man har hög fart när man gungar.

Det här uttalandet skiljer sig från övriga beskrivningar. Skillnaden är att utifrån
barnets ordval görs tolkningen att förskolegården har en mer negativ aspekt då barnet
väljer att använda ordet ganska bra som en beskrivning. Å ena sidan nämner barnet att
den är bra och att det är gungorna som tilltalar barnet. En möjlig tolkning som kan
göras är att saknaden av djur kan vara en orsak till att gården endast uppfattas som
ganska bra av barnet. Även hos det här barnet är det den fysiska aktiviteten som
föredras, då barnet betonar hög fart vid gungning. Å andra sidan om det hade funnits
djur på förskolegården kanske svaret blivit annorlunda om vad som är roligast att leka
med.
I: Vad tycker du om förskolegården?
Barn 6: *ser frågande ut*
I: Är den rolig?
Barn 6: Aa.
I: Den är rolig, vad är det som är roligt att göra ute?
Barn 6: Bra.
I: Den är bra, okej. Varför är den bra?
Barn 6: Därför.
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I: Vad brukar du leka med när du är ute?
Barn 6: Cykla.
I: Okej, cykla tycker du om. Brukar du cykla själv eller med en kompis?
Barn 6: Med en kompis.

Utifrån ovanstående uttalande framkommer det att barnet tycker förskolegården är
bra. Dock framkommer det inte vad det är som är bra utan barnet svarar därför. Även
här kan tolkningen göras att barnet inte har någon specifik uppfattning på vad som är
bra på förskolegården då det svaret ges. Å andra sidan svarar barnet inte på vad det är
som är roligt att göra utan väljer då att svara bra. Fler följdfrågor valdes att ställa, för
att kunna få mer utförliga svar, dock gav det inget mer konkret. En anledning till det
kan vara att barnet inte förstod frågan och därmed gav det svaret. Vidare berättar
barnet att det är cykling tillsammans med en kompis som är en favoritaktivitet vilket
kan tolkas till att det är en kombination av det fysiska och sociala som tilltalar barnet.
	
  
I: Vad tycker du om förskolegården?
Barn 7: Den är rolig.
I: Varför tycker du att den är rolig?
Barn 7: För den är det. Man kan leka där.
I: Vad tycker du om att göra ute på gården?
Barn 7: Eh, leka.
I: Du tycker om att leka, är det något speciellt du tycker om att leka med?
Barn 7: Mamma, pappa, barn.

Ovanstående barn betonar att förskolegården är rolig för att barnet kan leka där.
Barnet föredrar leken mamma, pappa, barn och nämner inga specifika lekredskap. En
tolkning som görs är att det sociala är betydelsefullt för det här barnet, vilket även gör
att gården uppfattas som rolig. Då barnet nämner leken mamma, pappa, barn görs en
tolkning av att det är i samspel med andra barn vilket då gör att i det här
sammanhanget blir förskolegården en social arena där samspel är betydelsefullt.
1.2	
  Redskap	
  som	
  utmanar	
  
I den här kategorin sammanställs svar utifrån barnens uppfattningar av vad de anser
saknas på förskolegården. Barnen fick även i uppgift att rita något som relaterar till
deras önskningar.
	
  
I: Tycker du det saknas något på gården?
Barn 1: *tittar fundersamt*
I: Om du fick önska vad som helst?
Barn 1: Pärla
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I: Okej du skulle vilja ha pärlor. Varför det?
Barn 1: För vi har bara pärlor inne

I ovanstående utdrag berättar barnet att hen önskar att det fanns pärlor utomhus. Det
här för att hen ger en förklaring att det endast finns pärlor inomhus. En tolkning som
görs är att barnet, kanske utifrån verksamhetens begränsningar att vissa material
används inomhus respektive utomhus. Dock kan inte den tolkningen fastställas, att det
verkligen är verksamheten eller pedagoger som har det förhållningssättet. Barnet
ritade i slutet av intervjun en teckning, där hen ritat de önskade pärlorna. Hen
förklarade till bilden, att pärlor finns i sandlådan och att man sedan kan gå vidare till
ett bord för att pärla, vilket de streckade linjerna visar.

Teckning 1. Pärlor i sandlådan

I: Vad tycker du saknas på gården?
Barn 2: Jag tycker det saknas någon häst ute på gården, en vit.
I: Okej, en häst hade du velat ha. Varför vill du ha en häst?
Barn 2: För dom är fina att titta på. O så kan jag mata den.
I: Vad ska det bli för något?
Barn 2: Du får se.
I: Okej det blir spännande.
Barn 2: Vad tycker du det ser ut som?
I: Är det hästen kanske?
Barn 2: Nä, en enhörning som lyser, här är benen och hoven.
I: Ja det blir bra. Är det en sådan du skulle vilja ha ute på gården?
Barn 2: Jaa den skulle jag vilja ha.
I: Jaha, får vi behålla din teckning?
Barn 2: Ja.
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Teckning 2. Enhörning som lyser

Skillnaden i det här uttalandet är att barnet önskar djur för att bland annat kunna mata
den. Det kan tolkas till det sociala, då barnet ger uppfattningen att hen vill ta hand om
djuret. Barnet betonar även att hästar är fina att titta på, vilket kan förstås att barnet
saknar något fint på förskolegården och därmed tilltalar förskolegården inte barnet
estetiskt.
Under intervjun då barnet ritade valde barnet att inte berätta vad hen ska måla utan
frågade sedan istället intervjuaren vad det ser ut som. Intervjuaren såg inget konkret
på teckningen och frågade därmed om det var hästen som nämndes tidigare i
intervjun. Det här kan ha påverkat resultatet i form av att frågan till barnet blivit
ledande.
I: Vad tycker du saknas på gården?
Barn 3: Önskar en rutschkana för då är man högt. Att klättra i träd. Vatten också, det får
man leka med ute. Jag tycker om att hoppa på studsmatta.

