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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärarna använder förskolans gård 

för styrda aktiviteter tillsammans med barnen. För att besvara syftet har vi begränsat vårt 

fokus till hur förskollärarna använder förskolans gård vid styrda aktiviteter tillsammans 

med barnen. Studien har utgått från ett sociokulturellt perspektiv med didaktiken som 

grund. Metoden som valdes var en enkätstudie via en webbadress, där både slutna och 

öppna frågor ställdes. Studien utgår från ett förskollärarperspektiv och därför tillfrågades 

endast förskollärare att besvara enkäten. Resultatet visar på att majoriteten av 

förskollärarna har styrda aktiviteter på förskolans gård och de flesta förskollärare 

uppskattade att de genomförde styrda aktiviteter mellan 15-30 minuter mellan 1-3 gånger 

i veckan. Den styrda aktiviteten som genomfördes mest var lek med syfte att skapa ett 

lärande. Andra styrda aktiviteter som motoriska färdigheter, naturvetenskap, språk och 

kommunikation samt matematik genomfördes även till stor del.    

 

 

Nyckelord: förskola, förskolegården, förskolemiljöer, styrda aktiviteter, 

utomhuspedagogik  
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1. Inledning 
Under vår studietid på förskollärarprogrammet vid Högskolan i Gävle har vi fått kunskap 

om utomhuspedagogikens betydelse och även under den verksamhetsförlagda delen av 

utbildningen har vi tagit del av konkreta exempel på hur förskolans gård kan användas 

för att främja olika styrda aktiviteter. Hur förskolans gård utformas och används av 

personal och barn på förskolan ser olika ut från förskola till förskola. På ett flertal 

förskolor är utevistelsen en del av barnens vardag. Barnen är utomhus dagligen, men vad 

de gör ute ser olika ut. Av erfarenhet så har förskolans gård används mestadels för fri lek, 

och näst intill aldrig för styrda aktiviteter. Däremot så var det styrda aktiviteter i 

förskolans inomhusmiljö samt vid planerade skogsutflykter ute i skogen. Vid upprepande 

tillfällen fick vi ta del av olika förskollärares synpunkter gällande vad det hinns med i 

verksamheten eller inte. Det framkom att det inte fanns tillräckligt med tid att arbeta med 

de mål verksamheten ska sträva mot. Målen som förskollärarna ska sträva mot är skrivna 

i handlingsplanen som skapas efter läroplanen för förskolan. För varje läsår kan nya mål 

skapas utifrån normer och värden, språk och kommunikation med flera. Därav skapades 

intresse av att se hur förskollärarna använder tiden tillsammans med barnen när de 

befinner sig utomhus på förskolans gård och även undersöka hur förskolans gård kan 

användas.   

 

Enligt läroplanen för den svenska förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016) ska 

verksamheten ge möjlighet till att barnen får utrymme för bland annat deras kreativitet, 

fantasi och lärande både inomhus samt utomhus. I Lpfö 98 framgår även att både lek och 

andra aktiviteter bör ske i utomhusmiljö. Ohlson (2015) hävdar att barns sociala, 

motoriska, kreativa, emotionella och kognitiva utveckling stimuleras i en utomhusmiljö 

samt att det kan bidra till en ökad koncentrationsförmåga. Björklund (2016) är av liknande 

uppfattning och menar att utomhusmiljön även förbättrar barngruppens sociala samspel, 

samarbets- och kommunikations förmåga. Enligt Berger (2017) så ger en naturmiljö 

upphov till att generera mer intensiva och varierande upplevelser jämfört med vad en 

vanlig lekplats utgör. Av denna anledning kan vi bedöma att det är viktigt med styrda 

aktiviteter i en utomhusmiljö.  

 

Då förskollärarutbildningen är en akademisk utbildning så valdes det att undersöka 

just förskollärare och inte barnskötarna då deras utbildning inte är 

akademisk. Under tiden på förskollärarprogrammet på Högskolan så har vi skapat oss 

en kunskap om utomhuspedagogikens betydelse och även tagit del av konkreta exempel 

på hur förskolans gård kan användas för olika aktiviteter.  

 

I denna studie är vår avsikt att undersöka hur förskolans gård utformas och används av 

förskollärare och barn. Den frågeställning vi tar vår utgångspunkt i är: Hur använder 

förskollärarna förskolans gård vid styrda aktiviteter tillsammans med barnen? Didaktiken 

blir grunden till vår studie då vi vill undersöka hur undervisningen planeras i den dagliga 

verksamheten.  
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I den här studien är en styrd aktivitet något som förskolläraren har planerat att genomföra 

med barnen under en viss tid på ett visst sätt och mot ett visst mål. Spontana 

lärandesituationer kan även förekomma på förskolans gård. En styrd aktivitet kan vara en 

möjlighet för förskolläraren att se alla barn och även få med sig barnen i en aktivitet hen 

har för avsikt att genomföra. Genom att förskolläraren på ett aktivt sätt gör något 

tillsammans med barnen och har planerat in den ökar möjligheten att alla barn blir sedda 

samt delaktiga i aktiviteten. Vid styrda aktiviteter kommer fler barn fångas upp då det 

sker under planerade och organiserande former. Medan en spontan aktivitet är något som 

förskolläraren uppmärksammar vad barnen gör här och nu, vilket inte behöver involvera 

alla barnen. Enligt Delacour (2016) är det viktigt att förskollärarna först planerar och 

organiserar en styrd aktivitet tillsammans med barnen. Förskolläraren är sedan med i den 

styrda aktiviteten och följer barnen efter deras intressen och kan då fungera som 

medupptäckare. Genom att förskolläraren först skapar en styrd aktivitet och sedan kan 

låta barnen ta över aktiviteten efter deras intresse, är det viktigt att förskolläraren fungerar 

som medupptäckare. Att fungera som medupptäckare bidrar till att kunna utveckla leken 

och få möjlighet att se varje enskilt barns behov och samtidigt utveckla lärandet (a.a.). 

  

Ett exempel på styrd aktivitet är att förskolläraren har som avsikt att leka med färger för 

att öka barnens kunskaper om just färger. Förskolläraren har på förskolans gård förberett 

en lek, där hen har lagt ut troll som har olika färger på sina tröjor. Barnen får sedan en 

färg och får leta reda på trollet med samma färg på tröjan. Förskolläraren samlar in barnen 

innan hen startar leken och förklarar för barnen hur den går till. Därefter är förskolläraren 

delaktig och stöttar barnen i deras kunskapsutveckling. Gustavsson och Pramling (2014) 

har kommit fram till att en medvetenhet kring vad barn tar till sig genom att kommunicera 

kring ”ett lärande” inte behöver vara detsamma som hos förskolläraren. Förskolläraren 

kan ha en tanke om att lära ut en viss kunskap men barnet behöver inte ta till sig den 

kunskapen på samma vis som förskolläraren som syfte. Gustavsson och Pramling (2014) 

hävdar vidare att förskolläraren aldrig kan veta exakt vad barnet tar till sig av den kunskap 

de försöker få fram till barnet. Men det är viktigt att förskollärare och barn har en 

kommunikation med varandra för att ett lärande ska uppstå (a.a.).  

