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ABSTRAKT 

Syftet med vår studie är att undersöka förskolegårdens betydelse på en Reggio Emilia 

inspirerad förskola. Vi vill undersöka pedagogernas syn på förskolegården som lärmiljö och 

observera hur barnen använder förskolegården under lek och lärande. Vi vill även undersöka 

hur förskolegården fungerar som den tredje pedagogen enligt ett Reggio Emilia inspirerat 

arbetssätt. Vi har i en kvalitativ studie intervjuat tre pedagoger på en Reggio Emilia inspirerad 

förskola för att ta reda på deras tankar och vi har observerat barns lek på förskolegården. Vi 

har använt en tolkande ansats för synliggöra pedagogernas perspektiv på barnens 

lärandemöjligheter på förskolegården. Efter analysen av intervjuerna har vi sammanfört dessa 

med observationerna för att validera resultatet, samt för att se om vi får svar på vårt syfte.  

Vår slutsats är att pedagogerna medvetet skapar en variationsrik och föränderlig lärmiljö som 

anpassas efter barnens behov och förutsättningar. Vi har även kunnat dra slutsatsen att 

förskolegårdens lärmiljö med relativt små medel kan fungera som en tredje pedagog och att 

barnen påverkas av flera olika faktorer i lärmiljön. Vi hoppas att denna studie kan komma att 

fungera som inspiration bland andra förskoleverksamheter. 

Nyckelord: Förskola, förskolegård, utemiljö, Reggio Emilia 
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1. INLEDNING 

Under vår tid som vikarier i förskola och under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi 

noterat att förskolans egen utemiljö, den vi kallar förskolegården, är en bortglömd pedagogisk 

arena som oftast inte utnyttjas till sin potential. Pärmesjö (2013) drar i sitt examensarbete 

slutsatsen att det är individuellt hur pedagoger ser på betydelsen av barnens utevistelse 

kopplat till lärande. Någon pedagog ser förskolegården som en värdefull arena för lärande 

medan någon annan ser det som en plats för barnen att göra av med energi. 

Vi har under studietiden tagit del av Reggio Emilias pedagogik och blivit inspirerade i hur 

man arbetar med ett undersökande och utforskande arbetssätt. Lenz Taguchi (1997) anser att 

”i Reggio Emilia sammanhang talas ofta miljön som den tredje pedagogen” (s.67). Detta 

innebär att lärmiljön skall vara variationsrik och utvecklande, utformad för att tillgodose varje 

barns behov och förutsättningar för lärande. Därför avser vi att ta reda på hur en förskolegård 

på en svensk Reggio Emilia inspirerad förskola ser ut, pedagogernas intentioner med 

förskolegården samt hur barnen använder denna. Vi vill se om det finns lika stora möjligheter 

till ett pedagogiskt arbete utomhus som inomhus och om det är möjligt att använda 

förskolegården på ett effektivare sätt med denna pedagogik. Fägerstam (2012) skriver i sin 

avhandling, som innefattar utomhuspedagogik hos gymnasieelever, om hur skolgården ger 

bättre förutsättningar för lärande bara genom att eleverna har en större yta att röra sig på. 

Detta kopplar vi till förskolan, där många barn trängs på liten yta inomhus medan 

förskolegården ger mer utrymme till varje enskilt barn för lek och lärande.   

Vi utför studien på en Reggio Emilia inspirerad förskola i Norrbotten. Utemiljön består av tre 

förskolegårdar som vi valt att kalla A, B och C, vilka ligger i anslutning till varandra. 

Förskolegård A används av barn mellan ett till fem år, B används av barn mellan tre till fem år 

och C används av barn i åldern fyra till fem år (se bilaga 1, 2 och 3).   

Vi har fördelat arbetet rättvist mellan oss, litteraturen har vi sökt upp tillsammans och sedan 

slumpmässigt delat upp mellan varandra. Vi har diskuterat utifrån den litteraturen vi läst och 

sedan skrivit de olika delarna tillsammans. Observationer har vi fördelat jämnt emellan oss 

och vid intervjuerna har vi deltagit båda två, bearbetningen och analyserna har vi utfört 

tillsammans. 

1.1 Syfte 

I denna studie vill vi beskriva hur förskolegården på en Reggio Emilia inspirerad förskola 

används av barnen, pedagogernas syn på barnens lärande i denna utemiljö samt hur 

förskolegården fungerar som en tredje pedagog. 

• Hur ser förskolans pedagoger på utformningen av förskolegårdarna ur ett 

lärandeperspektiv? 

• Hur använder barnen förskolegården?  
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2. BAKGRUND 

2.1.  Styrdokument  

I (Skollagen 2010:800, kap.8) står det att ”huvudmannen ska se till att barngrupperna har en 

lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö” (8 §).   

Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket 2010) påvisar att barnen ska utmanas att 

samspela med andra barn och vuxna på förskolan. Det är viktigt att barn får använda sin 

fantasi och sin kretivitet under sitt lärande både i inomhus och i utomhusmiljö. 

Utomhusmiljön bör vara utformad så att barnen kan variera mellan olika aktiviteter under 

dagen. ”Verksamheten ska 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 98, s. 7).  

Lpfö 98 (Skolverket 2010) belyser att barnen under olika samspel erövrar kunskap i olika 

former som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.  Pedagogerna ska utmana barnen till 

lärande genom att skapa en variationsrik, inbjudande och innehållsrik lärmiljö som främjar 

barnens lek. Detta för att barnen ska kunna utforska och skapa sig nya erfarenheter och på så 

vis gå vidare i sin utveckling. ”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda 

lärandet samt ta till vara och stärka barnets intressen för att lära och erövra nya erfarenheter, 

kunskaper och färdigheter.” (Lpfö 98, s. 8). Det är under olika samspel med andra barn och 

vuxna, samt med olika faktorer i lärmiljön som barnet erövrar nya erfarenheter och stimuleras 

till social och motorisk utveckling.  

2.2. Den konstruktionistiska teorin 

Inom den konstruktionistiska teorin utgår man ifrån att barnen skapar, konstruerar, sin egen 

individuella och föränderliga verklighet i samband med andra och i olika miljöer (Skolverket, 

2012). Det är en teori som blir till ett förhållningssätt i verksamheten där varje barn ses som 

kompetent och någon som kan bidra med kunskap. Dahlberg, Moss och Pence (2002) anser 

att pedagogens roll är att vara medkonstruktör av kunskap och genom den pedagogiska 

dokumentationen synliggör vi både vad vi tillsammans konstruerat och hur vi själva är 

konstruerade. Lenz Taguchi (1997) framhåller att det förhållningssätt och den barnsyn som 

råder på förskolan framkommer i dokumentationen. Förhållningssättet framträder i den miljö 

pedagogerna konstruerat, det arbetssätt man valt och vad man valt att dokumentera.  

Lenz Taguchi (1997) fortsätter med att påtala hur denna barnsyn i den konstruktionistiska 

teorin är föränderlig, precis som allt annat i denna föränderliga värld. Inom Reggio Emilia 

talar man om de hundra språken, alla de kommunikationsmedel och uttrycksmedel vi har att 

använda. De hundra språken använder vi för att skapa en gemensam mening och innebörd i 

våra liv. Lenz Taguchi påtalar att mening skapas tillsammans genom kommunikation inom 

den konstruktionistiska teorin. Meningen och innebörden är föränderlig och ser olika ut 

beroende på individer, plats och tid. 
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2.3. Reggio Emilia 

Lenz Taguchi (1997) framhåller att man utgår ifrån ett konstruktionistiskt förhållningssätt 

inom Reggio Emilia, och att barnen ska vara delaktiga i planering och utförande av 

aktiviteter. Pedagogiken utmärker sig främst genom att pedagogerna använder sig av 

pedagogisk dokumentation, ett arbetssätt som innefattar en tydlig barnsyn, pedagogik och 

utvärdering. I den italienska staden Reggio Emilia har pedagogerna arbetat med pedagogisk 

dokumentation i omkring 40 år på kommunala förskolor, och arbetssättet har 

uppmärksammats även här i Sverige. Med hjälp av dokumentationer som ljudinspelning, 

videoinspelning, foton, anteckningar och barnens skapelser bildas ett underlag för enskild 

eller kollektiv reflektion och diskussion. Aktivt arbete med pedagogisk dokumentation i 

förskolan möjliggör utvärdering och utveckling av hela verksamheten med dess miljö och de 

individer som ingår enligt Lenz Taguchi.  

Lenz Taguchi (1997) belyser att det krävs ett väl förankrat förhållningssätt som genomsyrar 

verksamheten för att användandet av den pedagogiska dokumentationen ska kunna ske på ett 

sätt som är utvecklande för varje barn och pedagog. Jonstoij och Tolgraven (2001) anser att 

enligt Reggio Emilias barnsyn är alla barn rika, kompetenta och har en stark subjektivitet som 

är föränderlig genom att barnet utforskar, lär sig ny kunskap och växer under sitt lärande. 

”Barnet är ett rikt barn därför att det konstruerar sin egen kunskap, ger mening, tar ut riktning. 

Barn är kompetenta i sitt samspel med andra, kompetenta i sitt skapande av hypoteser och 

mening”. (Jonstoij & Tolgraven, s.25). Kommunikationen är grunden till barns lärande, och 

barns olika uttryckssätt är en viktig del under barns utveckling. De hundra språken har en 

central roll genom att en mångfald av uttrycksformer synliggörs, vilket leder till att barnet får 

tillgång till olika sätt att tolka och förstå sin omvärld. Det är därför viktigt att lärmiljön är 

utformad så att barnet har olika möjligheter att utforska under olika sammanhang, både enskilt 

och tillsammans med andra barn och vuxna enligt Jonstoij och Tolgraven. Reggio Children 

(2006) menar att språket är något som utvecklas allt eftersom och att miljöns utformning 

bidrar till vilket eller vilka språk som utvecklas och på vilket sätt. Jonstoij och Tolgraven 

(2001) förklarar att när barnen får möjlighet att använda sig av flera olika språk för att 

kommunicera kan man med hjälp av den pedagogiska dokumentationen se vad barnen 

förmedlar till exempel i sina skapelser och målningar. Det talade språket är viktigt men det 

finns många andra sätt att uttrycka sig på och de olika språken kan komplettera varandra för 

att skapa mening.  

Jonstoij och Tongraven (2001) framhåller att enligt Reggio Emilias synsätt kommunicerar 

barnen med varandra och med olika faktorer i lärmiljön. Lenz Taguchi (1997) påtalar hur 

lärmiljön inom Reggio Emilia är en viktig del i barnens lärande och därför benämns som "den 

tredje pedagogen". Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att lärmiljön ska vara föränderlig 

utifrån barnens behov. Inom Reggio Emilia ser pedagogerna varje miljö som en möjlighet till 

lärande och reflektion. Genom att pedagogerna använder sig av observationer i miljön kan 

man göra viktiga förändringar. Dokumentationen visar då hur barnen använder eller inte 

använder miljön och på vilket sätt den är eller inte är pedagogisk, man ser vad miljön 

inspirerar till och vad den tillåter och inte tillåter. Miljön behöver observeras regelbundet då 

den blir föränderlig efter vilka som vistas där. Åberg och Lenz Taguchi förklarar hur man 
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inom Reggio Emilia anser att miljön skapar människan likväl som vi skapar den, vi uppför oss 

och agerar på det sätt miljön påverkar oss till att göra. 

Jonstoij och Tolgraven (2001) anser att samspel och kommunikation är nyckelord inom 

Reggio Emilias organisation. Genom dialogen medvetandegörs barnen om de föreställningar 

som påverkar handlandet. Jonstoij och Tolgraven beskriver det som att ”kunskap skapas i ett 

samspel mellan barnen, de vuxna och miljö.” (s. 42), man försöker att utmana barnen på sätt 

som väcker tankar om sig själva och andra. Wallin (1996) påvisar att barnen ses som en resurs 

på förskolan, ”det handlar inte endast om socialt samspel utan om att söka och skapa kunskap 

tillsammans.” (s. 65). När barnen samspelar experimenterar de med varandra och miljön, de 

delar erfarenheter och lär av varandra. Att vara delaktig, ta del av andras tankar, ger djupare 

mening och förståelse för olika fenomen då möjligheten ges att se på fenomenet från många 

vinklar enligt Wallin. Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att delaktigheten är viktig för att 

skapa en demokratisk förskola. Delaktiga barn lär sig att lyssna och respektera andras tankar 

samtidigt som de får samarbeta och ta ansvar för sina handlingar. Genom att göra barnen 

delaktiga i förskolans verksamhet, diskutera och förhandla skapas en demokratisk förskola 

med ett gemensamt förhållningssätt. 

Wallin (1996) framhåller att det viktigt att pedagogen lyssnar på vad barnet berättar och tar 

del av barnets teori om olika fenomen. Detta medför att barnet kan växa och gå vidare i sitt 

lärande under olika samspel. Varje barn är på så vis unik och kompetent och lär av varandra i 

den kontext där de befinner sig just då. Barnen blir rika och stärks i sin egen subjektivitet 

under interaktionen. Barnen konstruerar sin kunskap på sitt eget sätt och är medkonstruktörer 

med de andra barnen, pedagoger, de olika verktygen och med lärmiljön. Wallin belyser att 

lärmiljön på förskolan ska vara utformad så att den inbjuder till samspel och att den anpassas 

till olika barngrupper. Förskolan indelas i olika rum för lärande som vart och ett ska signalera 

vad för slags aktiviteter som förväntas pågå där. Det ska även finnas tydliga avgränsningar 

mellan de olika rummen så att barnen inbjuds till olika aktiviteter, där olika möten mellan 

barnen kan ske. Det är viktigt att pedagogerna ser över vilka möjligheter som finns i miljön 

och att pedagogerna synliggör rummets olika syften. ”Barn är uppdelade på 

åldersavdelningar. Olika åldrar kräver olika saker av sin pedagogiska miljö” (Wallin, s. 22). 

Enligt Jonstoij och Tolgraven (2001) ska lärmiljön inbjuda barnen till olika möjligheter till 

lärande. Det ska finnas olika platser för barnen att utforska och samspela med varandra och 

med de olika faktorerna.  

Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att olikheter är ett viktigt begrepp inom Reggio Emilias 

filosofi och något som man ser som en tillgång för barnen. Olikheter i miljön och hos barnen 

är därför viktiga att synliggöra för barnen och berikar barnens lärande. Olikheter kan vara 

både negativa och positiva, men det är barnens reaktion som avgör vilket gensvar olikheterna 

får. Lärmiljön måste anpassas efter barnens behov och vara föränderlig, där barnens olikheter 

blir en motor för barnens lärande. Därför måste pedagogerna ständigt reflektera enskilt och 

tillsammans över olika faktorer som samspelar med varandra i lärmiljön. Detta för att 

lärmiljön ska utmana barnen att utforska och vilja samspela med varandra och med lärmiljön.   
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2.4. Det sociokulturella perspektivet  

Strandberg (2006) anser att barnet inom det sociokulturella perspektivet är en socialt 

kompetent människa. Det är under olika samspel som barnet skapar nya erfaranden och det är 

det mänskliga samspelet som lägger grunden för barnets utveckling. Interaktionen är ett 

viktigt inslag i barnets lärande genom att utvecklingen sker först genom samspel med andra 

och sedan på det individuella planet. Vygotskij (1995) framhåller att barns fantasi är grunden 

för barns kreativitet och att leken är ett sätt för barnet att utgå från sina erfarenheter och 

utveckla nya erfaranden. Nya erfarenheter kan skapas enskilt med hjälp av olika artefakter 

eller tillsammans med andra barn och vuxna.  