En annan önskning som framkom var att ha en rutschkana på förskolegården. En
anledning som barnet nämnde till det var att då är man högt. Att barnet har en önskan
om att befinna sig högt förstärks ytterligare då barnet nämner om att klättra i träd.
Utifrån tidigare skiss i metodavsnittet synliggörs det att barnen inte har tillgång till
klätterträd på utegården. Med hjälp av uttalandet kan det även förstås att barnet
önskar att det fanns mer vatten tillgängligt utomhus, då det är utomhus som man får
leka med vatten, enligt barnet.
I teckningen har ovanstående barn valt att rita ett klätterträd som hade äpplen på sig,
för det har träd. Jämte trädet till vänster ligger studsmattan. Den vågade linjen längst
ner på pappret symboliserar vattnet.
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Teckning 3. Ett klätterträd som har äpplen på sig.

I: Vad tycker du saknas på gården?
Barn 4: Jag vill ha mer pinnar att leka med. En till spade.	
  	
  

Ytterligare en önskning som framkom var att barnet ville ha mer pinnar att leka med
på förskolegården. Den här önskningen var även en skillnad från resterande
önskningar då den har fokus på material att skapa med. Det kan tolkas till att det är
det naturliga materialet som tilltalar barnet. En orsak till det här kan vara att
materialet då finns obegränsat vilket gör att det inte blir någon konkurrens med
kompisar om lekredskapet. En möjlig tolkning till att barnet önskar en spade, kan vara
att barnet uppfattar att det inte finns tillräckligt med spadar, och vill då ha en särskild
spade till sig själv för att slippa konkurrera med kompisar.	
  
Teckningen synliggör barnets önskning gällande fler pinnar att leka med. På bilden
har barnet byggt en koja med hjälp av pinnar. De två små sakerna högst upp på
teckningen föreställer spadar. 	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

Teckning 4. En koja som är byggd av pinnar.
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1.3	
  Bristfällig	
  variation	
  på	
  gården
Nedan följer utdrag utifrån barns uppfattningar om vilken miljö de föredrar att leka i
om de själva får göra ett aktivt val.
I: Är det roligast att leka inne eller ute?
Barn 1: Inne för där kan jag leka med plus plus.
I: Kan man använda plus plusen utomhus?
Barn 2: Näää, det kan man bara bygga med inne.

Det betydelsefulla i sammanhanget i ovanstående uttalande är att barnet uppfattar
inomhusmiljön som en roligare miljö att vistas i. En förklaring till det kan vara att det
är själva lekmaterialet som lockar och inte miljön i sig. Å andra sidan hade plus plus
funnits ute på förskolegården hade svaret kanske blivit annorlunda. Uttalandet visar
att barnet har en uppfattning av vad de får göra inomhus respektive utomhus.
I: Är det roligast att leka inomhus eller utomhus då?
Barn 2: Det är roligast inomhus och utomhus.
I: Varför det?
Barn 2: För att jag kan leka mamma, pappa, barn överallt.

För det här barnet har miljön ingen större betydelse då barnet poängterar att leken
mamma, pappa, barn kan lekas överallt.
I: Är det roligast att leka inomhus eller utomhus?
Barn 3: Inomhus därför det finns många saker.
I: Finns det inte lika många saker utomhus?
Barn 3: Nej.

I ovanstående utdrag är det sakerna som är betydelsefulla och barnet uppfattar att
inomhusmiljön tilltalar bäst utifrån det. En tolkning som kan göras är att barnet vill ha
en variation i saker att leka med. Samtidigt nämner barnet inga specifika saker, utan
det handlar om kvantitet.
I: Är det roligast att leka inomhus eller utomhus?
Barn 4: Inomhus. Jag gillar att vara inne.
I: Varför gillar du att vara inne?
Barn 4: För där är roligare saker.

Eftersom barnet betonar mångfalden av att det finns roligare saker inomhus kan ett
sätt att förstå det vara att det inte finns lika stor mångfald av saker utomhus på
förskolegården. Även här handlar det om kvantitet då inga specifika saker nämns,
dock görs tolkningen att det är tråkigt att vara ute då barnet betonar att hen gillar att
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vara inomhus. Utifrån det här utdraget kan en möjlig tolkning vara att förskolegården
tilltalar barnet mindre än vad inomhusmiljön gör.
2. Pedagogiska syftet
I den här domänen har valet gjorts att synliggöra meningsenheter om vad de lär sig
och varför de tror att de går ut, alltså den pedagogiska tanken med förskolegården.
Domänen är indelad i två kategorier som är, en arena för lek och rutinmässig
tvångsaktivitet.
2.1	
  En	
  arena	
  för	
  lek	
  
Under den här kategorin är det lärandet utomhus utifrån barnens uppfattningar som är
i fokus.
I: Okej, men kan man lära sig något när man är ute då?
Barn 1: Jag vet inte vad man kan lära sig där.
I: Har du en gissning på vad ni lär er där ute på gården?
Barn 1: Näää, där ute leker vi bara.

I det här utdraget kan det finnas en problematik kring att barnet inte vet vad de kan
lära sig utomhus. När barnet bes att förtydliga sitt svar framkommer det att de ”bara”
leker utomhus. Det här visar på att barnet har en uppfattning om att lek och lärande
inte hör ihop, vilket gör att en möjlig tolkning kan vara att gården uppfattas som en
frizon.
I: Men kan man lära sig något när man är ute?
Barn 2: Eeeh, inte skriva i alla fall för det finns ju inget papper och penna. Kanske cykla?
I: Okej … lära sig att cykla.