 

Förskollärarens didaktiska förhållningssätt kan kopplas samman med styrda aktiviteter, 

det vill säga vad förskolläraren har för syfte och målsättning med aktiviteten och hur den 

ska genomföras. För denna studie blir då förskollärarens didaktiska förhållningssätt 

centralt eftersom vi avser att undersöka hur undervisningen planeras i den dagliga 

verksamheten. Sheridan, Sandberg, Williams, och Vuorinen (2011) förklarar den 

didaktiska kompetensen som ett förhållande mellan undervisning och lärande. Det är 

”vad”, ”varför” och ”hur” kopplat till den styrda aktiviteten och lärandet som ska 

synliggöras. Förskollärarens didaktiska förhållningssätt kommer också till uttryck i 

kommunikationen och interaktionen mellan förskolläraren och barnet. Sheridan och 

Sandberg et al. (2011) lyfter även hur värderingar och normer alltid är en integrerad del 

av förskollärarens didaktiska förhållningssätt som relaterar till lärande och 

kunskapsbyggande (a.a.).  
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I Skolverket (2014) poängteras betydelsen av en god miljö för barns utveckling och 

lärande. Den pedagogiska verksamheten påverkas av de förutsättningar och möjligheter 

som lokalerna och kringliggande miljöerna har. Det beskrivs även att en bra pedagogisk 

miljö kan väcka barnens intresse, nyfikenhet och lusten till ett lärande. Lysklette och 

Berger (2017) samt Canning (2010) poängterar även hur förskolans miljö har 

medverkande kraft för barns utveckling och lärande. De menar att en utomhusmiljö 

skapar mer varierande upplevelser och det har betydelse för barns utveckling och lärande. 

Riddersporre (2010) menar att det är förskollärarna som skapar möjligheter för barns 

utveckling och lärande. Han poängterar även att ansvaret ligger hos förskollärarna 

eftersom de är de viktigaste resurserna i förskolan och bär ansvaret för verksamhetens 

uppbyggnad. Emilson (2008) förklarar att beroende på hur och vad förskollärarna vill få 

ut av en aktivitet bestämmer hen vilka ramar som ska följas i aktivitet. Genom att 

förskolläraren är tydlig i inramningen av aktiviteten kan barnet förstå och delta i den. Hon 

beskriver att funktionen av inramningen är för att kunna urskilja vem som kontrollerar 

vad i ett samspel och kommunikationen. Inramningen har även som syfte att se hur en 

aktivitet utförs och den är betydelsefull i samspelet mellan förskollärare och barn. 

Förskolläraren kan använda sig av strategisk handling för att konstruera olika 

kommunikationshandlingar där barnen får möjlighet till att samspela och diskutera med 

andra fram till målet. En strategisk handling kan utformas på två sätt där det ena sättet är 

att målet avslöjas för dem som genomför aktiviteten eller att målet förblir dolt (a.a.).  

 

Enligt Smidt (2010) som lyfter Vygotskijs teori om att barn lär sig och tar till sig ny 

kunskap i samvaro med andra, vilket det sociokulturella perspektivet motsvarar. Barnen 

lär sig genom att de praktiskt utför eller leker i samvaro med andra. På det viset skapas 

det ny kunskap om situationen för barnet. Barn behöver skapa en mening kring den 

kunskap barnet får till sig. Barnen kan även på det sättet bearbeta olika erfarenheter med 

varandra. I det stora hela handlar det om att situationen blir mer tydlig för barnet i samvaro 

med andra och i praktiskt utförande, vilket kan bidra till ett ökat lärande (Smidt, 2010). 

Av den anledningen kommer det här arbetet att utgå från ett sociokulturellt perspektiv. 

Där lärande och utveckling sker i samvaro med andra och i det här arbetet handlar det om 

hur förskollärarna använder förskolans gård för styrda aktiviteter tillsamman med barnen.   

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur förskollärarna använder förskolans gård 

för styrda aktiviteter tillsammans med barnen. Vi avgränsar vårt fokus till;  

 Hur använder förskollärarna förskolans gård vid styrda aktiviteter tillsammans 

med barnen? 

 

 

 

 



 

4 

 

1.2 Disposition  

I det följande avsnittet tidigare forskningen kommer vi ta upp varför utomhusmiljön är 

viktig samt en inblick i hur den kan användas. Flera olika forskningsstudier kommer 

presenteras och dessa kommer vara grunden till det valda studieområdet. I metodavsnittet 

redogör vi för den valda metoden, och varför just den metoden valdes för den här studien. 

En presentation om urvalet av förskollärarna tydliggörs och i den här delen visar vi även 

på det forskningsetiska principer vi kommit i kontakt med för att genomföra studien. 

Därefter presenteras resultatdelen. I resultatet lyfter vi enkätens svar i löpandetext, 

diagram och citat. Diagrammen visar på de frågor som är ställda i enkäten och texten 

tydliggör diagrammen. De öppna frågorna har analyserats och kategoriserats samt 

presenterats i löpande text med valda citat för att visa på och styrka den text som står 

skriven. Därefter kommer avsnittet om diskussion som omfattar metod- och 

resultatdiskussion. Där kopplar vi samman forskningsstudierna med vårt resultat från 

enkäterna. Vi avslutar med en slutsats och även förslag till fortsatt forskning inom 

området.     
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2. Tidigare forskning   
I detta avsnitt kommer vi att presentera resultat från forskningsstudier gjorda inom 

forskningsområdets utbildningsmiljöer. Vi har valt att visa på vad tidigare forskning säger 

om betydelsen av att vara i en utomhusmiljö, hur styrda aktiviteter i en utomhusmiljö 

både kan se ut samt skapas, och även få en inblick ur ett internationellt perspektiv. Fokus 

ligger på ett nordiskt perspektiv då det anses vara mest relevant utifrån studien som 

genomförs i Sverige. Förskolor världen över kan se väldigt olika ut därför ansågs det att 

tidigare forskning som presenteras i den här studien bör kunna kopplas till Sverige och 

de svenska förskolornas verksamheter. Artikelsökningar har utförts från början av augusti 

2017 fram till slutet av oktober 2017, via databasen ERIC (EBSCOhost). Sökord har 

kombinerats i olika kombinationer och det har även lagt till ”AND” för att kunna begränsa 

sökresultaten, bilaga 1. I den inledande delen av arbetsprocessen genomförde vi 

databassökningar med utgångspunkt i examenarbetets syfte och frågeställning. Baserat 

på dessa sökningar har vi hittat olika forskningsstudier gjorda inom forskningsområdet 

utbildningsmiljöer. Vi har i sökningen markerat med ”Full text” och ”Peer Reviewed”. 

Sökord som används är; “preschool children outdoor activities”, “outdoor education for 

children”, “early childhood education”, ”outdoor education”,  ”Sweden”, “children learn 

in outdoor environment”, “development”, “effects of outsides activities”, “effects”, 

“benefits of outdoor”, “struccted activities outside” i olika kombinationer. Hur vi gjort 

urvalet av artiklarna från databassökningarna samt det innehållsliga urvalet i artiklarna 

presenteras i metodavsnittet. 

 

 

2.1  Är utomhusvistelsen bra för barn?  

Ohlsson (2015) förklarar utomhuspedagogiken som ett tvärvetenskapligt forskning- och 

utbildningsområde. Det innebär att ett lärande kan ske genom att barnen använder sina 

sinnen i en utomhusmiljö, där lärandets rum också har flyttats ut till naturen. Han menar 

att utomhuspedagogiken kan vara ett komplement till den traditionella pedagogiken då 

just en upplevelsebaserad inlärning är gynnsam för barnens lärande. Det han betonar är 

att utomhusmiljön bör användas för att närma sig målen från Lpfö 98, men att ett flertal 

förskolepersonal har för lättsamma tankar om att vara i en utomhusmiljö. Det kan ha att 

göra med att förskolepersonalen upplever att barnen leker så bra i en utomhusmiljö och 

därför är de ute, och glömmer därför att se betydelsen av att använda utomhusmiljön på 

ett lärande samt utvecklande sätt. Av den anledningen är en kunskap om utomhusmiljön 

och utomhuspedagogikens betydelse viktigt för förskolepersonalen (Ohlsson, 2015). 

Enligt Björklund (2016) och Änggård (2014) handlar utomhuspedagogik om ett 

förhållningssätt där lärande sker växelvis mellan reflektion och upplevelser. De menar att 

det handlar om en upplevelsebaserad inlärning med barnens sinne och samtal kring de 

olika fenomenen. Genom att kunna visa barnen olika konkreta exempel bli lärandet mer 

tydligt för dem. Ohlsson (2015) tydliggör hur förskollärarens förhållningssätt är 

avgörande för hur utomhuspedagogiken ger goda förutsättningar för ett lärande. Genom 

att förskolläraren är medupptäckare med barnen befinner sig både barn och vuxna på 

samma nivå och kan tillsammans upptäcka vad som finns i en utomhusmiljö. Det är också 

viktigt att vara medundersökanade med barnen, då förskolläraren tillsammans med 
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barnen undersöker barnens upptäckter. Han lyfter även att leken är viktig för barnen och 

därför är det också viktigt att förskolläraren deltar i leken tillsammans med barnen. Leken 

är av stor betydelse för barnen därför att det är i leken som barn vågar göra misstag enligt 

Ohlsson (2015).  