Dysthe (2003) belyser att relationen mellan människor spelar en viktig roll under de 

meningsskapande aktiviteterna och att resultatet beror på vem som deltar under de olika 

interaktionerna. Kommunikationen är därför en viktig grund både på det individuella och på 

det sociala planet. Lärandet är beroende av olika faktorer i lärmiljön, eftersom lärandet är 

situerat och sker i samspel mellan olika aspekter i den kontext där lärandet sker. Barnet 

samverkar med andra barn och vuxna eller med olika artefakter under sina lärprocesser. Det är 

de olika kombinationerna av faktorer som gör aktiviteten meningsskapande vid det speciella 

tillfället. Pedagogen ska stötta och utmana barnet mot den närmaste utvecklingszonen, vilket 

innebär att barnet genomför aktiviteten med stöd av pedagogen eller med andra barn och till 

sist kan barnet utföra aktiviteten på egen hand enligt Dysthe.   

2.5.  Förskolegården som lärmiljö 
 

2.5.1 Miljöns betydelse för lärande  

Strandberg (2006) framhåller att pedagogen ska skapa en lärmiljö som stimulerar barnet till 

olika aktiviteter tillsammans med andra barn och olika artefakter. Barnets syn på miljön 

förändras allt eftersom barnet utvecklas och på så vis utvecklar barnet nya synsätt på miljöns 

olika faktorer. Det är människan som målmedvetet bygger upp kulturen så att meningsbärande 

aktiviteter kan ske. Wallin (1996) anser att lärmiljön inom Reggio Emilia benämns som den 

tredje pedagogen och ska utmana barnet att gå vidare i sin utveckling. Det är därför viktigt att 

pedagogerna ser lärmiljön som föränderlig utefter barnens utveckling och behov. Det är 

viktigt att lärmiljön erbjuder barnen olika utmaningar utifrån barnets behov. Lenz Taguchi 

(1997) belyser att det är alla barn och vuxna på förskolan som bygger upp förskolans kultur. 

Mårtensson (2004) anser att förskolans utemiljö är viktig då det är här barnet utforskar 

omvärlden på olika sätt. Barnet utmanas att använda sin fantasi och kreativa förmåga under 

utevistelse. Utevistelsen på förskolegården ska stimulera barnets alla sinnen och utmana 

barnet till fysisk aktivitet. Enligt Mylesand (2007) är det viktigt att pedagogerna medvetet 

skapar möten som gör barnen aktiva och nyfikna eftersom barnet lär sig genom sina 

erfarenheter och på så sätt kan gå vidare i sin utveckling. 

Dahlgren (2007) påvisar att uterummets olika egenskaper är viktiga faktorer för barnets 

upptäckande och lärande. Det kan handla om de rofyllda upplevelserna där det inte finns 

störande moment. En plats där barnet kan upptäcka ett eget område som exempelvis erbjuder 

artrikedom. Uterummets olika arenor tillsammans med barnen, pedagogerna och övriga 
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samhällets värderingar bygger upp uterummets kultur. I utemiljön får barnet tillgång till 

konkreta sinnliga och mer vidlyftiga upplevelser. Barnet upplever med alla sina sinnen under 

olika känslomässiga samspel samtidigt som barnet får tillgång till rörelsefrihet och möjlighet 

att använda sin fantasi. På detta sätt blir utemiljöns olika rum en aktiv faktor under barnets 

lärande. Utemiljön ska vara utformad så att alla barnen utmanas och lockas till lek, detta för 

att alla barns förutsättningar ska gynnas enligt Dahlgren.   

Pramling Samuelson och Sheridan (1999) anser att barnen erövrar sin omvärld genom att de 

samspelar med sin omvärld. Lärmiljön ska vara utformad så att den sänder ut tydligt vilket 

budskap som man förväntas ska ske. Granberg (2000) belyser att utemiljön bjuder barnen på 

en enorm upplevelse och intrycksrikedom. Flera av barnens sinnen engageras samtidigt och 

bildar ett helhetsintryck av olika fenomen. Det är under olika upplevelser som barnet kan ta 

del av hur omgivningen fungerar. Barnet får känna, lukta, smaka, lyssna med mera och 

därmed uppleva konkret. Utemiljön inspirerar också barnen att utveckla sina fysiska 

färdigheter. Dahlberg (1997) framhåller att i utemiljön får barnen möjlighet att träna sin 

motorik som är viktig för barnets kommande liv. ”Det finns en uppenbar relation mellan 

motorisk utveckling och begreppsbildning, där utemiljön ger möjlighet till kinetisk upplevelse 

av betydelsen för barnets motoriska, perceptuella och språkliga utveckling.” (Dahlberg, s. 47). 

Granberg (2000) anser att utemiljön bör vara utformad så att barnen får tillgång till ett varierat 

utbud av upplevelser. Detta för att det ska uppstå varierade former av lek och lärande, miljöns 

budskap gör att barnen blir engagerade och aktiva. 

Förskolegården ger stora möjligheter att använda sig av utomhuspedagogiken. Dahlgren 

(2007) framhåller att utomhuspedagogikens filosofi startade redan under antiken där man 

poängterade vikten av att barnet skulle uppleva sin omvärld med alla sina sinnen. De 

erfarenheter som barnet upplever med sina sinnen kopplas ihop med olika känslor, 

tankeförmågan samt den fysiska kroppen. Det är därför viktigt att uterummet ger barnet 

möjlighet till olika uppleveser och tid att utforska uterummet. Det är här barnet kan reflektera 

enskilt eller tillsammans med andra om olika upptäckter som leder till nytt lärande enligt 

Dahlgren. 

Dahlgren (2007) belyser att uterummets utformning ska erbjuda barnet varierande 

upplevelser. Det kan handla om buskar som erbjuder avskildhet eller att barnen får tillgång att 

uppleva olika dofter, färger och former. Stenar och stockar erbjuder barnen att öva balansen 

på flera olika sätt och olika pinnar gör det möjligt för barnen att använda sin fantasi genom att 

låta dessa inta olika skepnader. Den traditionella sandlådan erbjuder en lugnare plats att sitta 

enskilt eller tillsammans, och att med andra att uppleva sandens fenomen. Det är viktigt att det 

även finns områden som påminner om skogen för att skapa spänning och rörelse för barnet. 

Pedagogen ska tänka på att skapa områden som erbjuder barnen avskildhet eftersom det är där 

barnet kan skapa sig nya upptäckter i lugnare miljöer utan störande moment anser Dahlgren. 

Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) framhåller att en variationsrik miljö ger barnen 

möjligheter till att utforska olika fenomen tillsammans eller enskilt. Detta genom att kunna 

jämföra och utforska olika fenomen under sin utveckling. 
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2.5.2 Barns lek och lärande  

Vygotskij (1995) anser att barnet använder sin fantasi under sitt utforskande och att barnets 

fantasi är bunden till barnets olika utvecklingsstadier. Barnet utforskar och skapar nya 

erfaranden allteftersom och skapar nya insikter under sin utveckling. ”Genom fantasi tolkas 

erfarenheter och känslor. Fantasiprocessen är en tolkningsprocess med komplex av 

förvandlingar, särskiljande, omgrupperingar, förtätningar, krympningar och överdrifter.” 

(Vygotskij, s. 9). Fantasin är en viktig grund för barnets kreativitet. Barnet använder sig av sin 

kreativet när det skapar nya möjligheter under leken, kreativiteten möjliggör barnets ny- och 

omskapande av leken. Under leken bearbetar barnen sådant de upplevt och möjliggör för 

barnet att skapa något nytt av sina erfarenheter. Det är ett sätt för barnen att skapa sig ny 

sanning, detta för att tillfredsställa sitt eget intresse och behov. Vidare påtalar Vygotskij att 

pedagogen därför bör skapa lärmiljöer som stimulerar och fångar barnets intresse och behov. 

Leken har en central roll för barnets lärande genom att det är här barnet kan bearbeta sin 

kunskap, ta del av andra barn och vuxnas perspektiv och omsätta sina nya erfarenheter i andra 

situationer. På detta vis skapar sig barnet en djupare förståelse för varje fenomen. 

Även de yngre barnen lär sig i samspel med andra. Løkken (2008) belyser att de yngre barnen 

härmar, upprepar olika fenomen och på så vis skaffar barnet sig ny erfarenhet under sitt 

utforskande. De yngre barnen samlas ofta i grupper och delar upplevelser med varandra, 

genom att iaktta och kommunicera på olika sätt med varandra. Det är inte alltid det verbala 

språket som är viktigt som kommunikationsmedel utan blickar, gester och miner har en 

central roll. Det sociala mötet blir meningsbärande för barnen när barnet får respons på sin 

handling och ömsesidig förståelse uppkommer. Barnen anpassar sitt agerande under leken till 

hur det andra barnet reagerar och visar intresse. Granberg (2000) anser att det är viktigt att de 

yngre barnen kan ta del av andra barn och vuxnas lekar. Barnet behöver inspiration och kan 

genom upprepningar skapa sig erfarenheters av olika fenomen under rolleken. ”Leken är 

småbarns främsta sysselsättning och deras viktigaste källa till kunskap.” (Granberg, s. 58). 

Under leken använder barnet sin fantasi och när barnet kopplar samman detta med 

verkligheten skapas förståelse för olika fenomen. Barnet utforskar, prövar och bearbetar olika 

fenomen från sin omgivning. Granberg förklarar vidare att det är under olika rollekar som 

barnet skaffar sig nya insikter genom att uppleva med hela sin kropp. Det är nu barnet 

utvecklar sin motorik, sitt verbala språk samt andra uttrycksformer som gester och miner. 

Barnets sociala kompetens grundläggs under leken samtidigt som alla sinnen utvecklas och 

anpassas till varandra.  

Ytterhus (2003) anser att när barnen börjar delta i olika samspel måste barnen ha en vilja att 

samspela med andra, men även att barnen tillsammans fångas av samma fenomen där de 

finner ett gemensamt fokus att utgå från. För att samspel ska ske handlar det många gånger 

om vilken respons det kontaktsökande barnet får. Johansson och Pramling Samuelsson (2007)  

påvisar att barnens samspel bör vara jämbördigt och att det är något som ofta kan förändras 

genom att deltagare byts ut. Leken blir på så sätt en kommunikativ process på flera sätt samt 

att barnen skapar sig förståelse för att kunna inta andra barns perspektiv. Under leken 

använder barnen sin fantasi och sin kreativa förmåga och dessa vävs samman med kroppsliga 

upplevelser. Fortsättningsvis påtalar Johansson och Pramling Samuelsson att tankar, fantasi, 
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språk och kroppsliga uttryck gestaltas under leken, där alla nivåer är likvärdiga och ständigt 

närvarande. Barn skaffar sig erfarenheter genom att uppleva med hela sin kropp, därför är 

barns lek viktigt för lärande.  

Dysthe (2003) belyser att inom det sociokulturella perspektivet har lärandet sin grund i olika 

relationer. Det kan handla om deltagarnas samspel, där kommunikationen är en av 

grundstenarna. Lärmiljön är också en viktig aspekt för barnen, barnens kunskap skapas i 

samspel med andra och där samspel utvecklar ny kunskap i den kontext där leken pågår. 

Wallin (1996) anser att man inom Reggio Emilia anpassar den pedagogiska miljön utifrån 

barnens utvecklingsperioder och detta för att varje barn ska utmanas till nytt lärande. Reggio 

Emilia benämner lärmiljön som den tredje pedagogen, vilken anses vara en viktig del i 

barnens lek och kommunikation. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) påvisar att barnet upplever med hela sin kropp 

när det skapar sig erfarenheter under leken. Under olika rollekar händer det något hos barnet 

och tillsammans med andra barn erfar barnet och skapar sig förståelse för sin omvärld. 

Barnens lek blir en meningskapande aktivitet som är deras egen och under leken delar barnet 

sin omvärld med de andra barnen som deltar. Under leken utvecklar barnet sin 

kommunikationsförmåga på flera sätt genom att ta del av de andra barnens perspektiv. Barnen 

lär av varandra och barnens olikheter synliggörs. ”Det ger möjlighet för barn att pröva, vidga 

och förändra sin lekvärld.” (Johansson & Pramling Samuelsson, s.19). Det är under leken 

barnet kan uttrycka sina tankar, fantasi och sina kroppsliga uttryck. Barnen skapar sig en 

ömsesidig förståelse för de kroppsliga och verbala språken. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) anser att barnets olika lekar är ett sätt att 

skapa sig relationer till sin livsvärld, genom leken skapar barnet sig en förståelse på ett 

lustfyllt sätt. Leken är en känslomässig, social och kognitiv process för barnet. Därför är det 

viktigt att skapa lärmiljöer som fångar barnets intresse och utmanar barnet att vilja utforska 

genom leken tillsammans med andra barn. Om ömsesidigt samspel uppstår innebär det att alla 

barn som deltar under leken bidrar, vilket leder till att lekens utveckling fortgår. Dahlgren 

(2007) belyser att det är viktigt att utemiljön skapas utifrån barnens intressen och behov och 

att barnen ska få skapa sig upptäckter både ostört och tillsammans med andra barn och vuxna. 

Under leken kan barnen leka mer sinnliga lekar när de utforskar olika fenomen för att sedan 

inta ett mer vidlyftig stadie där barnen till exempel kan springa och jaga varandra, lärmiljön 

blir aktiv under leken. 

2.5.3 Barns motoriska utveckling  

Nordlund, Rolander och Larsson (1997) anser att förskolans utemiljö ska utformas så att 

samspel uppstår mellan barnen och med faktorer i miljön. Barnen ska under förskoleåldern 

befästa sina grovmotoriska grunder och vidareutveckla dem. Ericsson (2005) beskriver 

grovmotoriken som de stora kroppsrörelserna och menar att de har ett starkt samband med 

balans, muskelspänning, automatisering och motorisk samordning. Utan att ha ett 

grovmotoriskt system som fungerar kan barnet till exempel få svårt med finmotoriken då 

armarnas och händernas rörelser påverkas och barnet kan upplevas ha 
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koncentrationssvårigheter då kroppen hela tiden måste arbeta för att spänna musklerna när 

barnet ska sitta stilla. Nordlund et al. (1997) belyser att barnen ska få lära sig krypa, gå 

springa, balansera, hoppa och klättra i förskolan. Utvecklingen sker först på det individuella 

planet som en grundrörelse vilken barnet sedan utvecklar till ett rörelsemönster, som att till 

exempel springa. Det är nu barnet utvecklar sin kroppsuppfattning, begreppsbildning samt 

perception. När barnet sedan börjar delta i olika grupper så tränas och utvecklas barnets 

kommunikation i olika former, till exempel samarbetsförmågan vid olika bollekar. Barnens 

utveckling är ett ständigt växelspel mellan barn, pedagoger och faktorer i lärmiljön. Det är nu 

barnen kan lära av varandra för att sedan klara av uppgiften på egen hand enligt Nordlund et 

al.  