Utifrån uttalandet kan det göras en tolkning att barnet själv gör en skillnad på vad som
kan göras inomhus respektive utomhus. Ett möjligt sätt att förstå det här är att
pedagogerna inte tillåter barnen att ta ut papper och penna eller att barnet inte frågat
om de får ta ut papper och penna eftersom det anses vara en inomhusaktivitet. Vidare
leder det här till att barnet gör tolkningen av att de inte kan lära sig att exempelvis
skriva utomhus. Samtidigt ger barnet exempel på en typisk utomhusaktivitet de kan
lära sig genom att vistas utomhus på förskolegården.
I: Kan man lära sig något när man är ute?
Barn 3: Mmm, att man ska hålla jättehårt, fast man tappar taget kan man ramla ner.
I: Okej, var då någonstans?
Barn 3: På sanden, den är jättehård.
I: Okej. Kan man lära sig att räkna när man är ute?

	
  

19	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Barn 3: Jag tror inte det.
I: Kan man lära sig skriva?
Barn 3: Inte ute.
I: Nähe. Varför inte det?
Barn 3: För det gör vi här inne.

Ovanstående utdrag synliggör att barnet har en avgörande uppfattning om vad som
kan göras inomhus respektive utomhus. I början av uttalandet betonar barnet att man
får lära sig saker som till exempel att hålla i sig så att man inte ramlar ner, för att
sedan betona att skriva lär man sig inomhus. Då barnet inte ger något specifikt svar på
vad de kan lära sig utomhus ställer intervjuaren specifika frågor. Vidare kan det här
förstås att barnet uppfattar att lek och lärande inte hör ihop och att de olika
aktiviteterna har sin bestämda plats.
I: Lär du dig något utomhus?
Barn 4: Cykla.
I: Något annat du lär dig?
Barn 4: Näää… Tror inte de.

Även det här barnet uppfattar att lek och lärande inte hör ihop, då barnet betonar att
hen lär sig cykla utomhus och inget annat. Å andra sidan är barnet tveksamt till vad
hen kan lära sig utomhus. Ett sätt att förstå det här är att även här uppfattas
förskolegården som en frizon.
2.2	
  Rutinmässig	
  tvångsaktivitet	
  
Här följer barnens uppfattningar om de är medvetna om varför de ska vara utomhus.
I: Varför tror du att ni går ut då?
Barn 1: Jag vet inte riktigt.
I: Kan du gissa?
Barn 1: Eeeh… kanske för att vi springer för mycket inomhus.
I: Jaha. Får man inte springa inomhus?
Barn 1: Nää, det får man göra ute på gården.

Barnet i det här utdraget betonar att det inte finns en vetskap om varför de går ut.
Dock gör barnet en gissning att det beror på för att de springer för mycket inomhus,
vilket de inte får göra. En möjlig tolkning kan vara att barnets uppfattning är att när
det blir för mycket spring inomhus, skickas de ut för att få möjligheten till att springa
av sig. Vilket kan medföra att förskolegården ses som en arena för att springa av sig
när man är rastlös. Utifrån barnets uppfattning görs även tolkningen här att
förskolegården anses som en frizon av barn.
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I: Varför tror du att ni går ut?
Barn 2: För vi brukar göra det när det är efter maten och efter mellanmålet.
I: Okej, det är då ni går ut. Får ni välja om ni vill gå ut?
Barn 2: Nej. Man får inte välja om man vill gå ut.

Här är barnet bestämd med sitt svar om när de går ut men kan dock inte ge något svar
på varför. Barnet betonar även att det inte är en valmöjlighet utan uppfattar att de
måste gå ut vid de här tidpunkterna.
I: Varför tror du att ni går ut?
Barn 3: Fröknarna vill det
I: Varför tror du att fröknarna vill att ni ska vara ute?
Barn 3: Efter maten ska vi gå ut för frisk luft.
I: Varför det?
Barn 3: För att vi ska.
I: Varför är det bra att vara ute då?
Barn 3: För att innan man går in så måste man vara ute.

I uttalandet betonar barnet att de går ut just för att få frisk luft, vilket kan vara den
uppfattningen de fått till sig av pedagogerna. Det kan tolkas som att det handlar om
att få frisk luft, samtidigt betonar barnet att det är för att de ska, vilket kan förstås
utifrån att barnet inte riktigt vet den verkliga anledningen. Å andra sidan som tidigare
nämnts, kan det vara de här skälen de får av de vuxna. Det här stärks ytterligare då
barnet säger att innan de går in så måste de vara ute.
I: Varför tror du att ni går ut?
Barn 4: Därför.
I: Är det fröknarna som bestämmer att ni ska gå ut?
Barn 4: Ja.

Det här uttalandet kan tolkas på olika sätt. Ett sätt är att barnet inte vet varför de
måste gå ut vilket medför att svaret blir kort. En annan förklaring kan vara att barnet
har fått uppfattningen av att pedagoger kanske använder det ordet för att besvara då
barnen frågar, till exempel då en lek måste avbrytas för att de ska gå ut. Skillnaden i
det här uttalandet är att barnet inte ger något konkret svar eller någon bestämd
tidpunkt så som de andra barnen uppfattat.
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3. Delaktighet ur två synvinklar
Domänen har delats upp i två kategorier, vilka är delvis passiva pedagoger och barns
kunskap räcker inte till.
3.1	
  Delvis	
  passiva	
  pedagoger	
  
Under den här rubriken framkommer barns uppfattningar om vad pedagogerna gör när
de vistas utomhus på förskolegården. Då barnen fick möjlighet att motivera sina svar
framkom då också vad fröknarna istället gjorde.
I: Brukar era fröknar vara med er när ni är ute och leker?
Barn 1: Nä. De står bara och pratar. Ibland går dom runt lite också.
I: Jaha de står bara och pratar, de brukar inte vara med er då?
Barn 1: Nä. Bara om vi ropar på dom och behöver hjälp med nånting o så.
I: Nähä.

Ovanstående utdrag kan förstås genom att barnet uppfattar att pedagogerna är passiva
och icke deltagande i barnens lek, då barnet nämner att det bara står och pratar.
Samtidigt uppfattar barnet att pedagogerna går runt lite och endast kommer då de
ropar på dem eller behöver hjälp med något.
I: Brukar fröknarna vara ute med er och leka?
Barn 2: Mmm.
I: Leker ni tillsammans då?
Barn 2: Mmm, jag tror det.
I: Vad leker ni då med?
Barn 2: Mest i sandlådan.