 

Änggård (2014) har studerat i Ur och Skur verksamheter och ett av deras mål är att sträva 

efter att ständigt ha barnet i centrum. Genom att utgå från barnet och även gruppen i 

centrum så kan det underlätta att skapa en utomhusverksamhet som är gynnsam för 

barnen. Med detta tillvägagångssätt så ser förskollärarna det enskilda barnet och 

barngruppens behov av utveckling och lärande. En verksamhet i Ur och Skur grundar sig 

på att vara ute i ur och skur, med andra ord bedrivs verksamheten till mycket stor del i en 

utomhusmiljö. Enligt Ohlsson (2015) har utomhusvistelsen en positiv effekt på barnens 

hälsa och de barn som spenderar mer tid utomhus är mindre sjuka. En av orsakerna är att 

i en inomhusmiljö är det mindre utrymme som barnen befinner sig på och därmed sprids 

bakterier lättare. Enligt Björklid (2005) så är barn som befinner sig i en utomhusmiljö 

mer friska samt att en utomhusmiljö kan visa sig vara gynnsam för barnens motoriska 

utveckling och färdigheter. Änggård (2014) hävdar att utomhusverksamhet är positiv då 

den bidrar till en minskad stressnivå i jämförelse med inomhusmiljön, då den kan anses 

vara bullrig och mer högljudd vilket ofta ökar stressnivån. Utomhusmiljön bidrar även till 

mindre konflikter då barnen inte är lika stressade samt att utomhusmiljön är oftast mer 

varierad och barnen kan välja sina utmaningar.   

 

Enligt Björklund (2016) så bidrar en mer varierande utomhusmiljö till att barnen utför en 

mer vidlyftig och rörelse varierande lek. En viktig aspekt för att barnen ska våga klättra 

och utmana sina kroppar har förskollärarens roll en viktig betydelse, då det gäller att 

uppmuntra och stödja ett sådant beteende. Hon poängterar att det är viktigt att barn och 

förskollärare diskuterar vilka möjligheter och även vilka risker som finns i 

utomhusmiljön. Det är samtidigt viktigt att lyfta de risker som kan medföra till att inte 

låta barn ha tillgång till fysisk aktivitet. Eftersom det kan generera till en ökad risk av att 

barn drabbas av ohälsa längre fram i livet. De risker som finns i en utomhusmiljö enligt 

Björklund (2016) är att barn kan vara med om skrubbsår, benbrott samt att fallolyckor 

kan förekomma. Hon menar då att förskollärarna behöver ha kunskaper om de risker som 

finns och skapa ett gemensamt förhållningssätt i de fysiska aktiviteterna i utomhusmiljön. 

Det i sin tur underlättar bemötandet av ett eventuellt frågasättande av de risker som kan 

uppstå i uteverksamheten (Björklund, 2016). En annan risk kan kopplas till Klaar och 

Öhman (2014) som lyfter att barns vistelse utomhus på förskolans gård oftast består av 

fri lek. Det beror på barntätheten och den tillgängliga personalen. Är det mycket barn och 

lite personal så blir personalens främsta uppgift att ”passa” barnen från att skada sig (a.a.).   

 

Enligt Björklid (2005) så stimuleras barnens fantasi mer i en utomhusmiljö och det bidrar 

också till att barnens lekar blir mer uthålliga, då det finns mer utrymme att leka i fred. 

Björklund (2016) visar på möjligheterna till att bedriva en utomhusverksamhet. Hon 

poängterar att förskollärare behöver reflektera över vilken kunskap de vill få ut till barnen 

för att kunna veta hur de bör ”lära ut” den. Under barnens tid i förskolan sker en 
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kontinuerlig utveckling samt lärande, och det beror på förskollärarens förhållningssätt 

mot barnen, den miljö barnen får möjlighet att vara i samt den verksamhet barnen får ta 

del av. Björklund (2016) visar också på att fördelarna med att vara utomhus är många, 

men framförallt att barnen får aktivera fler sinnen vid en utomhusvistelse vilket gör det 

lättare att minnas. En upplevelsebaserad inlärning är gynnsam för att komma ihåg sin 

kunskap. Hon poängterar också att det inte endast behöver ske av naturfenomen utan även 

i andra ämnesinriktade områden så som svenska och matematik. Björklund (2016) menar 

att genom att konkret visa på längden och storleken av olika föremål kan dessa kunskaper 

bli mer tydliga för barnen. Även olika begrepp som att pulsen ökar när vi springer eller 

hur kyla känns mot ansiktet är saker som barnen lättare kan lära sig genom att de upplevt 

känslan eller sätt med sina ögon. Enligt Ohlsson (2015) är också en upplevelse baserad 

inlärning gynnsam för barnen. Han lyfter att just matematiken haft stor genomslagskraft 

av anledningen att i en utomhusmiljö finns matematiken överallt. I en utomhusmiljö blir 

det lättare att ta del av olika former och formler vilket underlättar sinnesinlärningen hos 

barnen gällande matematiken. Därför blir förskollärarens roll och barnens intressen 

avgörande för planeringen av de styrda aktiviteterna samt att förskolläraren ska ta tillvara 

på barnens intressen och kunna skapa en planering efter det (Ohlsson, 2015).  

 

 

2.2 Betydelsen av att vara i en utomhusmiljö 

Enligt Engdahl (2014) har förskolegården ofta varit försummad och därför behöver den 

uppmärksammas. Förskolegården ska vara utformad på ett sådant sätt att barn både kan 

leka i mindre barngrupper men även ha möjligheten till att leka enskilt. Förskolegården 

kan skapas med syfte av rum i rummet. Med det menas att förskolegården blir indelad i 

olika ”rum” där exempelvis ett rum kan vara klätterrum och ett annat kan vara ett 

utforskanderum. Förskolans utomhusmiljö bör skapas med naturliga medel som buskar, 

gräs, träd och häckar. En annan viktig sak som hon kommenterar i sin avhandling är att 

förskolegården inte finns preciserad i Lpfö 98, vilket hon diskuterar som en påverkan på 

olika förutsättningar vad det gäller just utomhusmiljöer till förskolan (a.a.).   

 

Att vistas utomhus har sina positiva effekter och det är något som även Lysklett och 

Berger (2017) lyfter i deras studie. Miljön som barn befinner sig i har en medverkande 

kraft för deras utveckling, lärande och lek. Därmed menar de att fokus ska riktas in på att 

synliggöra vilka åtgärder och vilka möjligheter som finns att utveckla och förbättra i 

barnens utomhusmiljö. För att det ska kännas meningsfullt i de aktiviteter som barnen tar 

del av behöver förskolor mer handlingsutrymme. Hur mycket tid som spenderas på 

förskolegården av barnen är även en viktig aspekt att fundera kring och att förskollärarens 

roll blir avgörande när det gäller att bidra till barns lärande och utveckling i 

deras aktiviteter (Lysklett & Berger, 2017).  

 

När Lysklett och Berger (2017) i sin studie summerade den tid som barnen befann sig 

utomhus så bestod den mestadels av den frialeken och de personal styrda aktiviteterna tog 

sin plats inomhus. Det framgick att barnen tillbringade två tredjedelar av deras tid 

utomhus under sommaren och författarna ansåg att det kunde relateras till kvaliteten av 



 

8 

 

miljön. Därmed menar de att storleken av utomhusmiljön som barnen befinner sig i har 

en viktig betydelse. Norska förskolor erbjuder sina barn stora utrymmen på nästan femtio 

kvadratmeter per barn och en av fyra förskolor använder sig kontinuerligt av speciella 

naturrum som finns utanför förskolans miljö. Detta faktum understryker hur viktiga 

utomhusaktiviteterna är i de norska förskolorna. Författarna förklara effekten som naturen 

har och visar på är att i tidig ålder kan naturen utveckla kunskap om och känslor för den. 