Nordlund et al. (1997) påpekar att den sensomotoriska utvecklingen är viktig eftersom att det 

är här barnet samordnar sina sinnesintryck och muskelreaktioner, till exempel när barnet ser 

sanden i sandlådan och kan plocka upp sand med spaden. Ericsson (2005) beskriver begreppet 

sensomotorik som motorik som börjar med sinnena, den börjar utifrån och går inåt. Sinnena 

upptäcker något och skickar signaler till musklerna. Sensoriska intryck och motoriska 

reaktioner ger alltså ett resultat av rörelse. Utvecklingen av sensomotoriken spelar därmed en 

avgörande roll för hur barnet senare utvecklar och lär sig färdigheter som att till exempel 

spela boll, cykla och skriva.  

Ericsson (2005) anser att motorisk utveckling och lärande är en livslång process som börjar i 

fosterstadiet och pågår livet ut. Sigmundsson och Pedersen (2004) påvisar hur motorisk 

träning påskyndar den motoriska utvecklingen medan bristen på träning hämmar den. Barn 

med motoriska problem står ofta inför bland annat sociala och emotionella problem i 

framtiden och man bör därför vara noggrann med motorisk träning under barnens första år. 

Sigmundsson och Pedersen ger exempel på sätt att förebygga och hjälpa barn med motoriska 

problem. En allmän princip är att starta på en överkomlig nivå och sedan öka gradvis. Varje 

barn måste då utmanas motoriskt utefter sin egen förmåga, vilken dessutom förändras med 

tiden. Det kan därför vara svårt att skapa uppgifter inom en barngrupp som för varje barn är så 

enkel att den är genomförbar men samtidigt är så svår att den innebär en utmaning. 

Arbetssättet kräver minimalt med instruktioner men innebär att uppgiften måste konstrueras 

så att barnet inte finner något annat sätt att lösa uppgiften på än genom att använda det 

rörelsemönster som man planerat. Det är här viktigt att ge barnen positiv feedback men att de 

samtidigt själva känner att de klarat av något nytt och svårare genom att medvetandegöra 

barnen om att uppgiften försvårats enligt Sigmundsson och Pedersen. 
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3. METOD 

3.1. Den kvalitativa undersökningsmetoden 

Vi valde att genomföra studien på en Reggio Emilia inspirerad förskola. Genom kvalitativa 

observationer och intervjuer söker vi svar på våra frågeställningar, samt synliggör barnens lek 

och lärande på förskolegården. Vi vill se hur Reggio Emilias pedagogik används i 

utformningen av en förskolegård samt barnens användande av förskolegården. Genom att 

använda en kvalitativ metod kan vi ta del av studiens material flertalet gånger och analysera 

allt eftersom. Enligt Bjørndal (2005) ger kvalitativa metoder djupare kunskaper om det 

undersökta ämnet än med kvantitativa metoder där man är mer intresserad av exakta siffror. 

Med kvalitativa metoder kan forskaren fånga olika aspekter och kan lättare få syn på det 

speciella eller det avvikande. Det är viktigt att analysera allt eftersom och notera de tankar 

som dyker upp under olika bearbetningsstadierna. Genom den kvalitativa metoden synliggörs 

olika sammanhang och strukturer vilket ger forskaren möjlighet att fokusera på att skapa sig 

en förståelse av det fenomenet man undersöker. I motsatsen, en kvantitativ observation, 

påbörjas analysen först när allt material samlats. Larsen (2009) anser att det är en fördel att 

använda sig av metodtriangulering, som innebär att använda sig av flera olika 

undersökningsmetoder i en studie. På så vis kan svagheter i den ena metoden uppvägas av 

styrkor i den andra metoden.  

3.2.  Observationer  
 

3.2.1. Urval 

Innan vi startade observationsstudien gjorde vi ett noggrant urval gällande vad vi skulle 

observera och anteckna. Vi diskuterade hur lång tid vi skulle observera och huruvida vi skulle 

kategorisera anteckningarna på något sätt. Vi benämner de tre förskolegårdarna som A, B och 

C. Innan vi påbörjade observationerna delade vi upp förskolegårdarna i något vi kallar för 

stationer med olika siffror, från siffran ett och uppåt (se bilaga 1, 2 och 3). Wallin (1996) 

påvisar att man inom Reggio Emilias filosofi delar in lärmiljön i olika rum för lärande där 

varje specifikt rum tydligt ska sända ut ett budskap till barnen om vilka aktiviteter som 

förväntas där. Det ska finnas tydliga avgränsningar mellan de olika rummen. Då förskolan i 

vår studie är Reggio Emilia inspirerad och dessa rum för lärande är centrala för filosofin 

utgick vi ifrån att förskolegården är uppdelad i avgränsade rum för lärande och dessa rum 

kallar vi för stationer i vår studie. Stationerna är totalt 36 stycken och består av olika 

lekredskap till exempel sandlåda, lekstuga, trädkoja och buskar. Avgränsningarna är tydligt 

markerade i form av liggande trästockar som en ram runt stationen eller förändringar i 

underlag som till exempel stenplattor under stationen som sedan övergår i gräs bortom 

stationen. Att benämna dessa stationer med siffror gjorde att vi kunde kontrollera att vi 

observerat vid de olika stationerna och se var det pågick lek och lärande på förskolegårdarna.  

Patel och Davidsson (2011) anser att observationer ger olika upptäckter som blir synliga 

under observationstillfället och i analysen. Observationerna måste vara planerade och noteras 

regelbundet. Pedagogen kan på så sätt undersöka naturligt förekommande fenomen i samband 

med att de sker. Vi har noterat om det sker grupp- och ensamlekar, då vi benämner något som 
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ensamlek menar vi att endast ett barn finns på stationen. Vi har också noterat antalet barn när 

det är två eller fler barn på en station, det vill säga det vi benämner som flerbarnslek eller 

rollek. Vi har inte noterat vilka barn som observerats, vilket innebär att vi kan ha observerat 

samma barn vid ett flertal tillfällen, därför vet vi inte vilket antal enskilda barn vi observerat. 

Vi har inte valt ut vissa barn utan bara observerat utifrån vilka stationer det finns barn på. 

Antalet barn som är ute på den förskolegård vi för tillfället observerat har varierat på grund av 

olika faktorer såsom väder och sjukdom men har legat på mellan tio till tjugotvå barn. Barnen 

anges under observationerna som antingen yngre barn vilka är ett till två år gamla eller äldre 

barn vilka är tre till fem år gamla. Vi observerade de yngre barnen på gård A och de äldre 

barnen på gård A, B och C då det är där de befinner sig under utevistelse. Vi observerade 

både pojkar och flickor och har inte att tagit genus i beaktning i denna studie. 

Vi observerade barns lek vid flera tillfällen på samma station och antecknade barnens ålder 

samt beskrev barnens aktiviteter på stationerna. Observationerna pågick tills aktiviteten 

avbröts eller som längst i tio minuter. Eftersom att vi analyserade kontinuerligt både enskilt 

och tillsammans skapade vi oss en uppfattning om när vi har samlat nog med material. Patel 

och Davidsson (2011) anser att observationer är ett viktigt verktyg att använda när man ska 

studera beteende i naturligt förekommande situationer. Observatörerna måste därför noga 

planera hur och när de ska genomföras och ständigt analysera för att kunna dra slutsatser samt 

kunna uppskatta när tillräckligt med material finns. Om det fanns någon station där vi inte sett 

lek pågå när vi ansett oss färdiga med observationerna drog vi slutsatsen att stationen inte är 

välbesökt. 

3.2.2. Genomförande 

Vi har varit kända icke-deltagande observatörer. Vi blev kända observatörer då de 

observerade barnen och pedagogerna var medvetna om bakgrunden till vår närvaro. De 

observerade informerades om att vi observerar barns lek. Patel och Davidsson (2011) belyser 

att som känd observatör kräver det att barnen vet om varför man observerar och att de gett 

tillstånd till detta. Genom att göra oss kända som observatörer hoppas vi att inte väcka 

uppseende och störa det naturliga samspelsmönstret mellan barnen. Som icke- deltagande 

observatörer ingrep vi inte eller deltog under barnens aktiviteter. Patel och Davidsson påvisar 

att en icke-deltagande observatör kan fokusera på vad som sker och inte störa det naturliga 

samspelet. En icke-deltagande observatör deltar inte i aktiviten, utan är neutral för det som 

sker. En deltagande observatör kan missa viktiga detaljer då dennes fokus till viss del ligger 

på sitt eget deltagande under aktiviteten enligt Patel och Davidsson. 

Bjørndal (2005) påvisar att forskaren bör bestämma sig för att göra ett urval eller anteckna allt 

man ser. Vi gjorde ett urval där vi bestämde oss för att anteckna hur barnen använder 

förskolegården och utesluta pedagogers inblandning. Vi förde löpande protokoll med papper 

och penna för att anteckna observationerna. Rubinstein Reich och Wesén (1986) anser att 

observationer med löpande protokoll innebär att med egna ord beskriva det som händer under 

en viss tid. Ett löpande protokoll möjliggör observationer i till exempel ett visst rum eller 

under en viss aktivitet. Våra anteckningar består av en beskrivning av vad barnen gör på en 

viss station och varje observation pågick som längst i tio minuter eller tills leken avbröts eller 
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förflyttades. Vi startade observationerna vid stationer där lek redan pågick och observerade 

var för sig vid de olika stationerna. Vår intention var att observera vid samtliga 36 stationer 

och vi avslutade observationerna efter totalt 72 observationstillfällen då vi ansåg att vi samlat 

ihop nog med material. Vid några av våra observationstillfällen pågick leken vid några 

närliggande stationer samtidigt. Vi valde att följa leken vidare mellan stationerna eftersom 

den pågick med samma barngrupp och var en utveckling av barnens pågående aktivitet. Vi 

noterade detta som ett observationstillfälle trots att flera stationer var inblandade då vi ansåg 

att det kunde vara relevant för studien. Det är relevant för vår studie att se huruvida en 

variationsrik miljö främjar utvecklingen av leken. Det fanns ett fåtal stationer där lek inte 

pågick under våra observationstillfällen, vi valde då att dra slutsatsen att stationen inte är 

välbesökt. 

Genom de ostrukturerade observationerna kunde vi anteckna vad barnen gjorde och hur 

många som deltog. Barn som är ett till två år gamla kallade vi i anteckningarna för yngre barn 

och de som är tre till fem år kallade vi för äldre barn. Enligt Patel och Davidsson (2011) 

möjliggör ostrukturerade observationer insamling av så mycket information som möjligt inom 

det valda området genom att observatören antecknar allt som sker. Efter observationens slut 

skriver pedagogen ned en komplett redogörelse över vad som skett under aktiviteten. Om vi 

istället använt oss av strukturerade observationer hade det krävts ett antal kategorier och 

noggrant urval av vilka beteenden och aktiviteter som ska ingå i analysen. Då vi ville fånga 

upp så mycket som möjligt av barnens aktiviteter valde vi istället de ostrukturerade 

observationerna. Patel och Davidsson anser att vid de strukturerande observationerna måste 

observatören analysera vilka beteenden man vill observera och utifrån detta skapa ett visst 

antal kategorer för att synliggöra det fenomen man vill utforska mer om.  

3.2.3. Tolkning och analys 

Efter varje observationstillfälle har vi tolkat och analyserat observationen för att få fram en 

tydlig bild av vad barnen gör på de olika stationerna. Då kunde vi analysera med 

observationerna färskt i minnet, samtidigt som vi renskrev anteckningarna. Efter avslutade 

observationer har vi tagit del av varandras anteckningar och kopplat samman dessa. Detta för 

att se om barnen leker vid de olika lekredskapen och om det finns platser som erbjuder ensam- 

eller grupplekar. Vi har även dokumenterat ned våra tankar och funderingar när vi analyserat. 

Valet av en kvalitativ undersökning gav oss möjlighet att löpande utvärdera och analysera den 

data vi fått fram, vilket Patel och Davidsson (2011) anser är en fördel. Det är viktigt att under 

en kvalitativ undersökning notera noggrant och att analysera allteftersom. Det är även bra att 

dokumentera de tankegångar som dyker upp under de olika analystillfällena och ta dessa i 

beaktning vid slutanalysen. Det är även viktigt att pedagogen analyserar direkt eftersom 

observationen känns aktuell då enligt Patel och Davidsson. 

3.3. Intervjuer 
 

3.3.1. Urval 

Vi valde att intervjua tre pedagoger på förskolan vilka vi i studien kallar för P1, P2 och P3. Vi 

valde intervjupersoner utifrån ett godtyckligt urval, vilket enligt Larsen (2009) innebär att 
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intervjuaren själv väljer ut intervjupersoner utefter deras egenskaper som till exempel ålder, 

utbildning eller erfarenhet. Urvalet ska alltså passa för studien, se till att intervjupersonerna 

antingen säkerställer en variation eller likheter beroende på vad som krävs i studien. Vi valde 

intervjupersonerna för att de skulle tillföra en variation då de arbetar med olika åldersgrupper 

och har olika ansvarsområden på förskolan. Den pedagog vi kallar för P1 har extra ansvar för 

pedagogisk utevistelse samt förskolegårdarnas utformning och arbetar på avdelningen med 

treåringar. Pedagog P2 arbetar på avdelningen för fyraåringar och är ofta på förskolegården 

tillsammans med både fyra– och femåringar. Pedagog P3 arbetar på avdelningen med 

ettåringar och är ofta ute även med tvååringarna. Samtliga pedagoger är förskollärare och har 

arbetat i över 15 år i förskoleverksamhet. Vi anser att valet av intervjupersoner ger oss en 

förståelse och flera olika perspektiv på pedagogernas syn på förskolegården och det lärande 

som sker hos barnen eftersom att pedagogerna har olika roller i verksamheten.  

3.3.2. Genomförande 

Vi har under fem veckor genomfört verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på den aktuella 

förskolan och har då förklarat syftet med vår studie och förberett pedagogerna på att de kan 

bli tillfrågade om en intervju. Vi bestämde tillsammans vilka pedagoger vi skulle intervjua 

och därefter kontaktade vi berörda pedagoger och bokade tider, samtliga pedagoger var 

positivt inställda till att bli intervjuade. 