Utifrån det här uttalandet är barnet osäkert på om pedagogerna är delaktiga i barnens
lek då de vistas utomhus. Dock framkommer det att när pedagogerna är delaktiga,
sitter de oftast tillsammans med barnen i sandlådan.
I: När ni är ute och leker, brukar fröknarna leka med er då?
Barn 3: Ja.
I: Vad leker ni då?
Barn 3: Vi gör sandkakor.

Även här är barnets uppfattning att om pedagogerna är med i leken, så är det i
sandlådan. En skillnad från föregående uttalande är att barnet svarar med säkerhet att
pedagogerna är delaktiga i leken.
I: När ni är ute, leker fröknarna med er då?
Barn 4: Nej.
I: Vad gör de då?
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Barn 4: Dom gör nånting annat.
I: Vadå för något?
Barn 4: Dom faktiskt, eh. Går. Dom kollar faktiskt på hur många som är ute.

I det här utdraget kan en möjlig tolkning vara att barnet uppfattar pedagogerna som
mindre närvarande i barnens lek, eftersom de gör annat. Samtidigt finner vi det
intressant att barnet betonar ordet faktiskt, vilket kan innebära att barnet uppfattar
räkning av barnen som pedagogernas uppgift när de vistas utomhus. Då barnet säger
”ehh” kan det tolkas som att barnet behöver fundera på vad pedagogerna egentligen
gör när de är utomhus.
3.2	
  Barns	
  kunskap	
  räcker	
  inte	
  till	
  
Här synliggörs barns uppfattningar kring vem det är som bestämmer vilka saker som
ska finnas på förskolegården.
I: Får ni barn vara med och bestämma vad som ska finnas på gården?
Barn 1: Nä det är fröknarna.
I: Vad är det fröknarna bestämmer?
Barn 1: Dom bestämmer hur många gungor och när vi får ta ut cyklarna.

Utifrån ovanstående utdrag uppfattar barnet inte sig som delaktig i bestämmandet.
Barnet svarar klart och tydligt att det är pedagogerna som bestämmer, även vad de
bestämmer framkommer.
I: Får du vara med och bestämma när fröknarna bestämmer vad som ska finnas där ute?
Barn 2: Nä, det är bara fröknarna.
I: Varför är det bara fröknarna?
Barn 2: För dom vet vad som ska finnas där ute. Jag har inga pengar så jag kan inte köpa
eller bestämma.

Här är ett uttalande som visar vem det är som bestämmer utifrån barnets uppfattning.
Eftersom barnet väljer att betona bara fröknarna kan det tolkas som att barnet inte
uppfattar sig själv som delaktig i vad som ska finnas i utomhusmiljön. Vidare menar
barnet att det är pedagogerna som har kunskapen om vad som bör finnas. Ytterligare
en förklaring är att barnet inte har några pengar och kan därmed varken köpa eller
bestämma vad som bör finnas på förskolegården.
I: Får ni vara med och bestämma vad som ska finnas där ute?
Barn 3: Mmm.
I: Kan du förklara tydligare?
Barn 3: Nej, inte riktigt…
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Det här uttalandet skiljer sig från de andra eftersom barnet ger ett kort och enformigt
svar som varken bekräftar eller dementerar barns inflytande i vad som ska finnas på
förskolegården. Då barnet blev tillfrågat om hen kunde utveckla sitt svar, blev svaret
”Nej, inte riktigt”. En ytterligare tolkning kan vara att barnet inte förstått frågan och
därmed ger det här svaret. Tredje tolkningen kan vara att barnet uppfattat frågan men
väljer att ge ett tvetydigt svar. Att barnet känner sig delaktig men har svårt att
specificera hur kan vara den fjärde tolkningen.
I: Får du bestämma tillsammans med fröknarna vad ni vill ha där ute?
Barn 6: Nej.
I: Vem bestämmer det då?
Barn 6: Fröknarna.
I: Varför det?
Barn 6: För dom är vuxna.	
  	
  

Även det här barnet uppfattar sig ha mindre inflytande när det gäller vad som ska
finnas på förskolegården. Samtidigt poängterar barnet att det är fröknarna som
bestämmer för att de är vuxna. En möjlig uppfattning barnet kan ha är att de inte får
lov att bestämma eftersom de inte är vuxna, vilket gör att barnet inte känner sig
delaktig.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis tycker barnen bra om förskolegården och att den över lag är
rolig. Det var endast ett barn som pratade om förskolegården utifrån en estetisk
aspekt. De flesta barnen valde att vistas inomhus istället om valmöjligheten fanns.
Anledningen till det var att det fanns fler och roligare saker inomhus, vilket gör att det
handlar om en större variation. Barnen önskade att djur, naturmaterial såsom pinnar,
rutschkana samt klätterträd skulle finnas på förskolegården. Bristen på föremål på
förskolegården kan vara som tidigare nämnt, en orsak till att barnen hellre väljer att
vistas inomhus. Utifrån vad barnen föredrog att sysselsätta sig med handlar det om
aktiviteter där de får möjligheten att vara fysiskt aktiva. Även lekar där de får vara
tillsammans med andra kompisar visade sig vara betydelsefullt, vilket medför att
förskolegården blir en social arena. Med hjälp av barnens uppfattningar görs
tolkningen att förskolegården är ett fysiskt och socialt rum för barnen.
Utifrån de flesta barnens uppfattningar går de ut för att få frisk luft samt springa
av sig. Det framkom även att utevistelsen uppfattas som en rutinmässig del av
verksamheten. Det var oftast efter maten och mellanmålet som barnen betonade att de
	
  