Det visade sig att föräldrarna väljer naturförskolor för sina barn då de har flera goda 

effekter (Lysklett & Berger, 2017). Sandell och Öhman (2013) lyfter två grundläggande 

sätt till att motivera utomhusupplevelser. Det första är att den är bra för olika ändamål i 

egenskap av fysik och psykisk hälsa, grupp solidaritet samt en känsla för naturen, och i 

det andra sättet finns det ett mer inneboende värde i själva utomhusupplevelsen. Det har 

visat sig att spontana lekar är det barnen gör mestadels i en utomhusmiljö och är därför 

betydelsefulla för barnen. Klaar och Öhman (2014) visade på att de flesta spontana 

aktiviteter som barnen själva väljer att göra är att leka med sand, leka med vatten och att 

åka pulka under vintern. Författarna kunde se att olika vattenlekar var de som var mest 

populärt. De har i sin studie sätt att barnens ålder, väder, barntäthet och tillgänglig 

personal har betydelse för hur många timmar barnen är ute om dagen (a.a.).  

 

 

2.3 Styrda aktiviteter i en utomhusmiljö.  

En styrd aktivitet kan skapas utifrån olika ändamål. Ofta har förskolläraren satt upp 

strävansmål utifrån handlingsplanen som verksamheten grundar sig på. Strävansmålen är 

kopplade till Lpfö 98. Förskollärarna har utifrån sina erfarenheter samt barngruppens 

behov och storlek olika möjligheter att arbeta med dessa mål. I det här avsnittet kommer 

vi att lyfta hur olika lärandesituationer i en utomhusmiljö kan skapas samt vad 

forskningen säger om att det görs. Dessa lärande situationer kan se olika ut vid 

användning av förskolegården.  

 

Delacour (2016) visar att förskolans gård kan uppmuntra ett lärande hos barnen. Hon 

menar att förskollärare i den svenska förskolan inte delar upp sina aktiviteter i ämnen utan 

att de integrerar med varandra. Enligt Gustavsson och Pramling (2014) kan det också vara 

en fördel att använda utomhusmiljön i olika lärandesituationer då barnen ofta kan uppleva 

sitt lärande. Genom att barnet får en upplevelse i en situation blir det mer tydligt samt 

verkligt för barnet. När barn tillsammans med förskollärare är i en utomhusmiljö och 

samtalar om ett fenomen samtidigt som de kan se fenomenet så ökar barnens kunskaper 

om det. De har i sin studie kommit fram till att när läraren samtalar och kan visa på olika 

arter tillsammans med barnen, om exempelvis skillnaden mellan en spindel och en myra 

så blir kunskapen om dessa insekter mer tydliga för barnen och gynnsamt för ett lärande. 

Gustavsson och Pramling (2014) menar att det ofta sker i samband med att barn och 

förskollärare lämnar förskolegården för en skogsutflykt där de kan komma närmre olika 

naturfenomen. Delacour (2016) menar också att barn lär sig genom att uppleva olika saker 

samt situationer tillsammans med andra barn, förskollärare och vuxna. Barnen behöver 

undersöka på ett aktivt sätt för att kunna dra egna slutsatser i leken, som i sin tur kan bidra 

till ett lärande. En av de viktigaste aspekterna för att kunna skapa ett nytt lärande för 
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barnen är att det har engagerade förskollärare som är med och stöttar barnen i deras 

upptäckter. Hon poängterar för att barn ska kunna ta del av matematiska begrepp i en 

utomhusmiljö så behöver barnet ha stöttning av en förskollärare som utrycker de 

matematiska begreppen så att det blir synliga för barnet. Delacour (2016) menar vidare 

att barn behöver komma i kontakt med olika kunskaper i olika sammanhang. Hon 

beskriver att förskollärarna behöver fungera som medupptäckare tillsammans med barnen 

i de styrda aktiviteterna som förskolläraren först har skapat. Därefter menar hon att 

förskollärarna kan låta barnens intressen och utforskande ta över aktiviteten och 

förskolläraren är då med och stöttar barnet i deras utveckling (a.a.). 

 

 

2.4 Ett internationellt perspektiv   

Ernst (2014) har genomfört sin studie i Norra Minnesota som har ett bra utbud av 

grönområden. Han har kommit fram till att barn får en ökad kunskap om naturens resurser 

genom att vara i utomhusmiljön på förskolan, och genom att barnen kommer i kontakt 

med olika naturupplevelser så får barnen även en ökad respekt för naturen. Han 

poängterar också att barns utveckling, hälsa och sociala beteenden gynnas av en 

utomhusvistelse. Det är viktigt att barn i tidig ålder vistas i en utomhusmiljö då barns 

utveckling startar i redan tidig ålder (Ernst, 2014). För att se effekterna av att vara i en 

utomhusmiljö har även Yildirim och Özyilmaz Akamca (2017) genomfört en studie i 

Turkiet. Det framkom att utomhusaktiviteter var gynnsamt för barnens lärande. När 

barnen aktivt kunde delta i aktiviteter resulterade det i att barnen lärde sig bättre genom 

att göra. Författarna menar att det är primära erfarenheter som hjälper barnen att förstå 

teori i praktiken. Deras studie påvisade att framförallt förskolebarn lär sig bäst av att få 

stimulera alla deras sinnen. Deras forskning visade att utomhusmiljön hade en positiv 

effekt på kognitiva, sociala och emotionella, språkliga samt motoriska färdigheter. Det 

framkom även i den här studien att barns observationsförmåga blev bättre, då barn hela 

tiden observerar den miljö de befinner sig i, och i en utomhusmiljö är den ofta föränderlig. 

De lyfter också en positiv effekt av att vara utomhus då den bidrar till mindre stress i 

barngruppen och ökar därför den sociala och emotionella utvecklingen (Yildirim & 

Özyilmaz Akamca, 2017). 

 

 

2.5 En sammanfattning av tidigare forskning  

Att vistas i en utomhusmiljö har många positiva effekter för barn och några av dessa som 

Ohlsson (2015) beskriver är att deras kreativa, emotionella, sociala, motoriska och 

kognitiva utveckling stimuleras till det bättre när barn befinner sig i en utomhusmiljö. 

Enligt Ohlsson (2015) påverkas barns hälsa positivt av utomhusvistelse då barn som 

spenderar mer tid utomhus blir mindre sjuka jämfört med barn som spenderar mer tid 

inomhus. Enligt Björklind (2005) påverkas också barns hälsa på ett positivt sätt av 

utomhusvistelse då barnens motoriska utveckling och färdigheter utvecklas. En annan 

viktigt aspekt som Björklund (2016) lyfter är hur en utomhusmiljö är bra för barngruppens 

kommunikation, samarbets- och sociala förmåga och därmed är det av vikt att 

förskollärare reflekterar kring vilken kunskap som hen vill bidra med till barnen, för att 
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sedan veta hur det lärandet sedan ska kunna uppnås. Hon lyfter även hur utomhusvistelsen 

bidrar till att aktivera flera av barnens sinnen som i sin tur bidrar till att det blir lättare att 

minnas. Hon poängterar hur den upplevelsebaserad inlärning inte endast sker genom olika 

naturfenomen utan även sker i ämnesinriktade områden som matematik och svenska 

(Björklund, 2016). Ämnet matematik lyfter Ohlsson (2015) som ett ämne med stor 

genomslagskraft i just utomhusmiljö då den finns överallt. I en utomhusmiljö kan barn 

hitta formler och former överallt, han menar att det är något som det finns gott om i en 

utomhusmiljö (Ohlsson, 2015). 