Intervjustudien påbörjades efter sammanställningen av observationerna och de frågor som 

väckts hos oss under bearbetningen av observationsmaterialet används under intervjuerna. De 

kvalitativa intervjuerna och observationerna kompletterade varandra så att vi kunde få ett 

resultat som är trovärdigt. Kvale och Brinkmann (2009) anser att en kvalitativ intervju ger 

utrymme till personliga formuleringar och tankar hos den intervjuade personen, något som vi 

anser ger djup till vår studie. En kvantitativ intervju är standardiserad och ger inte på samma 

sätt utrymme till att hitta nya idéer och variation enligt Kvale och Brinkmann. Den 

intervjuform vi använder har enligt Patel och Davidsson (2011) en låg grad av standardisering 

då den gav stort svarsutrymme för intervjupersonen där denne kunde tolka fritt och svara med 

egna ord beroende på sina erfarenheter.  

Vi använde en intervjumanual med frågor som vägledning för intervjun (se bilaga 4) och 

denna gick att förändra utefter intervjuns gång beroende på intervjupersonens svar. Patel och 

Davidsson (2011) belyser att det är viktigt med noggranna förberedelser innan intervjun och 

att kontrollera att alla aspekter i frågeställningen är täckta. Vi har kontrollerat om vår manual 

ger svar på våra forskningsfrågor och de frågeställningar som väcktes under bearbetningen av 

observationsmaterialet. För att kontrollera detta har vi författat ett antal frågor i 

intervjumanualen och diskuterat huruvida frågorna verkligen kommer att ge utförliga svar, om 

de kan missuppfattas på något sätt eller om de behöver omformuleras av annan anledning. 

Kvale och Brinkmann (2009) påtalar att den intervjuande vanligtvis har någon typ av manual 

för att strukturera intervjun. Manualen kan vara mer eller mindre styrande och denna form av 

intervju benämns som halvstrukturerad 
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Vi närvarade båda två vid intervjuerna då vi tror att vi fått ett rikare material när vi sedan 

skrivit ut intervjuerna tillsammans eftersom att det blir ett mer nyanserat resultat med två 

närvarande forskare. När vi tolkade intervjuerna tror vi att det var en fördel att vara två 

stycken som sett intervjupersonens kroppsspråk och gester då intervjupersonens budskap kan 

tolkas olika. Flera nya perspektiv kan framträda när man är fler än en som tar del av en 

historia. Patel och Davidsson (2011) anser att det är en fördel att vara två personer vid 

intervjun för öka reliabiliteten och minska risken för bedömarfel. Vi intervjuade varje 

pedagog vid ett tillfälle och intervjun varade som längst i en timme och som kortast i fyrtio 

minuter, beroende på hur lång tid intervjupersonen behövde för att svara. Begränsningen på 

upp till en timme kom sig av att det var så lång tid intervjupersonerna kunde undvara. Vi 

använde oss av ljudinspelning, vilket intervjupersonerna givit samtycke till. Enligt Patel och 

Davidsson är en inspelad intervju en fördel då svaren registreras exakt medan nackdelen blir 

att det tar lång tid att skriva ut intervjun. Intervjuerna genomfördes på den aktuella förskolan 

bakom stängda dörrar. 

Kvale och Brinkmann (2009) anser att man i början av intervjun behöver ge intervjupersonen 

en förståelse för vad syftet är med intervjun, förklara syftet med ljudinspelningen samt fråga 

om intervjupersonen har några frågor. Intervjupersonen behöver känna sig trygg med 

intervjuaren, därför är de första minuterna av intervjun viktiga. Larsen (2009) påvisar att det 

därför är en fördel att inleda intervjun med frågor som intervjupersonen känner sig trygg med. 

Patel och Davidsson (2011) påtalar också detta och menar att intervjuaren inledningsvis kan 

använda sig av bakgrundsvariabler som man behöver information om. Vi börjar därför med 

att återigen förklara syftet och ställa en fråga om intervjupersonens utbildning och erfarenhet. 

Vi har redan en relation med våra intervjupersoner då vi under fem veckor gjort vår VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) på deras arbetsplats, något vi tror underlättade och gjorde 

samtalet naturligt. Vi undvek att samtala med intervjupersonerna om förskolegårdens miljö 

under vår VFU för att inte påverka intervjupersonernas svar. 

Kvale och Brinkmann anser vidare att intervjuaren behöver besitta viss sakkunskap inom 

området och behärska det tekniska språket för att vinna respekt och förtroende hos 

intervjupersonen. Patel och Davidsson (2011) beskriver att det är av fördel att vara förberedd 

innan intervjun för att kunna föra ett samtal med intervjupersonen, genom till exempel 

observationer och studiebesök. I våra observationer har vi skaffat oss väsentlig kunskap om 

hur förskolegården är utformad och under VFU:n har vi tagit del av de begrepp pedagogerna 

använder sig av på förskolan. 

3.3.3. Tolkning och analys 

Vi använde oss av en kvalitativ metod vid tolkningen och analysen av intervjuerna. Patel och 

Davidsson (2011) anser att bearbetningen på ett kvalitativt sätt ger utrymme till många 

variationer och att det inte finns några enkla rutiner att följa. Vi skrev ut intervjuerna 

tillsammans och direkt efter att vi intervjuat för att säkerställa att utskriften blev så lik 

intervjun som möjligt. Patel och Davidsson påpekar att det är en fördel att skriva ut intervjun 

direkt efteråt för att hålla intervjun levande i utskriften, medan den är färsk i minne. Kvale 

och Brinkmann (2009) påtalar att intervjusamtalet struktureras i utskriften och gör den 
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lämpligare för analys. Utskriften blir en tolkning då vi konstruerar en text utifrån ett samtal. 

Forskaren måste ta ställning till vissa standardval, till exempel om utskriften ska skrivas i 

talspråk eller mer formellt skriftligt språk och här får forskaren ta hänsyn till hur intervjun ska 

återges. Då vi ville använda oss av citat vid behov skrev vi ner intervjun i talspråk för att få en 

tydligare bild av vem intervjupersonen är och dennes tankar. Däremot avstod vi från att skriva 

ner hummanden och pauser då vi inte ansåg detta tillföra studien något.  

Vi använde oss av en tolkande ansats, vilket enligt Hundeide (2006) innebär att vi tagit 

hänsyn till bakgrunden hos intervjupersonen och kontexten denne befinner sig i när vi tolkar. 

När vi tolkade intervjuerna använde vi oss därmed av vår förförståelse och de begrepp vi 

tidigare fått med oss, för att försöka ställa frågor som skulle uppfattas på det sätt vi önskat av 

intervjupersonen. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det olika sätt att hantera 

utskrifterna för att söka reda på de svar som är relevanta. Under tiden vi bearbetade 

intervjuerna antecknade vi våra egna tankar och idéer, något som Patel och Davidsson (2011) 

anser vara praktiskt. Dessa anteckningar kom till nytta under sammanställningen av resultatet. 

Vi har valt en form av kategorisering vid utskrifterna, att i datorn klippa in svaren från varje 

pedagog under relevanta rubriker såsom forskarfrågor och förskolegårdar. På detta sätt blev 

det enkelt för oss att sedan koppla intervjuerna samman med de observationer vi gjort, vilka 

var strukturerade på liknande sätt i en utskrift. Detta gjorde att vi kunde jämföra pedagogernas 

syn på förskolegårdens betydelse för lärandet med de observationer vi gjort, där vi tagit del av 

barnens aktiviteter på förskolegården. I intervjuanalysen synliggjordes ett resultat som 

påvisade vad pedagogerna ville ge barnen för möjligheter till lärande genom utformningen av 

förskolegården och om pedagogerna ansåg att dessa möjligheter verkligen fanns. I 

observationsanalyserna kunde vi ta del av om barnen utnyttjade förskolegården som 

pedagogerna önskade och vi såg hur förskolegården fungerade som den tredje pedagogen i 

förhållande till de intervjuade pedagogernas intentioner. Patel och Davidsson anser att det är 

viktigt att den slutgiltiga texten är lätt att förstå av läsaren och att den ska innehålla en väl 

avvägd del egna tolkningar från författaren och en blandning av citat från intervjuaren och 

observationsanteckningar.  

3.4.  Reliabilitet och validitet 

I denna studie ville vi undersöka pedagogernas tankar bakom utformningen av 

förskolegårdarna samt hur de önskar att denna miljö ska bidra till barns lärande. I 

observationerna beskrev vi hur barnen använde förskolegården och vi kunde senare se 

huruvida pedagogernas intentioner gällande barnens användning av förskolegården stämde 

överens med hur barnen faktiskt använde denna. Intervjuerna ställdes på så vis emot 

observationerna och vi kunde genom detta tolka hur förskolegården fungerade som den tredje 

pedagogen enligt ett Reggio Emilia inspirerat förhållningsätt. Patel och Davidsson (2011) 

framhåller att man genom att använda två kvalitativa metoder ökar studiens validitet och 

samtidigt lättare kan besvara studiens syfte. 

Vi anser att studien har hög tillförlitlighet då vi utfört många observationer och bearbetat 

dessa kontinuerligt. Det som kan vara missvisande är att en del av lekarna pågick under längre 

tid än vi observerat, men vi anser att vi hann fånga upp hur barnen använde de olika 
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stationerna på förskolegårdarna. Det som också kan ge felvärden är att vi kan ha observerat 

samma barn vid flera olika stationer. Detta innebär att vi kan ha fått en felaktig bild av hur 

stationerna används då vi bara sett hur de används av just dessa barn. Då vet vi inte om 

förskolegården erbjuder en plats för alla barn, vilket vi ville studera. Vi har under tiden vi 

observerat haft detta i åtanke och sett att vi observerat samma barn vid olika stationer men 

inte på ett sätt som påverkar tillförlitligheten negativt då vi har observerat många andra barn 

på stationerna också.  

Vi har tillsammans tolkat och bearbetat materialet i direkt anslutning till observationerna 

vilket vi anser har stärkt tillförlitligheten. När vi intervjuat har vi minskat feltolkningar genom 

att vi utfört intervjuerna tillsammans samt att båda varit delaktiga i utskriften. Patel och 

Davidsson (2011) anser att reliabiliteten påverkas av många faktorer i analysen och att det är 

viktigt att forskaren länkar samman dessa. Det är även viktigt att bearbeta observationer och 

intervjuer direkt efter varje tillfälle, detta för att minska feltolkningar. Om forskaren 

observerar flertalet gånger stärks observationsresultatet genom att feltolkningar av olika 

fenomen minskar. Att vara flera som intervjuar och bearbetar tillsammans gör att 

tillförlitligheten stärkts genom att man kunnat jämföra, diskutera och se om vi tolkat 

materialet på samma sätt. Vi anser att innehållsvaliditeten är hög eftersom vi använt oss av 

begrepp som finns i de pedagogiska teorier som pedagogerna på förskolan i studien använder 

och omsatte dessa i olika kategorier för att få svar på vår studie.  

3.5. Etiska överväganden 

Innan studiens genomförande har vi funderat och övervägt om vår studie kan medföra några 

konsekvenser för de inblandade. Vetenskapsrådet (1990) påtalar att forskningskravet innebär 

att forskaren ska ta i beaktning de etiska aspekterna eftersom vetenskapliga undersökningar 

behövs för att utveckla, förbättre eller införa nya bättre metoder. Vi kan inte garantera att 

studien inte inverkar på förskolans verksamhet men vi har försökt minska risken genom att 

välja bort att anteckna de inblandades namn, namnet på förskolan eller på vilken ort vi 

bedrivit studien. Vi stödjer oss i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990). 

3.5.1. Individ- och samtyckeskravet 

Vetenskapsrådet (1990) framhåller att individskyddskravet är en viktig del av forskningen. 

Detta för att skydda människor från fysisk eller psykisk skada eller förolämpningar av olika 

slag. Vi har berättat om syftet med studien och tillfrågat förskolechef och pedagoger om de 

vill delta i studien, vi har fått godkännande av de inblandade att genomföra studien. Vi har 

även berättat att studien kommer att publiceras som examensarbete. Vetenskapsrådet 

framhåller att det är viktigt att informera om hur resultatet kommer att publiceras och var 

detta kommer att ske samt när. Detta för att de inblandade ska få en större insikt i varför 

undersökningen görs och ge sitt samtycke att delta i studien.  
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3.5.2. Nyttjandekravet och Konfidentialitetskravet 

Vi har inte noterat namn på pedagoger som vi intervjuat eller på vilken ort förskolan bedriver 

sin verksamhet. Detta tydliggjorde vi innan studiens start för de inblandade, samt att studiens 

material kommer att förbli i vår ägo och på vilket sätt vår studie kommer att publiceras. 

Vetenskapsrådet (1990) framhåller att det är en viktig aspekt att tydligöra hur materialet 

används och hur studien kommer att nyttjas, samt att forskaren också ”ansvarar också för att 

all berörd personal är förtrogen med de forskningsetiska principerna och för att insamling och 

lagring av personuppgifter sker på ett betryggande sätt” (Vetenskapsrådet, s. 16). Detta har vi 

gjort för att försäkra oss om att de inblandade vill delta i vår studie samt att de förstår att de 

kan avbryta när de vill. Vi har inte noterat namn eller kön på de barn som deltagit i vår 

undersökning, detta för att även barnet ska förbli anonymt. Enligt Vetenskapsrådet ska 

forskaren på ett tidigt stadium informera de inblandade om undersökningen och deras roll, 

samt få samtycke till undersökningen. Det är därför viktigt att deltagarna tydligt ger sitt 

medgivande att delta i undersökningen och att de är medvetna om att de kan avbryta sitt 

samarbete när som helst. Forskaren ska ta i beaktning vilka konsekvenser studien kan få för 

de inblandade och minimera risken för detta. Det är viktigt att forskaren informerar deltagarna 

om att de kommer att förbli anonyma och att det endast är forskaren som har tillgång till 

undersökningsmaterialet, vilket enligt Vetenskapsrådet är det gällande konfidentialitetskravet. 
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4. RESULTAT 

Under rubriken ”pedagogernas syn på förskolegården” ger vi en sammanfattning av 

pedagogernas tankar och intentioner bakom förskolegårdarnas utformning med utgångspunkt 

från barns lärande. Under rubriken ”lek och lärande på förskolegårdarna enligt observationer 

och intervjuer” sammanställer vi pedagogernas tankar bakom barns lek och lärande på de tre 

olika förskolegårdarna med de observationer vi gjort.  

4.1.  Pedagogernas syn på förskolegården 
 

4.1.1 Utemiljöns utformning 

Pedagogerna berättar att det finns en utegrupp på förskolan som ansvarar för förändringar i 

utemiljön. Gruppen består av två pedagoger som har sitt fokus på pedagogisk utevistelse inom 

verksamheten, samt en pedagog som har sitt fokus på idrott och rörelse. Föräldrar och övrig 

personal kommer med förslag och tankar om förändringar i utemiljön på förskolegårdarna, 

men det är utegruppen som tar besluten om vilka förändringar som är möjliga och ser till att 

dessa genomförs. Två dagar om året är planerade för att genomföra förändringar på 

förskolegårdarna. Vid utformningen av förskolegårdarna har pedagogerna utgått från barnens 

behov, intressen och förutsättningar, vilket leder till att utemiljön är i ständig förändring. 