24	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

gick ut. Då barnen vistas utomhus uppfattar de att de endast leker, vilket gör det svårt
att konkretisera lärandet.
Barnen såg pedagogerna som passiva när de befinner sig på förskolegården. Om
pedagogerna är med i leken är det oftast i sandlådan tillsammans med barnen. Annars
går pedagogerna runt och pratar samt kollar hur många barn som är utomhus. Vad det
är för material som ska finnas på gården, är det pedagogerna som bestämmer enligt
barnens uppfattningar. Det poängterades att pedagogerna bestämmer för att de är
vuxna och vet vad som behövs på förskolegården. Ett barn uppfattade sig som
delaktig då det gällde vilka saker som ska finnas på förskolegården, men kunde dock
inte ge en förklaring på hur.
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Diskussion	
  
Diskussionen har delats upp i två delar, resultatdiskussion och metoddiskussion. I
resultatdiskussionen presenteras resultaten utifrån barnens uppfattningar och knyts
samman med tidigare forskning och egna erfarenheter.
I metoddiskussionen diskuteras valen av metoder och dess betydelse för studien.
Resultatdiskussion
Resultatdiskussionen är uppdelad med hjälp av domänerna från föregående avsnitt.
Tillsammans med den tidigare forskningen har nya kategorier framkommit. Ett
framträdande resultat som visat sig är att barn har rätt så likartade uppfattningar om
förskolans utegård.
I resultatkapitlet skrevs det fram att enbart intervjuer från Lövets förskola låg
till grund. Det här för att det framkom under processens gång att intervjuerna från
Stubbens förskola gav bristande information. Ett beslut togs, att endast då presentera
analysenheterna från Lövets förskola, vilket vi anser höjer giltigheten på studien.
Svaren som är borttagna saknade information som var väsentlig för att ha en
betydande roll i studiens sammanhang. Därmed anser vi att resultatet ändå kan anses
ha en giltighet, då de svar som är med var de som var relevanta och kunde analyseras
vidare för att kunna presentera ett resultat. 	
  
1.	
  Förskolegården	
  bör	
  erbjuda	
  spänning,	
  variation	
  samt	
  naturligt	
  material	
  	
  
Utifrån barnens uppfattningar kring förskolegården trivs de relativt bra och anser att
gården är både bra och fin. Dock framstod en problematik då barnen blev tillfrågade
om de kunde utveckla sina svar och berätta vad det var som var bra. En tolkning av
det kan vara att det inte finns något specifikt som tilltalar dem utan att det är en
generell nöjdhet. Little, Wyver & Gibson (2011) poängterar att förskolegårdar idag
saknar spänning och utmaning, vilket gör att miljön blir steril. Det här kan tolkas som
att förskolegårdarna idag är mindre tilltalande för barnen, vilket gör att barnen svarar
att den generellt är bra. Å andra sidan har inget barn rakt ut sagt att förskolegården är
tråkig vilket de troligtvis gjort om de uppfattat den som tråkig. Enligt Mårtensson
(2004) ska förskolegården vara intressant och det ska finnas möjligheter för barn att
utforska. Vidare menar hon att det avgörande är om de uppstår en dynamik mellan de
olika platserna på gården så att de tillsammans bildar ett landskap istället för en
”miljö”. Uppstår det en dynamik mellan platserna synliggörs vidlyftigheten och
sinnligheten som en del i leken. Det här menar hon kan innebära att det är
omgivningen som leker med barnen och inte tvärtom. En möjlig tolkning av barnens
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uppfattningar gällande förskolegården är att den inte benämns som en helhet, utan en
miljö med olika miljöer i sig. Vilket då kan medföra att det blir en bristfällig dynamik.
Ett utav barnen poängterade extra att det var betydelsefullt att gunga så högt
som möjligt. Little, Wyver & Gibson (2011) poängterar att det är genom de positivt
riskfyllda lekarna som ett barns utveckling främjas. Det här tolkas tillbaka till
gungorna då det handlar om fart och hur högt barnen kan gunga, som en aktivitet där
barn får testa sig fram och utmana sig själva. Även Little, Wyver & Gibson (2011)
menar att det är betydelsefullt att miljöerna är utformade så att barnen blir utmanade
och får möjlighet att uppleva spänning.
Utifrån barnens uttalanden som belyser vad de önskar hade funnits på
förskolegården, framkom det rutschkana, klätterträd och pinnar. Tolkningen som görs
med hjälp av barnens uppfattningar är att det generellt handlar om att befinna sig på
en högre höjd. Förskolegården där dessa svar framkom, har en gård som är plan vilket
då kan medföra att barn saknar platser med olika nivåskillnader. Samtidigt ger
rutschkanan en möjlighet till att känna spänning då det går fort. Hansen Sandseter
(2009) betonar att det inte spelar någon roll vad förskolegården erbjuder. Utan det
mest populära bland barn är att leka där de får möjligheter till spänning som till
exempel att klättra högt och springa snabbt. Vidare betonar hon att fastän
utomhusmiljön är väl planerad är det av betydelse att gården kan erbjuda platser för
riskfyllda lekar. Då barnen har den här uppfattningen och betonar att de saknar dessa
platser, kan en möjlig tolkning vara att just den förskolegården saknar platser för de
riskfyllda lekarna.
Att ett barn önskar pinnar handlar om för oss att barnet vill ha ett material som
går att skapa med. Fjørtoft (2001) poängterar att när barn skapar sina egna lekar med
naturligt material främjas deras kreativitet, vilket kan kopplas tillbaka till barnets
önskan om pinnar. Även Wallers (2007) belyser att barn gärna leker i den naturliga
miljön om de själva får välja, där de kan leka med pinnar och klättra i träd. Det här
kan kopplas tillbaka till barnens uttalanden om vad de önskar, då det bland annat
handlade om att kunna få klättra i träd.
När barn själva får välja i vilken miljö de vill befinna sig i, väljer alla inomhus.
Det här synliggörs i resultatdelen med olika uttalanden från olika barn där det handlar
om bristfälligt material i utomhusmiljön. Blanchet-Cohen & Elliot (2011) poängterar
att det måste finnas mycket material och möjligheter utomhus för att barn ska få
möjligheter till oändliga lekar. Det här kan kopplas tillbaka då alla barn pratat om att
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det handlade om redskap som saknas. Barnen hade kanske föredragit utomhusmiljön
om den erbjudit mer varierat material.
Tidigare forskning i Moser & Martinsen (2010) betonar att förskolor som kan
erbjuda barn större variation i utrymme, utrustning, material och leksaker upplever
miljön mer stimulerande och tilltalande. Då barnet uttrycker att det finns roligare
saker inomhus att leka med, tolkas det som att inomhusmiljön erbjuder större
variation än vad förskolegården gör. Å andra sidan uppfattade ett barn i första
domänen att förskolegården var bra då den har många saker, vilket medför att barnens
uppfattningar skiljer sig åt och vad som är betydelsefullt för det personliga behovet.
Moser & Martinsen (2010) betonar att det är betydelsefullt för barn att själva
kunna ta fram material som de vill använda för att öka deras meningsskapande.
Utifrån egna erfarenheter uppfattar vi att det är enklare för barn att göra det inomhus.
I utomhusmiljön finns det olika faktorer som kan påverka vad barnen kan använda sig
av, till exempel tillgång till personal, väder och ålder på barn. Oftast är redskapen
inlåsta i ett förråd och på hyllor, vilket försvårar för barn att själva kunna ta fram det
material de vill använda.
2.	
  Förskolegården	
  –	
  en	
  arena	
  för	
  lek,	
  lärande	
  och	
  utveckling	
  	