 

Enligt Engdahl (2013) behöver förskolans gård uppmärksammas, eftersom den ofta varit 

försummad. Delacour (2016) menar att förskolans gård kan uppmuntra ett lärande hos 

barnen. Olika ämnen integrerar med varandra i förskolan och det är angeläget att barnen 

kommer i kontakt med olika kunskaper i olika sammanhang. Hon poängterar vidare att 

det som är viktigt när en förskollärare arbetar med barn är att de behöver fungera som en 

medupptäckare i de styrda aktiviteterna tillsammans med barnen. När förskollärare 

planerar aktiviteter för barnen är grunden i det hela att det är barnens intresse och 

utforskande som ska styra aktiviteten och förskolläraren ska sedan vara med och stötta 

barnen i deras utveckling. Även Ernst (2014) presenterar resultat om hur barns hälsa, 

utveckling och sociala beteende gynnas just av utomhusvistelsen.   
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3. Metod 
Syftet med den här studien var att se hur förskollärarna använder förskolans gård för 

styrda aktiviteter och även hur de använder förskolegården tillsammans med barnen.  

Inledningsvis i metoden redogörs varför just enkätstudie blev metoden för att undersöka 

den här studiens område. Här presenteras också vilken form av enkät som vi använt oss 

av och varför det enligt Trost och Hultåker (2016) kan vara en bra metod vid enkätstudier. 

Sedan beskriver vi hur kontakt togs med de berörda förskollärarna som medverkat i den 

här studien. Avslutningsvis i metodavsnittet visar vi på hur vi bearbetat och analyserat 

artiklarna och annan forskning som använts i avsnittet om tidigare forskning och även hur 

enkätresultaten har analyserats.   

 

 

3.1 Val av metod 
Den metod som valts för att genomföra den här studien var enkätstudie. Enligt Trost och 

Hultåker (2016), handlar en kvantitativ studie om att kunna urskilja ett visst antal och 

uppskatta i vilken grad, i vårt fall hur förskollärare använder förskolans gård för styrda 

aktiviteter. De poängterar att kvantitativa studier grundar sig på frågeställningar som hur 

många, hur ofta eller hur vanligt. Därför valdes det att genomföra en enkätstudie, som då 

fick ligga till grund för den webbenkät som skickades ut till förskollärare. Anledning till 

den valda metoden är för att näst intill alla förskollärare i båda kommunerna har egen 

lärplatta och därmed verktyget för att besvara enkäten. Webbenkät är enligt Trost och 

Hultåker (2016) ett bra verktyg för att tilldela flera deltagare enkäten på ett enkelt sätt. 

Det finns flera olika internettjänster där det kan skapas och administreras webbenkäter 

och till den här studien skapades webbenkäten via en internetsida1, då den var kostnadsfri 

och enkel att hantera.   

 

Först skapades en skiss av enkäten i ett dokument för att strukturera upp och analysera 

om frågorna var relevanta i relation till studiens syfte. Därefter skapades sex 

bakgrundsfrågor som ansågs relevanta. Bakgrundsfrågorna ska kunna visa på 

förskollärarnas arbetslivserfarenhet, internutbildning utöver förskolläraresexamen samt 

ålder på barnen som förskolläraren arbetar med. De har också betydelse för svaren i 

enkäten eftersom de möjliggör jämförelse som kan synliggöra likheter samt skillnader i 

enkätsvaren.  

 

I mailet tillsammans med länken till enkäten skrevs inledningsvis en förklaring till hur 

webbenkäten fungerar samt hur lång tid den uppskattningsvis tar att besvara. Enligt Trost 

och Hultåker (2016) så är det betydelsefullt att ange en uppskattning av hur lång tid 

enkäten tar att besvara, då den saknar en överblick över hela enkäten som en tryckt enkät 

synliggör. En tryckt enkät kan låta besvararen själv uppskatta hur lång tid det kan att 

genomföra enkäten vilket kan bli svårt att se i en webbenkät och det kan medföra att 

besvararen inte deltar i enkäten (Trost och Hultåker, 2016). I informationen till enkäten 

gavs det information om hur många bakgrundsfrågor samt enkätfrågor som skulle 

                                                 
1 www.webbenkater.com 

http://www.webbenkater.com/
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besvaras med svarsalternativ och eget skrivande. Inledningsvis i enkäten fanns en kort 

beskrivning och ett exempel på vad studenterna anser vara en styrd aktivitet. Anledningen 

till det är för att en styrd aktivitet kan uppfattas olika för olika individer och studenterna 

vill att förskollärarna ska utgå från samma perspektiv att se på vad en styrd aktivitet är.  

 

Enkäten består av sammanlagt 13 frågor där fyra frågor var öppna och nio slutna. I de 

öppna frågorna fick besvararen själv möjlighet att uttrycka egna tankar och åsikter. I den 

här studien fanns det inget begränsat antal ord som besvararen var tvungen att förhålla 

sig till. De slutna frågorna besvaras med svarsalternativ. I någon fråga har fler 

svarsalternativ kunnat väljas. Enkäten finns med i bilaga 2. Slutna frågor valdes av 

anledning till att få fram konkreta-, strukturerade, - faktabaserade svar. Vi valde att 

använda oss av öppna frågor trots att det anses som något negativt enligt Trost och 

Hultåker (2016). De menar att öppna frågor kan ge både långa- och korta svar eller endast 

stickord eller inga svar alls. Trots det, valdes det att ha öppna frågor för att ge möjlighet 

för förskollärarna till eget tyckande och tänkande, samt förslag på styrda aktiviteter och 

även förskolegårdens utformning. Egentligen påverkar inte de öppna frågorna resultatet 

av de slutna frågorna utan öppnar upp möjlighet istället till egna åsikter, tips och idéer.  

  

  

3.2 Urval av förskolechefer och förskollärare 

Kontakt togs med förskolechefer från två olika kommuner i Sverige för att de sedan skulle 

kontakta sina biträdande förskolechefer för att lämna ut webbenkäterna till sina 

förskollärare. Urvalet av förskolecheferna blev slumpmässigt valda i kommunerna då vi 

ringde upp dem utifrån en telefonlista i varje kommun. Målet var att få lämna ut 

webbenkäten till cirka 150-180 förskollärare. För att uppnå rätt antal deltagande 

förskollärare så har frågan ställts gällande hur många förskollärare som arbetar för varje 

förskolechef. När ungefärliga antal förskollärare hade uppnåtts så kontaktades inte fler 

förskolechefer. Vi har därför inte kunnat påverka vilka förskollärare som får tillgång till 

webbenkäten. Vid kontakt med förskolecheferna har vi varit tydliga med att webbenkäten 

endast ska lämnas ut till förskollärare. Efter samtycke med förskolecheferna har det 

skickas ut ett mail om studiens syfte för att förskolecheferna ska få möjlighet till att 

godkänna samt kontakta biträdande förskolechefer angående studien, bilaga 3. När 

förskolecheferna samt biträdande förskolecheferna har samtyckt och godkänt studien har 

mailet tillsammans med länken till webbenkäten lämnas ut till förskolecheferna. 

Förskolecheferna har sedan vidarebefordra länken till biträdande förskolechefer som i sin 

tur vidarebefordrat till förskollärarna. Anledningen till att först kontakta förskolecheferna 

beror på att vi vill utgå från god forskningssed och vetenskapens trovärdighet.   
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Figur 1. Översikt av processen för att tillge förskollärarna webbenkäten 

 

Varje förskolechef har 2-3 biträdande förskolechefer anställda hos sig. Varje biträdande 

förskolechef har mellan 20-30 stycken förskollärare anställda i verksamheten.  

 

I studien undersöks hur förskolegården används och även hur ofta förskolegården 

används av förskollärare för styrda aktiviteter. I mailet tillsammans med 

webbenkätslänken framgår det att deltagandet i enkäten är frivilligt och svaren är 

avidentifierande. Enligt Löfdahl (2015) är det viktigt att ge deltagarna i studien 

information om studiens syfte samt att de har möjlighet till frivilligt deltagande. 