Pedagogerna observerar barnen i utemiljön och på så vis kan de se vad barnen saknar. På gård 

C har pedagogerna frågat barnen hur de skulle vilja att utemiljön var utformad och tagit 

hänsyn till detta när grunderna till gård C skapades.  

Förskolan är indelad i fyra avdelningar utefter barnens ålder. P1 beskriver uppdelningen av de 

tre förskolegårdarna som att det är ”ungefär som inne, man börjar som liten och går vidare, 

man vet att det finns något annat som väntar. De får känna att de blir äldre och utvecklas och 

lär sig nya saker – blir större.”. P1 belyser även att utvecklingen synliggörs för barnen med de 

tre gårdarna.  ”Barnen får gå vidare allteftersom de blir äldre till en mer utmanande miljö som 

de ibland vistats i utan att kanske lyckas, och till sist klarar barnen av de utmaningar som 

finns där.”.  

P3 berättar om att det är stora skillnader mellan åldersgrupperna, även inom dem, och ger ett 

exempel ”det är ju som samma inne, vi tyckte att ett -och tvååringarna kunde vara 

tillsammans tidigare men det är sån stor skillnad, när ettåringarna kommer in till oss på 

tvåårsavdelningen så vänder de liksom upp och ner på allt (skratt). Då misslyckas ju 

ettåringarna hela tiden på nåt sätt, eller misslyckas ni förstår vad jag menar, men jag får ju 

hela tiden vara och plocka av dom det dom har.”. Pedagogerna påpekar att barnen ibland är på 

andra gårdar än deras egna, detta för att de ska stimuleras och utmanas vidare i sin utveckling. 

Pedagogerna berättar även att barnen ofta inte klarar av de utmaningar som finns där, men får 

upptäcka och uppleva något annat utefter deras egen förmåga. Pedagogerna vill att barnen ska 

lyckas i de utmaningar som miljön erbjuder, vilket pedagogerna försöker uppnå på varje 

enskild gård.  
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4.1.2 Lärandet på förskolegården 

P2 berättar att det är viktigt att skapa möjligheter för möten mellan barnen, att de ska kunna 

gruppera sig på olika sätt och skapa olika lekar där kommunikationen har en central roll. 

Pedagogerna beskriver hur rollekar utvecklar barnen då de ser och upplever olikheter inom sig 

själva och hos andra samtidigt som de delar erfarenheter med varandra. Det framgår att 

pedagogerna anser att samspelet mellan barnen och miljön har en central roll i lärandet, 

lärande sker i samspel. Pedagogerna pratar också om vikten av att barnen ska kunna gå undan 

och vara ensamma. P3 menar att det ska finnas ensamplatser på de tre gårdarna. Pedagogerna 

anser att barnens fantasi och kreativitet ska få utrymme under leken och att miljön måste 

tillåta och uppmuntra detta. P1 anser att barnen med hjälp av fantasin blir utmanade att 

utforska områden utanför deras egen livsvärld och inta andras perspektiv, något som driver 

barnens lärande framåt och väcker tankar och reflektioner hos barnen. P2 berättar att de äldre 

barnen spenderar tid även på de övriga gårdarna och menar att det ”finns värde i att de möter 

olika åldrar, men att barnen blir då andra på utegården.”. P2 beskriver det som att barnen ”blir 

andra” i olika miljöer utefter vilka faktorer som finns i miljön och kan påverka barnet som till 

exempel material, andra barn och pedagoger.  

Något alla tre pedagoger pratar mycket om är olikheter, att olikheterna ska synliggöras för 

barnen på de olika förskolegårdarna. De berättar att barnen upplever med alla sina sinnen och 

att de ska få uppleva olikheter till exempel i hur det känns rent fysiskt att röra sig på olika sätt 

eller att röra på olika saker, känna olika lukter, titta och jämföra olikheter som att väga, mäta, 

höra olika ljud eller att känna olika smaker. Pedagogerna vill att förskolegårdarna ska erbjuda 

en mångfald av olikheter och att dessa ska presenteras på olika sätt, samtidigt som de utmanar 

barnen efter deras egen förmåga. P2 säger att ”olikheterna synliggörs i olika material och 

former i utemiljön”. P1 berättar om hur barnen hjälper varandra att klara av utmaningarna 

som finns på gårdarna, här kan barnen se sina egna förmågor och olikheter. Pedagogerna 

försöker se barnens olikheter och olika behov genom att utforma gården så att den erbjuder 

något för varje barn. Pedagogerna är överens om att barnen ska kunna uppleva med alla 

sinnen och kunna ta del av alla element som finns på gården. Pedagogerna vill att barnen ska 

få se, känna, lukta och smaka – uppleva olikheter med hela kroppen. 

Under intervjuerna med pedagogerna är grovmotoriska och sensomotoriska rörelser centrala. 

P1 berättar att ”vi förändrar gårdarna hela tiden, tittar på barnen och ser vad de försöker göra 

och därefter försöker vi ge barnen möjligheter att göra detta med nya material.”. Pedagogerna 

försöker att använda sig av de resurser som finns tillgängliga i den naturliga utemiljön, P1 ger 

ett exempel på att de inte behöver köpa in en gungbräda till förskolegård C, utan istället kan 

man låta ett omkullvält träd skapa den utmaningen. P3 ger ett annat exempel och berättar att 

det finns samlingar av kottar och pinnar som barnen kan bygga och leka med på 

förskolegården.  

Pedagogerna förklarar att man på varje gård vill uppnå samma former av lärande men att det 

ska vara olika utmanande efter barnens utvecklingsnivåer. För att förtydliga hur pedagogerna 

förändrar lärmiljön utefter ålder ger vi ett exempel på hur de utformat lekstugorna på olika 

sätt på de olika gårdarna utefter barnens behov.  
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På gård A (bilaga 1) berättar P1 att lekstugan (station 9) är anpassad till de yngre barnen på så 

sätt att man ”bytt ut taket mot ett halvgenomskinligt, sånt som man brukar ha på altaner, då 

blir det ett rum där de små barnen kan gå undan utan att det blir alldeles mörkt.”. P3 menar att 

det är ett populärt ställe där flera barn gärna är samtidigt.  

På förskolegård B (bilaga 2) har pedagogerna anpassat lekstugan (station 4) efter treåringar på 

så sätt att taket inte är utbytt, det blir lite mer spännande för då det bara är ljusinsläpp genom 

fönster och dörr. Lekstugan ligger även i anslutning till sandlådan (station 3) och leken pågår 

ofta på båda ställen samtidigt. Pedagogerna vill att lekstugan ska inbjuda till flerbarnslek. I 

observationerna har vi sett olika rollekar i lekstugan och det handlar ofta om familjelekar. 

Barnen tar in naturmaterial och andra föremål från sandlådan som rekvisita då de till exempel 

lagar mat.  

På gård C (bilaga 3) är lekstugorna anpassade för fyra – och femåringarna. Det finns flertalet 

lekstugor i olika former såsom trädkoja (station 6), lekstuga i två våningar med ramp mot 

öppningen (station 4), kvistkoja (station 9) och högre torn i två våningar (station 5). P2 menar 

att gården ska vara utmanande för de äldre barnen, ge utrymme till sociala möten och rörelse i 

olika former. Detta för att barnen ska få möjlighet att träna grundrörelserna. De olika 

formerna av lekstugor innebär olika fysiska utmaningar i olika svårighetsgrader och erbjuder 

möten i olika former. I observationerna har vi sett att de olika lekstugorna innebär olika 

motoriska utmaningar för barnen. Alla barn klarar inte ännu av alla utmaningar utan får ta 

hjälp av andra barn under leken. Lekstugorna inspirerar till rollekar av olika slag. Där sker 

många sociala möten och kommunikation i olika former. 

4.2. Lek och lärande på de olika förskolegårdarna  

4.2.1 Förskolegård A  

Gård A är utformad för att passa ett – till tvååringarna, som har denna gård som sin egen 

pedagogiska utemiljö. Den ska även anpassas för tre – till femåringarna, som vistas på gården 

kortare stunder, till exempel i väntan på att alla i gruppen ska bli färdiga innan de går till  

annan aktivitet. P1 säger att det är ”svårt att göra en sån mångfald, det som är väldigt 

utmanande för äldre kan bli farligt för de riktigt små barnen. Här ska finnas en bas för vad 

småbarn ska klara av och så något som är svårare.”. Samtliga pedagoger anser att de har fått 

tänka till ordentligt runt gård A då den ska anpassas för alla åldrar. På gården tränar barnen 

sin grovmotorik, sin sociala kompetens och sensomotorik. Det ska finnas något som utmanar 

alla barn oavsett ålder inom dessa områden på gården.  

Pedagogerna belyser att de allra yngsta barnen ofta härmar och imiterar i sina sociala möten 

och att man vill ge utrymme till deras sociala övningar samtidigt som de äldre barnen har ett 

annat behov då de ofta leker yvigare, över större områden och i ett högre tempo i sina 

flerbarnslekar. Pedagogerna är överens om att barn utforskar med alla sina sinnen och att 

miljön ska erbjuda många olika variationer och möjligheter att uppleva med kroppen. P2 

säger att pedagogerna ställde sig frågan ”vad brukar små barn utforska?” och utefter svaren på 

det utvecklades gård A för att passa dessa behov. Pedagogerna funderade på marken, där de 

yngre barnen ofta sitter, går eller kryper. Samtliga pedagoger menar att de yngre barnen bara 
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genom att vara i miljön upplever nya saker. Det kan handla om att barnen ska kunna uppleva 

till exempel hur olika det känns olika att gå på grus och att gå på asfalt.   

Det finns på gården olika stationer för de yngre barnen att öva sin motorik och balans medan 

de upplever lärmiljöns olikheter. Vi kunde i observationerna se hur barn klättrade upp, med 

eller utan hjälp, på trähästarna (station 10) för att leka att de red. Här finns flera hästar, de 

kunde antingen vara ensamma eller vara flera stycken där de kunde imitera varandra. P1 

berättar att man har anlagt asfalt, gräsytor, ytor med stenplattor i olika storlekar, kullar, grus, 

sand, vatten och större stenar att utforska för att barnen ska få utforska och uppleva olikheter. 

I observationerna (på station 15 & 1) kunde vi se hur yngre barn utforskade stenar i olika 

storlekar. De lyfte på stenarna, vände, la ner och plockade upp en annan sten. Ensamma barn 

kunde sitta och observera andra barns aktiviteter. Vi kunde se att yngre barn rörde sig längs 

husväggar och kände på de olika materialen både på marken och på väggen. P2 menar att 

ojämnheterna i underlagen ger barnen utmaningar i att balansera, åla och krypa och P3 

påpekar att barnen får träna sig mycket på att hjälpa varandra att klara av utmaningarna också, 

till exempel med att visa för varandra vart det är lättast att gå uppför en backe. Vi kunde också 

se att de yngre barnen gick runt olika föremål, mellan dem och försöka klättra upp och 

balansera på olika ojämnheter.  

P1 menar att trappan (station 4) i cement är vacker, som en installation på gården, och 

spännande då den inte leder någonstans eftersom att den är nergrävd i en kulle. Barnen får här 

utrymme att använda sin fantasi i lekarna på och runt den. P3 påpekar att de yngre barnen får 

träna sin motorik när de tar sig upp och nerför trappan. I observationerna kunde vi se barn i 

alla åldrar klättra i och utforska trappans material. Det finns många buskar på gården (station 

8) som avgränsar de olika stationerna och erbjuder ställen att gå undan. P1 säger att ”buskarna 

kräver tyvärr mycket underhåll (för att erbjuda lärande), vi tar bort så de kan gå mellan i små 

gångar”. Pedagogerna vill ge barnen gångar och gömslen med hjälp av buskarna som lockar 

fram barnens fantasi. P3 berättar att ”vi har buskar som man kan krypa in bakom, sätta sig 

mot en vägg och pilla på den eller ja sådär sätta sig i vinbärsbusken.”. Vi kunde se att de 

yngre barnen drog sig till buskar och stigar där de gick omkring och studerade grenar och 

blad. 

Pedagogerna berättar att det är viktigt med sociala möten på förskolegården. Stenplattorna 

(station 12) skapar en central plats för möten där barn i alla åldrar och pedagoger ofta samlas. 

Vi kunde se att barnen och pedagogerna ofta stannade till där för att kommunicera. 

Pedagogerna sätter ibland ut ett flyttbart fönster i en ram (station 1), P1 berättar att fönstret 

skapar möjligheter för nya möten och utforskande för de yngre barnen. Vi observerade två 

barn stå på varsin sida om fönstret, känna på det och härma varandra. Ettårsavdelningen är en 

utbyggnad (station 2) med stora glasfönster lågt placerade riktade mot gård A. Utbyggnaden 

ger möjlighet till möten för ettåringarna. P1 anser att det ska vara öppet för de små barnen och 

att det är deras rättighet att se vad de andra barnen gör ute på förskolegården, eftersom att de 

inte är ute lika mycket. P2 säger att barnen ska ”kunna se ut och in, små barn observerar 

mycket. Det händer något även om barnen möts med ett fönster mellan.”. I observationerna 

kunde vi se barn i olika åldrar kommunicera på varsin sida om de stora fönstren. De härmade 

varandra, gjorde miner och skrattade. I den stora sandlådan (station 13) står även en större båt 
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med rutschkana och mitt emot finns en rutschkana inne på ettårsavdelningen. Detta gör att 

ettåringarna inne kan se ut på de äldre barnen och P1 menar att de yngre barnen inspireras att 

åka när de ser de äldre barnen åka utanför. 

Estraden (station 3) är en plats där barnen samlas före organiserad aktivitet men vi kunde även 

se att den användes aktivt under olika rollekar av äldre barn. Det finns också stora 

byggklossar (station 16), som för de äldre barnen blir en utmaning att konstruera med, medan 

de yngre barnen kan klättra och balansera på dem. De äldre barnen kan flytta på klossarna 

medan de är för stora och tunga för de allra yngsta. I observationerna kunde vi se en stor 

variation av konstruktioner när de äldre barnen lekte där. Fantasi och kreativitet var 

samspelets motor i leken. De provade att bygga högt och långt, hus och broar och de flyttade 

klossarna över hela gården medan leken pågick. I leken fanns alltid ett stadigt tema, ett mål 

med konstruktionen. Vi kunde i observationerna se att gården erbjuder många platser för 

rollekar hos de äldre barnen, och att barnen rörde sig mellan olika stationer och använde sig 

av det som erbjöds där. Till exempel så kunde buskarna (station 8) få rollen som skog medan 

lekstugan (station 9) fick en roll som hem där barnen tillagade mat när jägarna varit i skogen.  