  
Då det handlar om barns uppfattningar av vad de kan lära sig på förskolegården
framkom en del skilda uppfattningar. Det första som framkom var att barnet hade
uppfattningen om att de bara leker. Det kan tolkas till att barnet skiljer på lek och
lärande vilket gör att barnet inte kopplar lärande till förskolegården. Ett annat barn
betonade att de inte kan lära sig att skriva utomhus då papper och penna endast är
tillgängligt inomhus. Det här kan förstås utifrån att pedagogerna inte tillåter barnen att
ha penna och papper utomhus på förskolegården. Å andra sidan kan det vara så att
barnen inte frågat om de får använda papper och penna utomhus, utan de antar att det
ska användas inomhus. Moser & Martinsen (2010) betonar att det är betydelsefullt att
veta vilken betydelse utomhusmiljön har för barns lek, lärande och utveckling, då
barn spenderar större delen av sin tid på förskolan. Här finns en problematik då
barnen har svårigheter att synliggöra ett konkret lärande. Det kan bero på att barnen
har uppfattningen av att de endast lär sig inomhus.
Då det gäller barns uppfattningar om varför de går ut framkom det från två barn
att de går ut efter maten. Alltså handlar det om att barnen uppfattar det som att de gör
det vid en specifik tidpunkt i verksamheten. Vilket innebär att för barnen är
utevistelsen en rutinmässig situation. Stephenson (2002) framhåller att det är
betydelsefullt att vara utomhus. Det här för att miljön kan erbjuda ofantliga
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variationer såsom temperatur, ljus, färg, rörelse och lukt. Utifrån det här finner vi det
problematiskt att barnen inte vet varför de går ut då det är betydelsefullt. Ett utav
barnen betonar att de går ut för att få frisk luft. Blanchet-Cohen & Elliot (2011)
poängterar att barnen använder alla sina sinnen vilket behövs för deras utveckling.
Även Nedovic & Morrisey (2013) belyser att för den fysiska och kognitiva
utvecklingen ska främjas är det betydelsefullt att barn vistas utomhus. Det här är
något som pedagogerna borde samtala om tillsammans med barnen för att ge en ökad
förståelse till varför förskolegården är betydelsefull för deras utveckling. En intressant
aspekt är hur det kommer sig att barn inte har en större uppfattning kring varför de går
ut och vad de lär sig utomhus. Vi tror att det hade varit betydelsefullt att öka
medvetenheten kring dessa ämnen för att förstå förskolegårdens betydelse för barns
utveckling. Vilket därmed kan leda till att förskolegården prioriteras mer av
verksamma pedagoger.
3.	
  Brist	
  på	
  delaktighet	
  ökar	
  frihetszonen	
  