Informationen om studiens syfte gavs i samband med länken till enkäten där det också 

framgick att studien var frivillig. Enligt Löfdahl (2015) får inte personuppgifter och 

förskolors namn eller platser lagras då specifika kännetecken kan avslöja vem eller vilka 

förskolor som deltar i studien och den informationen har vi även tagit del av via 

vetenskapliga rådets hemsida2 (Vetenskapsrådet, 2017). I den här studien fanns det ingen 

kunskap om vilka förskollärare eller förskolor som är representerande i studien, då 

webbenkäten har skickats ut till ett stort antal förskollärare via förskolecheferna. Inga 

listor över personer har registrerats. Studien har inte som syfte att se hur individuella 

förskollärare eller barn använder förskolans gård utan av hur användandet av förskolans 

gård ser ut utifrån ett förskollärarperspektiv. Resultatet från webbenkäterna finns i 

databasen och har inte skrivits ut på papper. Endast vi har tillgång till det kontot som 

skapats i samband med undersökningen vilket gör att det är endast vi som kan komma åt 

materialet. Enligt vetenskapliga rådet är det av stor betydelse att hanterar den information 

som forskningsmaterialet visar på ett skyddat sätt.  

 

Uppskattningsvis har enkäterna skickats ut till mellan 150-180 förskollärare, men exakt 

siffra på hur många förskollärare som fått enkäten finns det inga uppgifter på. Enligt 

förskolecheferna har enkäten skickats ut till alla deras anställda förskollärare men de 

poängterar att några var hemma med föräldraledighet samt att några förskollärare var 

sjukskriven under den här perioden. Förskolecheferna uttryckte att de inte kunde lova en 

                                                 
2 https://www.vr.se 
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hög svarsfrekvens men att de har förmedlat syftet med studien och att deras förhoppning 

var att så många förskollärare som möjligt ska besvara enkäten. Enkäten har varit 

tillgänglig under vecka 41 och vecka 42. I slutet av vecka 41 uppmärksammades att endast 

17 personer hade deltagit i enkäten. Då kontaktades förskolecheferna igen för att de i sin 

tur skulle påminna deras anställda om vikten av att delta i enkätstudien. I början av vecka 

42 så skickades det ut en ytterligare ny påminnelse då svarsfrekvensen fortfarande var 

låg. På onsdagen vecka 42 togs det direkt kontakt med biträdande förskolechefer och 

förmedlade att svarsfrekvensen var låg och önskade en tredje påminnelse. När enkäten 

sedan avslutades på söndagen vecka 42 hade 53 deltagare öppnat enkäten. För att kunna 

räkna på extern- och intern bortfallsanalys har vi uppskattat att enkäten lämnats ut till 165 

förskollärare. Vi vet inte exakt hur många förskollärare som fått länken till enkäten men 

det skulle enligt förskolecheferna vara mellan 150-180 förskollärare. 165 blir då antalet 

där emellan. Enligt Trost och Hultåker (2016) genomförs en bortfallsanalys för att enklast 

jämföra materialet med populationen. Den här studiens externbortfallsanalys har en 

svarsfrekvens på cirka 32 procent. Internbortfallsanalysen är cirka 34 procent.  

  

 

3.3 Bearbetning av det insamlade materialet 

Artikelsökningarna har genomförts mellan augusti 2017 fram till slutet av oktober 2017, 

där fokus har varit att hitta artiklar med relevans för syfte och frågeställning samt vara 

avgränsade till norden. Alla artikelsökningarna har genomförts via databasen ERIC 

(EBSCOhost). I bilaga 1 finns en tabell över flera av de artikelsökningar som genomförts. 

Sökningsresultatet har visat på olika många träffar, där max 20 antal träffar varit önskvärt. 

Därför har sökord kombinerats på olika sätt. Vi inledde med att läsa abstract till de artiklar 

som föll ut av sökningen, om respektive artikel bedömdes vara relevant i relation till syfte 

och frågeställning användes den som källa i avsnittet i tidigare forskning. I arbetet med 

artiklarna har hela artikeln lästs igenom men fokus har legat på artikels resultatdel. En 

summering av varje vald artikels resultat har gjorts för att sedan kunna användas i den här 

studien.  

 

Möjligheten för informanterna att svara på webbenkäten avslutades på söndagen vecka 

42. Därefter har vi sammanställt resultaten och kunnat få fram ett konkret resultat av 

enkätens bakgrundsfrågor samt av de slutna frågorna via internetsidan3. Via internetsidan 

har sedan de svaren från de öppna frågorna i enkäten kunnat jämföras och analyserats mot 

varandra och med varandra för att kunna urskilja likartade svar. I bearbetningen av det 

insamlade enkäterna har varje deltagande förskollärare tilldelas ett namn av oss för att i 

resultatdelen kunna påvisa att det kan vara olika eller samma person som säger och påstår 

olika saker. I analysen av de öppna frågorna har vi kunnat utmärka återkommande 

begrepp som förskollärarna har använt sig av. Ofta påträffade begrepp som framkom var; 

utforskande, utmanande, lek, lärande, mål, medupptäckare och barnens intressen. 

Därefter har svaren från bakgrundsfrågorna jämförts med svaren i de öppna frågorna för 

att kunna synliggöra eventuella skillnader och likheter i svaren, samt se om det finns 

                                                 
3 www.webbenkater.se  

http://www.webbenkater.se/
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någon koppling mellan svaren. Svaren kommer att presenteras i både diagram med 

tillhörande text och löpande text med utvalda citat. Under diagrammet står frågan som 

behandlar diagrammet. De insamlade materialet kommer att presenteras i sju stycken 

underrubriker; ”bakgrundsfrågorna”, ”slutna enkätfrågor”, ”öppna frågor”, 

”användningen av förskolans gård”, ”förskollärarens påverkan på förskolans gård”, 

”förskollärarens önskan” samt ”kopplingar/samband mellan förskollärare och svaren”.  
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4. Resultat 
Resultatet består av två olika delar, där den första delen behandlar enkätens slutna frågor 

och den andra delen visar på enkätens öppna frågor. Den andra delen som behandlar 

enkätens öppna frågor har även kategoriserats till tre underrubriker; användningen av 

förskolans gård, förskollärarnas påverkan på förskolans gård och förskollärarnas önskan. 

Deltagarna i den här studien är alla legitimerade förskollärare. 

 

 

4.1 Bakgrundsfrågorna 

De flesta förskollärare som besvarat enkäten har arbetat som förskollärare i mer än 15 år, 

och tre av dem har inte arbetat på någon annan förskola än den de arbetar på just nu. De 

förskollärare som arbetat en kortare tid på förskola (mellan 0-5 år) har även de bytt 

arbetsplats flera gånger. De flesta som har bytt arbetsplats har arbetat på 1-3 olika 

förskolor, och fyra stycken har arbetat på fler än fem olika förskolor. De flesta 

förskollärare som deltog i studien arbetar med barn i åldern 3-5 år och elva av de arton 

förskollärare som deltog i studien har andra uppdrag i sin yrkesroll, som exempelvis 

pedagogisk utvecklingsledare, ateljerista, likabehandlingsansvarig, etc. 

 

 
Figur 1. Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

 

Den övervägande delen bland förskollärarna som svarat på enkäten har arbetat i mer än 

15 år som förskollärare. Det är fem förskollärare som arbetat som förskollärare i 10-15år 

och tre förskollärare har arbetat i 0-5 år. Bara en förskollärare som deltar i studien har 

arbetat som förskollärare i 5-10 år.  

 

 

 

 

0-5 år; 3

5-10 år; 1

10-15 år; 5

15 >; 9

0-5 år

5-10 år

10-15 år

15 >
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Figur 2. Hur många olika förskolor har du arbetat på? 

 

Det är sex förskollärare som arbetat på samma arbetsplats under sin arbetande tid som 

förskollärare. Sju av förskollärarna som ingår i studien har bytt arbetsplats 1-3 gånger och 

fyra stycken har arbetat på fler än fem olika förskolor.  