I sandlådorna kunde vi se de yngre barnen gräva med händerna och med spadar. Barnen 

utforskade genom att känna på och studera sandens egenskaper. Barnen använde sin fantasi 

och kreativitet när de utforskade sandens egenskaper, de provade nya sätt att hälla på och 

använde sig av olika lekredskap under leken. Sandlådorna på gård A är tre stycken och har 

alla olika syften. P1 förklarar hur ena sandlådan (station 14) är till för stora maskiner i plast 

och stora spadar, den ska vara som en byggplats och locka många barn att konstruera med 

sanden tillsammans. P1 pratar om hur pedagogerna medvetet väljer vilka slags maskiner som 

ska vara där, att de ska inbjuda till samarbete. I observationerna kunde vi se barn i olika åldrar 

samarbeta med varandra och de yngre barnen härmade gärna de äldre i bygglekarna. P1 

berättar vidare att andra sandlådan (station 13) ska erbjuda rollekar och samspel, därför finns 

båten där som inspiration och gungbrädan som inbjuder till lek för fler än ett barn. Där finns 

också en gunghäst för de yngsta barnen där de får träna balansen och kan observera de äldre 

barnen som leker. Vi observerade hur yngre barn satt på gunghästen och observerade de äldre 

barnens rollek och på barnens minspel kunde vi se att de var aktiva i leken som observatörer. 

Tredje sandlådan (station 11) är till för lek med mindre material som till exempel bilar och 

experiment med vatten och sand. Det finns en diskho som ännu inte har vatten inkopplat och 

ett lågt utkikstorn att klättra upp på. Eftersom att vatten inte är inkopplat tillförs vatten i en 

balja till sandlådan för att barnen ska kunna utforska vatten och sand. Vi kunde i 

observationerna se att de yngre barnen utforskade med sand och vatten, de öste och grävde 

med sand och vatten. Bland de äldre barnen förekom mycket rollekar och sandlådorna 

skapade möjligheter till kommunikation och samspel bland alla barn eller fungerade som en 

plats för barn att gå undan och sitta själv. Sandlådorna var en plats för kreativitet, där barnen 

med hjälp av sin fantasi i samspel med andra och miljön utforskade varandra och olika 

fenomen i miljön. 

I den stora sandlådan (station 13) finns båten som är i två våningar och med en rutschkana. P1 

berättar att den egentligen är mer anpassad för de äldre barnen, då barnen måste kunna klättra 

upp i den för att kunna åka i rutschkanan. Pedagogerna berättar att de har byggt ett staket på 
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den övre våningen för att de yngre barnen inte ska falla eller hoppa ner om de lyckas klättra 

upp. Både de äldre och yngre barnen kan vara i båtens nedre del som blir som blir som ett litet 

hus utan tak. P1 menar att båten är för de äldre barnen, att den ska vara mer utmanande. Även 

de yngre barnen kan leka i den nedre delen. ”Båten leder till lekar, de är pirater, på väg 

någonstans, på utflykt”. Vi kunde se yngre barn utforska sanden och båten i den nedre delen 

medan de äldre barnen lekte rollekar, såsom pirater. Barnen använde sin fantasi och de 

använde sig av alla båtens delar under leken. 

4.2.2 Förskolegård B 

Gård B är treåringarnas egen pedagogiska utemiljö. Även fyra –och femåringarna befinner sig 

där när de själva önskar, de kan gå emellan gård B och C som de vill.  

P1 berättar att gård B delas med en annan verksamhet och att förändringarna på gården 

avstannat i väntan på att man ska enas om nyttjandet av miljön. Pedagogerna säger att det 

material som finns på gård B framförallt ska locka till flerbarnslek, i den här åldern börjar 

barnen samspela med varandra alltmer i leken. P2 anser att barnen på denna gård ska fortsätta 

att utmanas till att utforska med hela kroppen. 

Gungan (station 1) är en spindelgunga men pedagogerna kallar den för kompisgunga. P1 

beskriver att barnen där får hjälpa varandra att ta sig upp och skapa fart. ”Vi har valt bort 

”vanliga” gungor och har bara en kompisgunga. De vill gunga och det är bra för dom! Men 

har vi för mycket gungor blir det lätt slentrian, att de gungar av pedagogfart (pedagogen ger 

fart) och det sker inga möten mellan barnen”. P1 menar att det är lätt att pedagogerna bara står 

där och ger fart till det enskilda barnet och man tappar många möjligheter till pedagogiskt 

lärande. P2 pratar också om att det är bra om gungandet kan bidra till socialt samspel, men 

menar också att barnen behöver få den där farten och bara gunga själva och att det då sker en 

motorisk utveckling. P2 säger vidare att nackdelen är ju att ”det kan ju bli så att barnen bara 

gungar hela dagen då och det vill man ju inte heller”. Det finns många tankar runt gungorna 

på förskolan och det kommer att tillkomma enmansgungor då pedagogerna ser att barnen har 

ett behov av det. P1 förklarar att pedagogerna kan se att barnen saknar gungor, då de försöker 

göra hög fart i kompisgungan, men den är inte anpassad för det. I observationerna kunde vi se 

att det skedde mycket flerbarnslek runt kompisgungan, barnen kommunicerade och 

samarbetade medan de turades om att ge fart till varandra. Barnen intog olika roller och 

använde sin fantasi under leken, till exempel när två barn leker att gungan är en båt och det 

ena barnet ska resa iväg med den gungande båten. 

P1 anser att pumphuset (station 5) inspirerar till mycket fantasilek och kommunikation. P2 

berättar att pumphuset inbjuder till många former av lärande då barnen kan klättra på det, 

balansera på plankorna och använda pumphuset under olika rollekar. P3 menar att pumphuset 

ger möjlighet till att träna sina grundrörelser eftersom barnen kan krypa, balansera och pumpa 

i den gammeldags pumpen som finns där. P1 berättar att personal på förskolan i många år 

försökt att få vatten till pumpen men inte lyckats, men att den ändå är spännande och 

meningsfull för barnen. I våra observationer har vi sett barnen pumpa i pumpen och leka 

rollekar, de använder sig av fantasin och pumpen fyllde olika funktioner under leken. Vi 
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kunde också se barn krypa och balansera på plankorna runt pumphuset och det var mycket 

samtal och kommunikation som pågick. 

P2 pratar om att lekstugan (station 4) är en plats där det sker mycket möten och rollek. Vi 

kunde se barnen ta in naturmaterial och samspela i och runt lekstugan. Bredvid lekstugan, i 

sandlådan (station 3), finns det tre grävskopor, spadar och hinkar. P3 anser att man vill ge 

barnen möjlighet att gräva tillsammans med grävskoporna, genom att tillsammans eller enskilt 

gräva en grop tränas både grov -och sensomotoriken. P3 berättar vidare att det är en utmaning 

för treåringarna när de får gräva med grävskoporna och samarbeta med andra barn. Att gräva 

med hink och spade ger motoriska färdigheter och skapar möjligheter för möten och samspel. 

Det är också en aktivitet där barn i ensamhet kan sitta och utforska sandens egenskaper. Vi 

kunde i observationerna se hur sandlådan inbjöd till samarbete, kommunikation och 

diskussioner under leken, och att flerbarnslek var vanligt förekommande. I anslutning till 

sandlådan finns en flyttbar rutschkana. P1 pratar om att plastrutschkanan (station 2) inte är 

vacker men att den fyller sin funktion. Här kan barnen klättra och åka kana, den blir också en 

del i rollekar. I våra observationer såg vi hur de äldre barnen använde fantasin och använde 

kanan som båt i sin lek. 

4.2.3 Förskolegård C 

P1 berättar att barnen har varit delaktiga i utformningen av förskolegård C på ett annat sätt än 

på övriga gårdar där pedagogerna försökt se barnens behov och utefter detta utformat 

gårdarna. På gård C har barnen fått i uppdrag att tänka runt vad de vill ha i miljön och utefter 

det har man skapat de olika stationerna. Pedagogerna säger att de vill att barnen ska ha 

möjlighet att gå undan ensamma eller i grupp utan att ha så mycket störande moment, därför 

finns det tydliga avgränsningar på olika ställen samtidigt som det ska vara lätt att gå mellan 

stationerna. P2 anser att alla stationer ska utmana barnen motoriskt men på olika sätt. P3 

belyser att förskolegården lockar till rörelse i olika former och flerbarnslek. P2 berättar att 

förskolegården ska inbjuda till samspel och att det ska finnas platser för både små och stora 

barngrupper. För att utmana barnen motoriskt finns ojämnheter i marken vilket uppkommer 

naturligt i skogsmiljön. På gård C finns det möjligheter för de äldre barnen att balansera, 

krypa, klättra och hänga. P3 säger att ”vi ville införa ännu mer rörelse, grundrörelse, på gård 

C. Rörelser och reflexer sitter kvar i barnen och gör att många får det svårt i skolan senare”.  

P2 säger också att skogen erbjuder mycket naturmaterial och att de inte alltid behöver ta ut 

annat material. Pedagogerna vill att barnen lär sig att i första hand använda sig av det naturen 

har att erbjuda. Pedagogerna menar att naturmaterialen med fantasins hjälp kan inta olika 

skepnader och roller i leken och att det är viktigt att barnen utvecklar sin fantasi. När det 

gäller kvistkojan (station 9) har barnen varit delaktiga i både planering och bygge. P1 säger att 

”kvistkojan har barn och pedagoger byggt tillsammans, för ca två år sen avverkades skogen 

och massor av trädspill blev kvar som blev material till kojan”. Samarbete, kreativitet och 

kommunikation var centralt i bygget och konstruktionsarbetet synliggjorde olikheter både hos 

barnen och i materialet. Vi kunde i observationerna se att barnen använde kvistkojan i 

rollekar, de var ofta där och lagade mat eller lekte att de var olika djur som bodde i eller runt 
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den. I kvistkojan fanns ingen rekvisita såsom stolar eller hinkar så i denna koja var 

fantasilekar centrala då barnen fick skapa rekvisita för att till exempel kunna laga mat. 

Pedagogerna pratar om att återanvända material som finns i naturen när de pratar om de olika 

gårdarna. P1 säger att ”vi tänker också att alla naturmaterial som växer i skogen ska vara 

material som barnen kan använda sig av men att de ska också visa respekt för det som växer.”. 

Barnen brukar äta blåbär och lingon, leka med kvistar, stenar, kottar med mera. Vi kunde 

tydligt observera att barnen utnyttjade naturen i sina lekar, de klättrade på stenar och använde 

också träden i sina lekar. Barnen använde fantasin och stenarna (station 11) intog nya 

skepnader som rymdskepp och hästar i leken. De använde pinnar för att konstruera, räkna och 

jämföra och kommunicerade mycket om olika fenomen. Vi observerade hur ett barn hjälpte 

ett annat barn att förstå begrepp som innefattar längd med hjälp av pinnar, till exempel längre 

och kortare. Träden (station 10) användes för att ta skydd bakom under olika lekar och 

hängande grenar i granarna blev kojor. När barnen vill gå undan och vara ensamma drar de 

sig gärna till stenar som ligger lite avsides och hoppar mellan dem. 

P1 anser att det finns ett behov hos de äldre barnen att pröva sin styrka. Detta får de göra på 

många stationer, de utmanas till exempel i att klättra upp och hänga i lianen (station 13), ta sig 

upp på och hänga i volträcket (station 3) eller klättra på klätterväggen (station 7). På dessa 

stationer observerade vi att barnen hjälpte varandra om det var någon som inte klarade av 

utmaningen. Barnen diskuterade också fram lösningar för att klara de olika utmaningarna, alla 

barn på dessa stationer var på något sätt aktiva. Vid klätterväggen kunde vi, till motsats från 

de två andra stationerna, se att det pågick ensamlek. Barn som ville vara ifred gick dit och 

klättrade i ensamhet. Det finns många stationer för att utmana barnen motoriskt, till exempel 

så finns det olika utmaningar för barnen när de ska ta sig in och ur de olika lekstugorna. Till 

trädkojan (station 6) finns en stege, till det högre tornet (station 5) måste barnen häva sig upp 

eller ta hjälp av en kompis för att ta sig in, till lekstugan som är i två våningar (station 4) finns 

en ramp till den övre våningen och till den nedre måste barnen krypa genom en öppning. 

Olika stora grupper av barn lekte rollekar i de olika lekstugorna, här observerade vi ingen 

ensamlek.  

Vi kunde i observationerna se att de olika stationerna fyllde olika funktioner och att barnen 

kunde förflytta pågående lek mellan olika stationer för att uppnå olika mål i leken. Om de till 

exempel behövde laga mat gick de först och hämtade rekvisita på gård B till grillringen 

(station 8). När maten var färdig gick de till trädkojan (station 6) för att äta. Det var mer 

ovanligt än vanligt att leken pågick på bara en station. Barnen var kreativa och fantasifulla när 

leken flyttade sig och utvecklades, leken avstannade inte för att rekvisita saknades. Vi kunde 

också under observationerna se att rollekar var vanligt förekommande och att det även fanns 

platser för ensamlek. När P3 berättar om sandlådan (station 12) på gård C (bilaga 3) får vi 

veta att ”det tillkom en sandlåda på grund av att det är mycket rörelse i skogen, vi såg att 

barnen saknade en plats där de kan sitta lugnt och kunna gå in i sig själv.”. Pedagogerna vill 

ge de äldre barnen en lugn plats där barnet kan gå undan, reflektera och bara vara. 
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5. DISKUSSION 

5.1.  Metoddiskussion 

I denna del diskuterar vi valet av metod utifrån hur det har fungerat och huruvida metoden var 

anpassad till syftet på ett bra sätt. 

Enligt Patel och Davidsson (2011) ger den kvalitativa metoden möjlighet att studera fenomen 

ur olika synvinklar och det finns inte några tydliga riktlinjer för hur en kvalitativ 

undersökning ska genomföras. Detta innebär att vi har haft möjligheten att observera och 

intervjua på ett sådant sätt som vi anser har varit fördelaktigt för vår studie. Vi tolkade och 

analyserade kontinuerligt både observationer och intervjuer under studiens gång för att 

kontrollera att vi kunde uppfylla det tänkta syftet under studien. Vi upplever att det var en 

fördel att vara två personer vid tolkningen av observationerna och intervjuerna, detta gjorde 

att fler perspektiv kunde framträda. Vi drar slutsatsen att den kvalitativa observationsmetoden 

har gett oss fördelar i både urval, genomförande, analys och resultat. Vi upplever att det var 

till stor fördel att använda metodtriangulering, i vårt fall två olika undersökningsmetoder. 

Detta är något som Larsen (2009) anser stärker reliabilitet och validitet. De olika metoderna 

kompletterade varandra och gav ett tydligt resultat. 

I urvalet för observationerna har vi delat upp förskolegårdarna i stationer, något som 

underlättade vårt arbete. Vi kunde själva kontrollera att vi observerat över hela gårdarna. 