Utifrån barnens uppfattningar om vem det är som bestämmer vad som ska finnas på
gården hade barnen liknande uppfattningar, att det är pedagogerna som beslutar. En
tolkning som kan göras är att barnen känner att de har mindre inflytande när det gäller
vad som ska finnas på förskolegården. Dessutom anser barnen själva att de inte har
kunskapen för att kunna ta beslut och därmed blir det en självklarhet att det är de
vuxna som bestämmer. Norðdahl & Einarsdóttir (2014) betonar att beslut som ska tas
i barns omgivning bör involvera barnen. Även Niklasson & Sandberg (2010)
poängterar att då det är barn som befinner sig i och använder miljön, bör barnen vara
med och utforma den. Det ena barnet poängterade att hen inte har några pengar vilket
gör att hen inte kan köpa saker som ska finnas på förskolegården. En möjlig tolkning
till det kan vara att barnet har uppfattningen av att bestämmande hänger ihop med
pengar vilket kan göra att det handlar om makt.
Engdahl (2014) belyser att barns delaktighet är beroende av pedagogernas
förhållningssätt, hur de tolkar och stödjer barns intentioner. Lindgren (2003, refererad
i Kylin, 2004) poängterar att vuxna bör lyssna på barn och därmed ge dem mer
inflytande. Precis som tidigare nämnts, att det är barnen som vistas på förskolegården
bör det vara en självklarhet att lyfta in barns tankar och göra dem involverade i beslut
som ska tas.
Utifrån barnens uppfattningar gällande vad pedagogerna gör när de befinner sig
utomhus var snarlika. De flesta uttalanden visade i någon form att pedagoger är
passiva och mindre närvarande i deras lek. Skillnaden var att de uppfattade att
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pedagogerna gör olika saker. Stephenson (2002) poängterar att utomhusmiljön oftast
förknippas som en miljö som är friare och mindre kontrollerad till skillnad från
inomhusmiljön. Precis som det togs upp i inledningen, är pedagogerna medvetna om
att utomhusmiljön uppfattas som mer fri. En möjlig tolkning till att barnen uppfattar
pedagogerna som mindre närvarande kan vara att utifrån våra egna erfarenheter att
äldre barn oftast vill leka på platser där pedagogerna inte befinner sig. Vilket leder till
att barnen uppfattar att pedagogerna endast kommer vid skador, eller då de tillkallas,
vilket ett barn poängterade i intervjun.
Resultatet som framkommit visar att barns uppfattningar är att pedagogerna är
mindre delaktiga i barns lek på gården, jämfört med inomhus. Å andra sidan kan det
vara så att barn vill leka själva, beroende på ålder och lek. Därmed blir det inte en
problematisk aspekt, då barn inte saknar pedagogen i sin lek. Utifrån intervjuerna görs
en tolkning att barnen uppfattar sig som mindre delaktig i utformningen av
utomhusmiljön. Det är de vuxna som bestämmer bland annat vilka redskap som ska
finnas. En reflektion kring det här är hur pedagogerna kan veta vad barns behov och
önskan är, samtidigt som barnen känner sig mindre delaktiga och att de själva har
uppfattningen att vuxna ska ta besluten.
Engdahl (2014) betonar att den fria leken är betydelsefull för barns utveckling.
Om barnen varit mer delaktiga i beslut gällande förskolegården, hade förmodligen
den varit mer tilltalande och spännande. Vilket i sin tur kanske hade lett till att
förskolegården utforskats och använts annorlunda, alltså betydligt mer än en
frihetszon där barnen springer av sig.
Metoddiskussion
Den metod som använts i studien är kvalitativ innehållsanalys, med induktiv ansats.
Med hjälp av det har barns uppfattningar kring förskolegården synliggjorts och
därmed svarat på forskningsfrågorna. Dock visade sig vara svårare än vi trott att
intervjua barn, speciellt yngre barn. Barnen slöt sig under intervjun vilket kan ha
medfört att svaren inte blev förtydligade. Att det redan fanns en relation till barnen
tänkte vi kunde underlättat, och i vissa fall kanske det har gjort det. Hade det inte
funnits någon relation till barnen, hade det kanske påverkat resultatet mer negativt. Å
andra sidan kan den tidigare relationen även medföra en problematik, då
uppfattningar om barnet redan finns. I den här situationen är det betydelsefullt att
intervjuaren lyssnar på barnet och inte väver in egna uppfattningar om barnet som

	
  

30	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

kanske finns sen tidigare. Samtidigt får det finnas i åtanke att det är en konstlad
situation vilket kan medföra svårigheter att genomföra intervjun.
En annan problematik som synliggjordes vid transkriberingarna var att barnen
generellt gav korta svar. Det fanns en problematik hur vi skulle förhålla oss med
följdfrågorna till barnen för att inte upplevas som påträngande. Av samtliga intervjuer
blev det fem bortfall då barnens svar inte gav oss någon information som kunde
användas i studien. Svårigheterna med att intervjua barn, och speciellt yngre barn
räknades med innan studiens uppstart, dock ville vi göra ett försök att få syn på barns
uppfattningar, oavsett ålder. Det gav oss ändå en lärdom att involvera de yngsta
barnen trots att språket kan vara en begränsning och därmed inte ger de resultat som
önskas. Samtidigt använde de sitt kroppsspråk för att visa och berätta för oss vad de
menade. Trots det valdes det att sålla bort vissa intervjuer, då svaren inte gav någon
framgång för just den här studien.
Gällande frågan om vad barnen lär sig när de befinner sig utomhus drar vi en
slutsats om att den var svår att begripa. Barnen associerar inte förskolegården med
lärande. Även deras ålder kan ha en betydelse för förståelsen av vad lärande innebär.
Eftersom vi delade upp intervjuerna mellan oss, har det kanske medfört att
frågorna formulerats på olika sätt, eftersom vi har olika sätt att uttrycka oss på. Istället
kunde en forskare utfört intervjuerna för att få en enhetlig bild och att frågorna ställs
på samma sätt. Att båda forskarna var närvarande vid intervjuerna för att kunna
komplettera varandra anses som en styrka. Det finns såklart en problematik kring att
ta ett barns perspektiv när det handlar om att intervjua unga barn. Deras ålder och
språk kan vara en bidragande faktor till att deras svar kan ifrågasättas. Den onaturliga
situationen kan dels göra att barn känner sig obekväma och svarar därmed utan
eftertanke för att få situationen överstökad. Å andra sidan fanns det en medvetenhet
kring det här, men utifrån tidigare forskning påvisas det att det finns en problematik
kring förskolegården, att det är en miljö som prioriteras mindre. Vi tänker att om det
ska ske en förändring gällande förskolegården måste pedagoger involvera och göra
barn delaktiga. Det är barn som vistas i den miljön, därför ska deras ord bli hörda.
En sak som hade kunnat göras annorlunda är att mer tid kunde lagts på
förskolorna för att barnen skulle känna sig mer bekväma i intervjusituationen istället
för att det blev som ett löpande band och en konstlad situation. Om målgruppen är
barn, får man som forskare räkna med att det tar längre tid. Vi anser att utifrån de
förutsättningar som fåtts för att genomföra studien har resultatet blivit rikligt i det här
avseendet.
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Lundman & Hällgren Graneheim (2012) betonar att det är av betydelse att
studiens trovärdighet beaktas av giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Genom att
båda forskarna har utfört studien tillsammans och diskuterat och deltagit i alla
moment stärks tillförlitligheten. Med tanke på att forskarna studerat det som var avsett
för studien höjs giltigheten. Vidare menar Lundman & Hällgren Graneheim (2012) att
resultatet stärks då citat används, vilket har gjorts i det resultat som presenterats. För
att öka möjligheten för en bedömning av studiens överförbarhet är det av betydelse att
studiens process beskrivs noggrant, vilket gjorts i metodkapitlet.
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Slutsats
Efter att ha studerat barnens uppfattningar kan följande slutsats dras om att de har
liknande uppfattningar kring förskolegården. Första frågan i studien var hur uppfattar
barn att förskolegården används och vad den erbjuder? Resultatet tyder på att barnen
är relativt nöjda med sin förskolegård. Men de hade önskningar om vilka redskap och
material de saknade. Utifrån barnens uppfattningar framkom det att förskolegården
saknar en viss variation i material, vilket gör att barnen hellre vistas inomhus.
Andra frågan hur uppfattar barn att förskolegården relaterar till ett pedagogiskt
syfte? Studien påvisade att barnen saknar kunskap kring det pedagogiska syftet med
att vistas utomhus. Barnen relaterar specifikt lärande till inomhusmiljön, då
utomhusmiljön endast används till lek.
Vår tredje fråga hur uppfattar barn sin delaktighet respektive pedagogernas i
relation till förskolegården? gav skilda uppfattningar. De barn som ansåg att de var
delaktiga kunde dock inte förtydliga på vilket sätt de uppfattade sig som delaktiga.
Annars var barnen överens om att det är pedagogerna som bestämmer vad
förskolegården ska innehålla. Barnen menar på att pedagogerna bestämmer för att de
är vuxna, vilket medför att en tolkning som görs är att barnen ser sig själva som
individer som har mindre kunskap och kan därför inte fatta beslut kring
förskolegården.
Utifrån egna erfarenheter leker barn oavsett vart de befinner sig och kanske är
det därför problematiken uppstår i att utemiljöerna inte uppmärksammas mer. Som
det nämndes i inledningen behöver barn vara delaktiga i utformningen av utemiljön,
speciellt eftersom det är de som vistas där. Precis som Grahn (1997) poängterade, är
det betydelsefullt att alla barn oavsett ålder får sin röst hörd. Det var vår tanke när den
här studien startades.
Avslutningsvis