 

 

 
Figur 3. Arbetar du på en avdelning för barn i åldrarna; 1-3 år, 3-5 år, 1-5 år, annat? 

 

De flesta förskollärare som har deltagit i studien arbetar med barn i åldern 3-5 år. Figuren 

ovan visar att tolv förskollärare av de arton som deltar i studien arbetar med barn i åldern 

3-5 år. Fyra förskollärare arbetar med barn i åldern 1-5 år och två förskollärare arbetar 

med barn i åldern 1-3 år. 

 

 

4.2 Slutna enkätfrågor 

Femton av de arton förskollärare som deltog använde förskolans gård för styrda 

aktiviteter. De tre som inte hade några styrda aktiviteter hade alla arbetat på förskolan 

mellan 10-15 år. Två av dem hade inga extra uppdrag i sin yrkesroll, och två av dem 

arbetade med barn i åldern 3-5 år.  
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Sju av förskollärarna hade styrda aktiviteter tillsammans med barnen mer än tre gånger 

per vecka. Fem förskollärare hade det en gång per vecka, och tre förskollärare hade det 

två gånger per vecka. På fråga 2 som handlade om vilka styrda aktiviteter de hade 

tillsammans med barnen kunde förskollärarna ange fler än ett svarsalternativ. Det beror 

på att deltagarna kan utöva styrda aktiviteter i olika ämnen, och även fler gånger per 

vecka. Det var likvärdigt mellan svarsalternativen. Lek med syfte att skapa ett lärande 

och motoriska färdigheter var de som flest utövade. Sedan kom naturvetenskap, 

matematik samt språk och kommunikation. 

 

 
Figur 4. Hur många gånger per vecka använder du förskolans gård för styrda aktiviteter? 

 

Det framkom i studien att sju förskollärare genomförde styrda aktiviteter på 

förskolegården mer än tre gång per vecka. Sju förskollärare har styrda aktiviteter mer än 

tre gånger per vecka. Fem förskollärare har styrda aktiviteter en gång per vecka och tre 

förskollärare har styrda aktiviteter två gånger per vecka.  
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Figur 6. Styrda aktiviteter som genomförs 

 

Det framkom ingen större skillnad mellan vilket ämne som de styrda aktiviteterna var 

avsedd för att genomföra, alla ämnen är representerad i stor utsträckning. I figuren 

redovisas att både lek med syfte att skapa ett lärande och motoriska färdigheter var de 

aktiviteter som utfördes flest gånger. Därefter så var det många som genomförde 

aktiviteter som inriktar sig på naturvetenskap, matematik samt språk och kommunikation.  

 

De tre förskollärare som inte utövade någon styrd aktivitet gjorde det inte då två av dem 

ansåg att det inte fanns tillräckligt med personal, och en ansåg att tiden inte räckte till. De 

flesta förskollärare upplevde att förskolans gård hade den potential som förskolans gård 

kan ha för att kunna genomföra styrda aktiviteter tillsammans med barnen. Tre 

förskollärare upplevde inte det men alla genomförde styrda aktiviteter tillsammans med 

barnen. De tre förskollärare som inte genomförde styrda aktiviteter gjorde det på grund 

av att förskolans gård inte hade den potential som de ansåg behövas. Tio av de arton 

förskollärare som deltog i studien upplevde att de kunde påverka förskolans gård och 

utformning. Alla arton förskollärare använde förskolans gård till spontana lärande 

situationer.  

 

De flesta förskollärare uppskattade att de tillsammans med barnen var ute i mer än tre 

timmar per dag. Det var inga som inte var ute alls och inga som var ute i mindre än en 

timme per dag. De flesta som genomförde en styrd aktivitet uppskattade att den varade i 

mellan 15-30 minuter. Två stycken uppskattade att deras aktivitet varade i mer än 30 

minuter.  
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Figur 7. Hur många timmar per dag är ni ute på förskolans gård? 

 

Ingen förskollärare uppskattade att de var ute mindre än en timme per dag eller inget alls. 

Alla förskollärare svarade att de är ute i mer än en timme per dag. Det var sju förskollärare 

som svarade att de är ute i mer än tre timmar per dag. Sex förskollärare svarade att de är 

ute i 2-3 timmar per dag och fem förskollärare svarade att de är ute i 1-2 timmar per dag.  

 

 

 

 
Figur 8. Hur lång tid, uppskattningsvis i minuter, tar en styrd aktivitet? 

    

Åtta förskollärare uppskattade att de styrda aktiviteter de genomförde med barnen varade 

i 15-30 minuter. Två förskollärare uppskattade att deras styrda aktivitet varade i mer än 

trettio minuter. Fem förskollärare hade styrda aktiviteter med barnen från en till femton 

minuter.  
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4.3 Öppna frågor 

De öppna frågorna i enkäten kommer att presenteras här nedan. Dessa har blivit 

kategoriserade utifrån hur förskollärarna har svarat, samt att vi har kunnat urskilja vilka 

likheter dessa har med varandra.  

 

 

4.4 Användningen av förskolans gård 

I våra enkäter har det framkommit att förskollärarna anser att de använder förskolegården 

mestadels till att de utmanar barnen i olika aktiviteter och leker tillsammans med barnen. 

Förskollärarna uttrycker att de fungerar som medupptäckare tillsammans med barnen i 

flera situationer. Ofta iakttar de barnen och bygger vidare på barnens intresse och utmanar 

dem vidare i deras lärande. De lyfter att förskollärarna behöver finnas nära barnen för att 

kunna se barnens intressen och behov, och även för att kunna uppmärksamma deras 

kunskapsutveckling. Flera förskollärare poängterar att de behöver vara medupptäckare 

tillsammans med barnen. Annelies citat visar på att hon både befinner sig i närheten av 

barnens egen lek och kan utmana dem vidare i deras kunskapsutveckling av något som 

fångat deras eget intresse. Men hon menar också att hon först kan skapa en styrd aktivitet 

för att nå ett visst lärande med barnen.  

 

Annelie: 

När jag ser att barnen undersöker något i miljön kan jag vara i närheten och 

iaktta och utmana vidare. Men samtidigt kan det vara jag som erbjuder och 

startar upp en lärande aktivitet. 

 

Marianne:  

Genom att vara tillsammans med barnen, observera vad barnen är nyfikna på. 

Utmana barnen på olika sätt. 

Marianne menar att genom att hon är med barnen och kan ta del av vad barnen är nyfikna 

på kan hon utmana barnen på olika sätt, utifrån barnens egna intressen.  

 

Flera förskollärare beskriver att leken har en stor plats ute på förskolegården. De beskriver 

leken som både den frialeken och en lek som används för ett lärande. Förskollärarna 

menar att de tillsammans med barnen kan leka lekar med olika lärande syften. De menar 

att de både leker och utmanar barnen i den dagliga verksamheten. Flera förskollärare 

anser att det är av betydelse att de är med och leker tillsammans med barnen. Lekar som 

förskollärarna leker tillsammans med barnen är bland annat, ”under örnens alla vingar”, 

”kurragömma” och ”hur mycket är klockan fru lejon”.  
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Lena:  

Gården används både till den fria leken där jag som förskollärare finns med och 

integrerar med barnen i olika lärsituationer. 

 

Lena lyfter att hon som förskollärare integrerar med barnen i olika lärande situationer ute 

på förskolegården. Där hon genom att vara med barnen och leka med dem kan hjälpa 

barnen i olika lärandesituationer.  

 

Mats påvisar också hur mer engagerad förskollärarna är i barnens lek, kan leken bli mer 

lustfylld för barnen och gynnsamt för deras lärande. Han poängterar också att det finns 

mycket lärande i lek, där han framförallt kopplar lärandet till värdegrunden.  

 

Mats: 

Ju mer vi pedagoger leker och visar intresse desto mer lustfyllt blir barnens 

lärande. Det är mycket lärande i lek, speciellt vänta på sin tur samt visa hänsyn 

till sina medmänniskor=värdegrund. Man ska ta tillvara på barnens spontanitet 
och vilja att leka och lära även utomhus. 