Wallin (1996) beskriver att man inom Reggio Emilia skapar olika rum för lärande som ska 

locka till olika aktiviteter. Vi såg dessa rum inom de olika förskolegårdarna och därför blev 

det lätt att dela upp lekredskapen och kalla dem för stationer. Vi tittade också på om barnen 

lekte ensamlekar eller grupplekar, något som vi ansåg var viktigt för resultatet eftersom att 

styrdokumenten pratar om samspel och lärande i olika former. Vi avslutade 

observationsstudien efter 72 observationstillfällen, efter att ha analyserat och utvärderat 

materialet ansåg vi att det fanns tillräckligt med material för att kunna dra slutsatser. På varje 

station fanns två till fyra observationstillfällen medan det på ett fåtal stationer inte fanns 

någon observation. Eftersom vi är intresserade av den lek och det lärande som sker 

övergripande på förskolegården än på varje specifik station anser vi att vi har tillräckligt med 

material för ett tillförlitligt resultat.  

Vi valde medvetet tre pedagoger med viss kompetens inom verksamheten, men bland de med 

liknande kompetens var det ett slumpmässigt urval. Vi tror att valet av pedagoger med olika 

kompetenser har påverkat resultatet. Vi ville få en bild av både hur en pedagog med 

ansvarsområde utemiljö ser på förskolegården som lärmiljö samtidigt som vi ville få inblick i 

hur de pedagoger som arbetar i miljön utan att ha fokus på denna tänker. Detta tror vi gav en 

bild av hur förskolans pedagoger förhåller sig till förskolegårdarna som lärmiljöer. Det var en 

stor fördel att ha gjort den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på förskolan, vi var väl 

insatta i både begrepp och förhållningssätt vilket Kvale och Brinkmann (2009) framhåller som 

en viktig aspekt att tänka på före en intervju. Detta gjorde att vi kunde sätta oss in i den 

kontext pedagogerna befann sig i och därmed kunde vi med fördel använda en tolkande ansats 

och det blev lättare att ställa relevanta följdfrågor under intervjun. En nackdel med att ha en 
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relation till intervjupersonerna kan vara att vi tar för givet tankar och åsikter hos personen 

istället för att ställa följdfrågor som kunnat tillföra djup och ge en annan bild av 

intervjupersonens tankar. Detta har vi haft i åtanke under intervjuerna samt analysen och vi 

anser att fördelarna med att ha gjort vår VFU där helt klart överväger nackdelarna. Den 

halvstrukturerade intervjun gav oss fördelar då pedagogerna uttryckte sig olika mycket och på 

olika sätt. Vi hade nytta av manualen under intervjuerna, den användes mer eller mindre 

beroende på hur pedagogerna svarade. Manualen var ett stöd för att kontrollera att vi fått svar 

på de frågor vi behövde få svar på utifrån vårt syfte. 

Under studiens gång har vi varit noggranna med att det ska vara lätt att sammanföra 

observationer och intervjuer till ett lätt begripligt resultat. Vi anser att vi har haft fördel av att 

vi har kunnat sätta oss in i förskolans kontext under vår VFU och att vi var två personer som 

utförde studien tillsammans. Vi anser också att det var en fördel att vi delade in gården i 

stationer och att vi genomförde observationerna före intervjuerna, på så sätt och hade vi en 

uppfattning om hur gårdarna var utformade och barnens lek där. 

Vi anser att vi valde ut relevanta undersökningsmetoder och att vi fick svar på vårt syfte och 

våra forskningsfrågor. Flera perspektiv framträdde tack vare valet av metod och vi fick en 

tydlig bild som vi på ett enkelt sätt kunde sammanställa i ett resultat. Den kvalitativa 

undersökningsmetoden har varit tidskrävande men väl värd mödan. 

5.1.1.  Reliabilitet -och validitetsdiskussion 

Vi har på flera olika sätt säkerställt en hög tillförlitlighet. Samtidigt så innebär kvalitativa 

metoder att materialet måste tolkas, vilket innebär att resultatet till stor del beror på hur vi 

tolkat vad vi sett och hört under observationer och intervjuer (Larsen 2009). För att öka 

reliabiliteten har vi därför båda två och samtidigt varit aktiva i de löpande analyserna av 

materialet, vilket vi tror är en fördel i denna form av undersökning. Larsen påtalar att en 

annan möjlig felkälla vid intervjuer är att intervjupersonen genom sitt sätt att prata eller 

kroppsspråk påverkar intervjupersonens svar. Då vi båda närvarat under intervjuerna har vi 

under tolkningsprocessen haft detta i åtanke och anser att intervjusvaren varit trovärdiga. 

Validiteten anser vi vara hög då vi tack vare vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) blev 

väl insatta i den aktuella förskolans begreppsanvändning och förhållningssätt gentemot barn 

och lärande. Vi kunde därför tolka pedagogernas berättelser på ett sätt som vi anser är viktigt. 

Fler observationstillfällen och intervjupersoner kunde ha ökat tillförlitligheten men vi anser 

att antalet var tillräckligt. Vi kan utan svårighet härleda till tidigare forskning om barns 

lärande i miljöer till vad pedagogerna berättar och vad barnen gör under observationerna, 

därför anser vi att resultatet är tillförlitligt.  
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5.2. Resultatdiskussion 

I denna del diskuterar vi det resultat vi redovisat och ställer detta mot relevant litteratur. I 

diskussionen kommer vi att se om undersökningen besvarat studiens övergripande syfte. 

 

5.2.1. Bakgrunden till förskolegårdarnas utformning  

Under intervjuerna berättade pedagogerna att det finns en speciell utegrupp bestående av tre 

pedagoger som ansvarar för utformningen av förskolegårdarna. Pedagogerna utgår ifrån 

barnens behov, observerar barnen i miljön och de äldre barnen frågar pedagogerna också om 

hur de skulle vilja att miljön såg ut. Åberg och Lenz Taguchi (2005) framhåller att barnens 

delaktighet och demokrati är viktiga aspekter inom Reggio Emilia och att man genom att 

lyssna på barnen gör dem delaktiga och skapar en miljö som hos barnen väcker intresse och 

motivation till att utforska och diskutera. Vygotskij (1995) belyser att inom det sociokulturella 

perspektivet är barnens delaktighet motorn för skapandet av ny kunskap och därför är leken 

viktig för lärande, när barnet känner sig delaktig blir barnet motiverad och finner intresse för 

aktiviteten. Skolverket (2012) anser att det är viktigt att lärmiljön utformas utifrån barnets 

intresse och behov. Lärmiljön ska vara utmanande för alla barn för att på så sätt stimulera 

lärande hos varje enskilt barn. Barnets samspel och kommunikation med miljön och med 

andra barn är viktiga för barnets utveckling. Jonstoij och Tolgraven (2001) påtalar att en 

Reggio Emilia inspirerad miljö innehåller förändring, olikheter och möjligheter för barnen att 

påverka miljön.  

Pedagogerna menar att utemiljön är i förändring och att förändringen är viktig och en 

pågående process. Detta för att man ska kunna göra förändringar utefter barnens intressen och 

behov.  Lenz Taguchi (1997) anser att enligt det konstruktionistiska perspektivet är hela 

förskolans barnsyn, förhållningssätt och lärmiljön i ständig förändring. Vi härleder 

intervjusvaren till att pedagogernas syn på förändring och barns delaktighet visar att de har ett 

gemensamt förhållningssätt inspirerat av Reggio Emilias pedagogik där vi också kan se 

likheter med den sociokulturella teorin. Dysthe (2003) framhåller att den sociokulturella 

teorin till stor del baseras på ett konstruktionistiskt perspektiv men att största fokus ligger på 

lärandet i olika kontexter istället för på individuella lärandeprocesser. Samarbete och 

delaktighet är därför helt avgörande för lärande inom den sociokulturella teoriramen. 

Pedagogerna berättar under intervjuerna att barnen är delaktiga i utemiljöns utformning, 

barnen observeras och de äldre barnen får också komma med synpunkter och önskemål om 

förskolegårdarnas utformning. Utemiljön förändras därför kontinuerligt utefter barnens 

intressen och behov. De tre förskolegårdarna är anpassade för olika åldrar och innehåller olika 

former av utmaningar för barnen. Miljön är på så sätt anpassad utefter barnets 

utvecklingsperioder och intressen. Jonstoij och Tolgraven (2001) beskriver hur man inom 

Reggio Emilia på olika sätt anpassar miljön utefter barnens utvecklingsnivå, till exempel 

genom att välja material och utformning som är i barnens höjd och ger möjlighet för barnen 

att få utlopp för de drifter som varje enskilt barn har. Under intervjuerna berättade 

pedagogrena att de skapat olika utmaningar på de olika stationerna som inspirerar barnen till 
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att på olika sätt att samarbeta med varandra och med miljön, vilket vi också kan härleda till 

den sociokulturella teorin och det konstruktionistiska perspektivet. 

Pedagogerna vill synliggöra barnens olikheter, de menar att barnet kan själv bli medveten om 

sina egna tankar och handlingar och på så vis stärkas i sin egen subjektivit. Pedagogerna 

tydliggör under intervjuerna att de anser att alla barn är kompetenta och att det sociala 

samspelet är viktigt. Pedagogerna berättar om barnens olika flerbarnslekar och om barnens 

utforskande samspel under intervjuerna, hur dessa aktiviteter tydliggör olikheter både hos 

barnen och i miljön. Jonstoij och Tolgraven (2001) beskriver hur samspel och kommunikation 

är viktigt inom Reggio Emilia, genom att reflektera och diskutera ihop med andra barn och 

vuxna kan barnet ta del av andras olikheter, tankar och teorier och får på så sätt djupare 

förståelse för olika begrepp och värderingar. Barnen stärks i sin egen subjektivitet under 

samspelet. Pedagogerna beskriver hur olikheter i miljön väcker tankar och motivation till 

utforskande hos barnen. Därför vill pedagogerna utforma en utemiljö som är variationsrik och 

lockar barnen att använda alla sina sinnen, på så vis utforskar barnen med hela sin kropp. 

Pedagogerna beskriver samspelet mellan barnen och miljön som viktigt och en stor del av 

lärandet. Dahlgren (2007) anser att ur en utomhuspedagogisk synvinkel är det viktigt att 

pedagogerna planerar för barnens utevistelse genom att skapa en variationsrik lärmiljö. Det är 

i utemiljön som barnet lägger grunder för sina upplevelser. Samtliga pedagoger anser att det 

motoriska lärandet är viktigt på förskolegårdarna, de menar att barnen har andra möjligheter 

till rörelse i olika former där än inne på förskolan. Ericsson (2005) påvisar att motoriken är 

något som måste tränas för att utvecklas och att den är viktig för barnens framtid både vad 

gäller balans, det sociala livet och förmågan att läsa och skriva. 

Vi drar slutsatsen att det är tydligt att pedagogerna ser lärande i utomhusmiljö utifrån ett 

Reggio Emilia inspirerat och konstruktionistiskt perspektiv, vi kan också se den 

sociokulturella lärandeteorin framträda och ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt. 

Förskolgårdens lärmiljö ska stimulera barnet till lärande och på så sätt fungerar 

förskolegården som den tredje pedagogen. Barnen ses som kompetenta och pedagogerna 

pratar mycket om att lärande sker i samspel med andra och miljön. Vi kan konstatera att det 

ligger mycket tankar och teorier bakom förskolegårdarnas utformning.  

5.2.2. Samspel mellan barnen på förskolegårdarna 

Vi konstaterar efter att ha tolkat resultatet att samtliga gårdar inbjuder till lek, fantasi och 

kreativitet i olika former och att lärmiljön på förskolegårdarna är väl anpassade för de åldrar 

som vistas där. Vi noterade under observationerna att det centrala i alla lekar var det sociala 

samspelet, både mellan barnen och mellan barnen och miljön, samt dess olika faktorer. Vi 

kunde se barnen använda sin fantasi och kreativitet när miljön och barnen intog nya skepnader 

och roller. Pedagogerna berättade under intervjuerna att de olika stationerna ska inbjuda till 

olika former av samspel och kommunikation, och att det även samspel mellan miljön och 

barnen är viktigt. Reggio Children (2006) anser att flerbarnslek har betydelse för barns 

lärande och att samarbete är något barn lär sig allt eftersom. Pedagogerna ger en tydlig bild av 

hur de vill att barnen ska få uppleva och se olikheter hos varandra för att utvecklas i sitt 

lärande, genom till exempel rolleker och fysiska utmaningar. Pramling Samuelsson och 
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Sheridan (1999) beskriver att barnen erövrar, utforskar och skapar sig förståelse för sin 

omvärld genom leken. Under olika rollekar utvecklar barnet olika hypoteser och tar reda på 

om dessa är hållbara både enskilt eller tillsammans med andra barn och vuxna.  

Vi drar slutsatsen att förskolegård A lockar till samspel hos de yngre barnen genom alla de 

möjligheter miljön erbjuder. Enligt Løkken (2008) skaffar sig de yngre barnen ny kunskap 

genom att härma andra barn. Barnen samlas ofta till gemensam aktivitet, där 

kommunikationen är central i form av gester, blickar och miner och att barnen anpassar detta 

till det gensvar barnet får av andra barn Under observationerna kunde vi se hur miljön tillät de 

yngre barnen att samspela under olika former i en variationsrik miljö som utmanade barnen 

att tillsammans utforska olika fenomen. Även för de äldre barnen finns möjligheter för socialt 

samspel på alla gårdar. Mellan de tre gårdarna finns många olikheter som utmanar till olika 

former av socialt samspel anpassade till barnens utvecklingsnivåer och intressen. Lpfö 98 

(2010) belyser att det är under olika samspel med andra som barnet erövrar ny kunskap och 

att de olika aspekterna i lärmiljön samspelar med barnet på olika sätt när barnet erövrar nya 

erfarenheter. 

5.2.3. Samspel mellan barn och miljö på förskolegårdarna 

Under observationerna kunde vi se hur barnen samspelade med lärmiljön under leken, miljön 

både utmanade barnens lek och inspirerade till den. En pedagog beskriver hur barnen ”blir 

andra” i en viss miljö och att de ska få möjlighet att vara andra på olika sätt. Under 

observationerna kunde vi se barnen inta många olika roller beroende på vilken förskolegård 

och station de befann sig på. Lenz Taguchi (1997) beskriver hur rummet talar om för barnet 

vad det ska vara och vad det ska göra. Rummets berättelse benämns som en kod som 

kommunicerar en tanke om vad som ska ske där inne, vad som förväntas av barnet. Rummet 

kan på så sätt kommunicera vad som förväntas av barnet, och till exempel så kan ett lågmält 

barn få prova att vara högljutt i en miljö som förväntar och tillåter detta. Pedagogerna 

uttrycker hur de vill ge barnen möjlighet till ensamlek. Vi kunde i observationerna se 

ensamlek pågå mer frekvent på vissa stationer och framförallt hos de yngre barnen. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) anser att leken är en social process även när barnet leker 

ensam, barnet samspelar då med olika faktorer och med lärmiljön och på så vis inspireras 

barnet att bli någon annan just vid det specifika tillfället.  