dras

en

mindre

slutsats

att

förskolegården

behövs

uppmärksammas mer än vad den görs idag. Miljön är betydelsefull för barnen och
dess betydelse borde uppmärksammas även för dem. Det här tror vi kan leda till att de
kan skapa ett eget uppfattande och därmed förstå betydelsen av miljön. Får dessutom
barnen vara delaktiga i utformningen tror vi att intresset för utevistelsen ökar.
Vidare forskning
Några tankar som väckts under studiens gång är för att få en större helhetsbild, både
intervjua fler barn i ett större spann samt pedagoger om hur de uppfattar
förskolegården. Även komplettera studien med att intervjua kommunen om vad deras
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bakgrundstanke är att förskolegården ska erbjuda barnen. För att kunna komplettera
barnens intervjuer kan en observation vara lämplig för att tydligare se ett samband
mellan intervjun och vad som görs på förskolegården. En lärdom utifrån den här
studien är beakta tiden, då det tar längre tid att arbeta med barn. Samtidigt som barnen
inte ska glömmas bort, då det är deras miljö som ska utvecklas.
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Bilaga 1 – Samtyckesbrev
	
  
	
  
	
  
	
  
Till	
  vårdnadshavare	
  i	
  förskolor	
  som	
  tar	
  emot	
  förskollärarstudenter	
  
Er förskola samarbetar med förskollärarprogrammet på Högskolan i Halmstad läsåret
2014/2015, vilket innebär att studenter gör praktik i verksamheten och utför olika
uppgifter kopplade till utbildningen. Studenterna behöver även ha möjlighet att
genomföra dokumentation som syftar till att beskriva och diskutera verksamheten i
förskolan och den kunskap som utvecklas. Dokumentationen kan komma att ske med
hjälp av inspelade samtal, bilder eller videofilmning. Det insamlade materialet
kommer att användas på ett sådant sätt att barn och pedagoger inte kan identifieras
och kommer endast användas av studenten för utbildningsändamål.
Läsåret inleds med att studenterna ska genomföra ett verksamhetsutvecklingsarbete
tillsammans med förskolans pedagoger för att bidra till att öka pedagogiska kvaliteter
och göra en ännu bättre verksamhet för ditt barn. Verksamhetsutvecklingsarbetet kan
också bilda underlag för studenternas kommande examensarbete. Det som står i fokus
är som nämnts tidigare att beskriva och diskutera verksamheten i förskolan och den
kunskap som utvecklas.
Om du har frågor angående detta får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna
skall kunna planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt
ställningstagande. Ringa in JA eller NEJ nedan och skriv under.
Vänliga hälsningar
Marie-Helene Zimmerman Nilsson
Utbildningsledare Förskollärarprogrammet
Mail: marie-helene.zimmerman_nilsson@hh.se, tel 035 - 16 73 36
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand!
✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
JA, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras
NEJ, jag ger inte tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras
Målsman för:
..........................................................................................................................................
Datum och Målsmans namnteckning
..........................................................................................................................................
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Bilaga 2 – Intervjuguide
	
  

•

Hur gammal är du?

•

Vad tycker du om förskolegården? Varför?

•

Brukar fröknarna vara med dig/er och leka när ni är ute?

•

Varför tror du att ni går ut?

•

Vad lär du dig när du är utomhus?

•

Vad tycker du saknas på gården?

•

Är det roligast att leka inomhus eller utomhus?
Varför?

•

Är ni med och bestämmer tillsammans med era fröknar vad som ska finnas på
utegården?
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