I observationerna noterade vi hur barnens samspel med miljön såg olika ut beroende på 

barnets utvecklingsnivå. Till exempel så utforskade de yngre barnen på låg höjd och använde 

sina sinnen och sin kropp för att undersöka detaljer och olika fenomen i miljön. Vi såg hur de 

kunde sitta och studera till exempel en pinne utan att notera vad som skedde runt omkring 

barnet. De äldre barnen var mer benägna att använda miljön som rekvisita under lek och 

lärande, istället för att undersöka en enskild pinne skapade de till exempel begrepp för att 

benämna olikheterna mellan pinnar. De tre förskolegårdarna är väl anpassade för samspel 

mellan barn och miljö utefter den ålder och utvecklingsnivå på de barn som befinner sig på 

varje gård. Lundegård, Wickman och Wohlin (2004) anser att det är viktigt att lärmiljön 

utomhus gör att barnet får uppleva med hela sin kropp när barnet skapar sig ny erfarenhet. 

Utemiljöns lärorum bör därför vara variationsrikt när barnet upplever lika eller olika fenomen, 
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på så vis stärks barnet under sitt lärande och kan gå vidare i sin utveckling, vilket 

utomhuspedagogiken framhåller som viktigt.  

Vi upptäckte att förskolegård B inte innehåller lika mycket variation i lärmiljön som de två 

andra gårdarna. Här fanns inte lika stora möjligheter till samspel med miljön för barnen. I 

observationerna såg vi hur barnen samspelade med miljön på olika sätt men den mer fattiga 

miljön begränsar barnen. Pedagogerna är medvetna om detta och menar att förändringen 

avstannat på grund av yttre omständigheter. De menar att treåringarna ibland får använda sig 

av gård C för att få mer variationsrik lärmiljö och fler utmaningar i samspelet med miljön. 

5.2.4. Olikheter på förskolegårdarna 

Pedagogerna berättar om att olikheter ska synliggöras på de tre förskolegårdarna, olikheter 

mellan både barnen och olikheter i miljön. I observationerna kunde vi se hur barnen 

utforskade olikheter i miljön och kunde uppleva dessa olikheter med sina sinnen och med sin 

kropp. I leken synliggjordes olikheterna hos barnen, något som miljön uppmanade till. Åberg 

och Lenz Taguchi (2005) beskriver att ”olikheten blir lärandets drivkraft” (s. 76), att både 

barn och pedagoger behöver se olikheterna hos varandra som en tillgång. Olikheterna i 

barnens tänkande och handlande är essentiellt för att lära tillsammans. När olikheterna 

synliggörs kan barnen utnyttja varandras kompetenser för att utvecklas tillsammans enligt 

Åberg och Lenz Taguchi. Jonstoij och Tolgraven (2001) anser att barnen i sitt utforskande lär 

sig att använda flera olika uttryckssätt, lärmiljön ska tillåta och inbjuda till utforskande i 

många olika former. Därför krävs en variation av material för barnen att utforska och 

samtidigt som lärmiljön ska fånga barnets intressen.  

Det finns olikheter mellan de tre förskolegårdarna, ingen gård är egentligen den andra lik. 

Barnen har möjligheter till samma former av lärande och stationerna kan ha liknande budskap 

mellan gårdarna men är anpassade till barnens utvecklingsnivå. Miljön utmanar barnen vidare 

eftersom de blir äldre och byter förskolegård, olikheterna fortsätter att vara tydliga och 

inspirerande. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) anser att miljön påverkar hur barn 

leker på ett visst sätt i en barngrupp och på ett annat sätt med andra barn. Det är viktigt att 

miljön uppmuntrar barnen att träna sin förmåga att samarbeta med andra barn och vuxna. Vi 

såg att de yngre barnen på förskolegård A till exempel får uppleva olikheter med hela sin 

kropp och sina sinnen. Pedagogerna menar att de yngre barnen intresserar sig för detaljer i 

lärmiljön och har därför skapat olikheter i till exempel underlag och material. Under 

observationerna såg vi hur de yngre barnen länge kunde studera samma fenomen på 

förskolegård A, till exempel när ett barn sitter och utforskar olikheter mellan stenar. För 

treåringarna blir det en annan variation av olikheter. Barnen får möjlighet att utforska nytt 

material och varandra i en miljö som tillåter andra aktiviteter än vad gård A erbjuder. I 

observationerna kunde vi till exempel se hur kompisgungan på gård B utmanade de äldre 

barnen till samspel och att utforska på nya sätt. Under samspelet diskuterar och förhandlar de 

äldre barnen med varandra på ett annat sätt än de yngre barnen som innebär att barnen får 

träna demokrati och delaktighet på ett annorlunda sätt än de yngre barnen som ännu har ett 

mer egocentriskt tänkande. Reggio Children (2006) påtalar att materialval och hur 

pedagogerna arrangerat miljön starkt påverkar vad och hur barn lär sig. På samtliga 

förskolegårdar kunde vi se hur olikheterna i materialet och stationerna påverkade och 
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inspirerade barnen att utveckla leken vidare i olika riktningar, Åberg och Lenz Taguchi 

(2005) beskriver att olikheter intresserar barn och väcker tankar, de ger barnen motivation till 

att utforska sin miljö. 

5.2.5. Motorisk utveckling på förskolegårdarna 

På grundval av våra intervjuer och observationer anser vi att förskolegården inbjuder till en 

variation av möjligheter till rörelse i olika former på alla förskolegårdar. Pedagogerna 

uttrycker hur de vill att både grov– och sensomotoriken tränas i miljön och under 

observationerna kunde vi se hur barnen aktivt använde sig av flera olika rörelser. Granberg 

(2000) anser att det är under de tre första åren som de grovmotoriska grunderna anläggs, 

exempelvis åla, krypa, springa, hoppa och klättra. Barnet skaffar sig fysisk erfarenhet över 

olika fenomen och kan på så sätt stimuleras vidare i sin utveckling. Ericsson (2005) 

framhåller att sensomotoriken tränas när barnens sinnen uppfattar något, vilket vidare lockar 

till rörelse på något sätt, till exempel att utforska något som luktar. Pedagogerna berättar 

under intervjuerna att det är stora skillnader i utvecklingsnivåer även hos barn i samma ålder 

och att de anser att det finns utmaningar i olika svårighetsgrader på samma förskolegård. I 

observationerna kunde vi se att barnen utmanades på olika nivåer, till exempel så kunde vi se 

hur ett barn inte klarade av utmaningen utan behövde hjälp medan ett annat barn i samma 

ålder klarade av utmaningen på egen hand.  

Det blev i observationerna och intervjuerna tydligt för oss att pedagogerna försöker att locka 

barnen till att utforska genom deras sinnen. Pedagogerna berättar om hur de vill att 

förskolegårdarna ska vara estetiskt tilltalande för att locka fram fantasi och engagemang hos 

barnen. Det ska vara vackert och därmed bli intressant för barnen, och att det ska finnas en 

mångfald av upplevelser för barnen att tillgå som till exempel färger och dofter. Vi kunde i 

observationerna se hur dessa olikheter i material, färg, form, lukt och så vidare inspirerade 

barnen till att träna sin både grov– och sensomotorik. Granberg (2000) anser att det är viktigt 

att skapa tillfällen då barnen kan träna sin motorik, samt uppleva olika fenomen med alla sina 

sinnen. Därför är det viktigt att stödja barnen under deras utforskande. Pedagogerna menar att 

de inte alltid måste ta ut färdiga material i olika former, som till exempel plastskedar, till 

barnen utan att de kan använda sig av det naturmaterial som finns tillgängligt på 

förskolegårdarna. Barnen kan med fantasin låta till exempel en pinne bli en sked istället. I 

observationerna kunde vi se hur barnen förutom att använda sin fantasi och kreativitet även 

fick träna sin motorik i jakten på rekvisita i form av naturmaterial till leken.  

I undersökningen framkommer det att verksamheten har lyckats väl med att i olika former 

motoriskt utmana varje enskilt barn på de tre förskolegårdarna. Sigmundsson och Pedersen 

(2004) framhåller att det är en utmaning att skapa en miljö som utmanar varje enskilt barn 

enligt den allmänna principen för motorisk träning och utveckling. Utmaningarna måste vara 

utformade på ett sätt som utmanar varje enskilt barn utefter sin förmåga, vilken dessutom 

förändras med tiden. Vi anser att de tre olika förskolegårdarna möjliggör att utmaningarna 

gradvis kan stegras. De olika stationerna på varje gård innebär också olika former av 

motoriska utmaningar anpassade till det enskilda barnets förmågor. I observationerna kunde 

vi tydligt se att varje barn på något sätt utmanades motoriskt på förskolegårdarna. 
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5.2.6. Sammanfattande resultatdiskussion  

I sammanfattningen utgår vi ifrån de tre forskningsfrågor som vi ställde under syftet med 

undersökningen. 

Den första frågan var ”hur ser förskolans pedagoger på utformningen av förskolegårdarna ur 

ett lärandeperspektiv?”. Vi anser att vi under intervjuerna har fått en tydlig bild av att 

pedagogerna har ett gemensamt förhållningssätt som innebär att de ser förskolegårdarna som 

aktiva lärmiljöer. Pedagogerna tydliggör sina teorier om hur de vill att förskolegårdarna ska 

fungera och ger exempel på hur gårdarna är utformade för att uppnå målen. 

I den andra forskningsfrågan undrar vi ”hur använder barnen förskolegården?”. I 

observationerna kunde vi se hur barnen aktivt använde sig av de olika stationerna under lek 

och lärande på de tre förskolegårdarna. Vi observerade att barnen samspelade med både 

varandra och miljön på olika sätt och att de även lekte ensamma. Barnen använde olika 

uttrycksformer under leken och förflyttade sig mellan stationerna utefter vilken riktning leken 

tog. Barnen använde olika motoriska färdigheter på de olika stationerna och vi kunde se hur 

barnen utnyttjade och reflekterade över de olikheter som finns på förskolegårdarna och inom 

barngrupperna. 

Vi ville i det övergripande syftet också undersöka hur förskolegården kan fungera som den 

tredje pedagogen. När vi reflekterar över resultatet tolkar vi det som att lärmiljön fungerar 

som den tredje pedagogen enligt ett Reggio Emilia inspirerat förhållningssätt. Vi drar 

slutsatsen att lärmiljön som den tredje pedagogen på de tre förskolegårdarna aktivt lär barnen 

demokrati, delaktighet, olikheter mellan varandra och i sin miljö, samspel, samarbete, att 

uttrycka sig på olika sätt och att bli starka i sin egen subjektivitet, samtidigt som barnen 

utvecklar sina motoriska färdigheter. I intervjuerna framkommer det att pedagogerna har ett 

gemensamt förhållningssätt som innebär att de ser förskolegårdarna som aktiva lärmiljöer som 

ska fungera som den tredje pedagogen. Vi har under observationerna sett att barnen är aktiva i 

miljön och pedagogernas tankar bakom miljön framgår tydligt i utformningen och i barnens 

användande av de olika stationerna på förskolegårdarna.  

Det är tydligt att pedagogen med ett extra ansvar för förskolegårdarnas utformning har lättare 

att uttrycka tanken bakom de olika stationerna och barnens lärande. Vi anser att det 

gemensamma förhållningssättet gör att pedagogerna kan se tankarna bakom många stationer, 

kanske framförallt när de observerar barnens lek där. Det kunde ha varit en fördel om alla 

pedagoger var insatta i vad de olika stationerna ska erbjuda för att kunna komma med idéer 

för förändring. Att inte bara intervjua de pedagoger med extra ansvar för förskolegårdens 

utformning anser vi ha påverkat vårt resultat på ett sätt som gjort att vi fått en bredare bild av 

betydelsen av de olika stationerna på förskolegårdarna. Det finns ett fåtal stationer där vi inte 

såg barn leka. Vi drar slutsatsen att dessa stationer inte är frekvent besökta av barnen och 

därmed troligtvis inte intresserar dem. Det som är intressant med dessa stationer är att de finns 

på gård B eller C och att de ger samma upplevelser som något som redan finns på gård A. Det 

kan vara så att dessa stationer varken utmanar eller erbjuder barnen lärande längre och då 

tänker vi på de förskolegårdar i Sverige som inte innehåller ett rikt utbud av variation och 

utmaningar och som aldrig eller sällan förändras. På dessa förskolegårdar tvingas barnen 
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kanske att leka på stationer som egentligen inte längre utmanar eller utvecklar barnen? 

Förskolegården som bortglömd arena för lärande minskar lärandemöjligheter i en 

variationsrik och utmanande miljö och ställer sig emot vad styrdokumenten förespråkar. 

Resultatet i denna studie visar att barnen dras till utmaningar och upplever många olika 

former av lärande och utveckling på en förskolegård med en miljö som fungerar som en aktiv 

tredje pedagog.  
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6. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Under denna studies gång har det väckts många tankar hos oss på vad mer vi skulle vilja veta 

mer om och som går utanför denna studies gränser. Vi har som blivande pedagoger blivit 

inspirerade i hur pedagogerna kan förändra en utemiljö med små medel för att göra den till en 

variationsrik, inspirerande och utvecklande lärmiljö för barnen. Förskolegårdarna på förskolan 

i studien är inte lik någon annan förskola vi besökt. Vi vill gärna se förändringar på de 

traditionella förskolegårdarna för att de ska erbjuda barnen en mångfald av möjligheter till 

olika former av lärande i samspel med varandra och miljön. Vi tror att det krävs mer 

forskning inom förskolegårdens betydelse för lärande för att det ska få genomslag på 

förskolorna innan förändringar genomförs. Därför vill vi gärna se vidare forskning som svarar 

på dessa frågor: 

Vilka möjligheter för barns lärande erbjuder den traditionella förskolegården? 

Hur utmanar den traditionella förskolegården varje enskilt barn? 

Hur vill barn att förskolegården ska vara utformad och stämmer detta överens med deras egen 

förskolegård? 
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BILAGA 3 
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BILAGA 4 

 

INTERVJUMANUAL 

1. Vem har utformat förskolegårdarna?  

 

2. Varför är det tre olika förskolegårdar?  

 

3. Vilka möjligheter till lärande vill ni ge barnen på förskolegårdarna?  

 

4. Finns dessa möjligheter till lärande på förskolegårdarna, hur ser du detta?  

 

5. Vilka tankar ligger bakom utformningen och val av lekredskap på gård A?  

 

6. Kan du ge exempel på några lekredskap och vilka tankar som ligger bakom dessa? 

 

7. Vad och hur lär sig barnen på gård A?  

 

8. Kan du ge några exempel där du har sett hur barnen lär sig? 

 

9. Vilka tankar ligger bakom utformningen och val av lekredskap på gård B?  

 

10. Kan du ge exempel på några lekredskap och vilka tankar som ligger bakom dessa? 

 

11. Vad och hur lär sig barnen på gård B?  

 

12. Kan du ge några exempel där du har sett hur barnen lär sig? 

 

13. Vilka tankar ligger bakom utformningen och val av lekredskap på gård C?  

 

14. Kan du ge exempel på några lekredskap och vilka tankar som ligger bakom dessa´? 

 

15. Vad och hur lär sig barnen på gård C?  

 

16. Kan du ge några exempel där du har sett hur barnen lär sig? 

 