 

Det framkom att de mest förekommande aktiviteterna på förskolegården är; sandlek, 

vattenlek, rollekar, cykling, målning både med gatukritor och på stafflier, åka pulka, 

bygga snögubbar, sångstunder, jaga, klättra, etc. Jenny beskrev ett flertal aktiviteter som 

var vanligt förekommande på förskolegården. Flera av dessa aktiviteter var även nämnda 

av andra förskollärare i den här studien.  

 

Jenny: 

I olika lekar, turtagning, rollekar, utforskande, sagoläsning, snöbygge, 

sandbygge, måla, utforska skogen på gården, skattjakten, legobygge, vattenlek, 

ja, det mest vi gör inne kan vi göra ute... 

 

Av Jenny framkom det vilka lekar barnen ofta gör ute men hon anser även att det mesta 

som barnen kan göra inne kan de även göra ute.  

 

 

4.5 Förskollärares påverkan på förskolans gård 

En del av förskollärarna anser att de kan påverka förskolegården genom att utforma och 

iordningställa miljön efter barnens behov och målen de har utifrån handlingsplanen. De 

lyfter sedan att det både kan handla om temporära lösningar men även fasta installationer. 

De flesta förskollärarna poängterar att det är viktigt att hitta på olika lösningar för att göra 

förskolegården attraktiv för barnen. De har utvecklat förskolegården med bland annat; 

vattenbana, labyrint av stenar med bokstäver och siffror som även barnen har varit med 

och skapat. Det har förskollärarna gjort i syfte för att skapa lärande miljöer även utomhus. 

Förskollärarna beskriver att materialet har betydelse för hur verksamheten kan skapas. 

Flera förskollärare ger exempel på att de planterar och odlar tillsammans med barnen samt 
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att de belyser att de är förskollärarna som kan välja vilket material som ska flyttas ut på 

förskolegården. Det ger exempel på att sagoläsningen, redskap att mäta med och spel kan 

flyttas ut.  

 

 

Maria hävdar att ett samarbete mellan kollegor och föräldrar har betydelse för förskolan 

och dess utformning av gården.  

 

Maria: 

Jag försöker tillsammans med mina kollegor och föräldrarna göra gården 

inbjudande och utmanande för barnen. Tittar vad som finns och tänker ut vad 

som behövs, hittar tips på internet och andra förskolegårdar. 

 

De flesta förskollärarna lyfter att förskolegården bör anpassas efter barnens ålder, vilka 

mål de arbetar med utifrån läroplanen och om de arbetar efter ett specifikt tema. Flera 

förskollärare anser att de kan styra materialet som används på förskolegården men inte 

gården utformning. De som ansåg att de inte kan påverka förskolegården hänvisar till 

ekonomiska förutsättningar, riktlinjer och kommunstyrt. Mona lyfter att det kan vara svårt 

att skapa en aktivitetsbana då det finns specifika regler, EU-regler, som styr hur 

förskolegårdens utemiljö får utformas. Hon belyser också den ekonomiska situationen, 

där hon menar att det inte finns pengar för att göra om gården efter personalens önskemål. 

 

Mona: 

Det finns inga pengar till det. 

 

Kommunstyrt. Riktlinjer. 

 

Ekonomin styr om det går att köpa in material och att göra förändringar på 

gården. 

 

Det framkom av Mona att ekonomin styr både förskolegårdens utformning och material, 

men även att det är kommunen och de riktlinjer som finns som bestämmer hur en gård får 

konstrueras och vara. Däremot visade det sig att förskollärare närmade sig den 

ekonomiska frågan när de beskrev sin önskan om hur de skulle vilja att förskolans gård 

kunde vara.  

 

 

4.6 Förskollärarens önskan 
Det flesta förskollärare har en gemensam önskan som handlar om att utöka material samt 

omformning av förskolegården. Förslag på material som de anser att de saknar är 

byggmaterial, klätterställningar och naturrum. Några förskollärare anser att 

förskolegården inte har någon ”skog” och önskar därför mera träd samt ”rum” i naturen. 

En annan förskollärare, Linda, önskar att deras förskolegård utvecklas mer utifrån 
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barnens intresse och lyfter då att de skulle vilja ha en koja. Pia önskar även en hel 

upprustning av hela gården. 

 

 

Pia: 

Upprustning av hela gården vore önskvärt då allt är typ trasigt och skabbigt.  

 

Några förskollärare lyfter att det vore bra med mer personal och tid för att kunna ge några 

barn i taget möjligheten till att utforska gården i lugn och ro. Det anser att det kan vara 

ett problem att alla på förskolan är ute samtidigt. Lisa hävdar att utforskandet av 

förskolegården blir begränsat då alla barn är ute samtidigt. Hon önskar att det fanns mer 

personal samt tid för att kunna gå ut i omgångar med några barn åt gången för att utforska 

förskolegården i lugn och ro.  

 

Lisa:  

Skulle vilja har mer personal och mer tid för att exempelvis ta med några barn 

så att färre barn kan få utforska gården i lugn och ro. Oftast är alla barn ute vid 

nästan samma tid vilket gör att utforskandet blir begränsat. 

 

Mer fantasi och wow-känsla för barnen. Programmeringsbanor ute, fler olika 

stationer för tex bygg, teknik, experiment, klätterställningar, utomhusateljéer, 

m.m.. 

 

En del förskollärare vill ha mer stationer för exempelvis bygg, teknik, experiment och 

utomhusateljéer. Lisa påstod att flera ”rum” i ”rummen” skulle vara önskvärt ute på 

förskolans gård. Det skulle även kunna locka fram glädje samt fantasi hos barnen. 

 

 

4.7 Kopplingar mellan förskollärares bakgrundsfrågor och deras svar 
De förskollärare som inte har någon styrd aktivitet på förskolegården anser att gårdens 

utformning skulle kunna göras bättre om de bara fick mer pengar. De anser att det största 

problemet är ekonomiskt. De har även gemensamt att de använder förskolegården för att 

uppmuntra barnen till att prova nya aktiviteter samt träna grovmotorik. Förskollärare som 

arbetar med barn i åldern 3-5 år har i alla sina öppna svar visat på att de leker tillsammans 

med barnen, vilket inte kunde visas av de förskollärare som är representerade i de andra 

åldersgrupperna. Ett annat samband som vi kunnat urskilja är att åtta förskollärare utförde 

styrda aktiviteter med barnen i 15-30 minuter och av de åtta har fem förskollärare arbetat 

i mer än 15 år. Alla utom en förskollärare som genomförde styrda aktiviteter på 15-30 

minuter arbetar med barn i åldern 3-5 år. Majoritet av de barn som är i åldrarna 3-5 år har 

styrda aktiviteter mer än tre gånger per vecka.  
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5. Diskussion  
Vi inleder med att blicka tillbaka på studiens syfte som var att undersöka hur 

förskollärarna använder förskolans gård för styrda aktiviteter tillsammans med barnen. 

Därefter kommer vi att diskutera den valda metoden för den här studien. I 

diskussionsavsnittet kommer vi även att diskutera resultat i relation till den tidigare 

forskning som presenterats i början av arbetet. Resultatet kommer att tydliggöras genom 

två underrubriker där den första kopplas samman med hur förskollärarna använder 

förskolans gård för styrda aktiviteter, och den andra till effekterna och utformningen av 

utomhusmiljön. Därefter kommer vi att avsluta med en slutsats och även en reflektion 

kring vidare forskning inom det valda området. 

 

 

5.1 Metoddiskussion 
För att genomföra den här studien valdes enkätstudie och anledningen till det var framför 

allt för att nå ut till många förskollärare. Enkätstudien kan ge tydliga svar genom de slutna 

frågorna men ändå ge möjligheten till ett eget tänkande och reflektioner från de öppna 

frågorna. Genom de öppna frågorna får förskollärarna chansen till att uttrycka deras egna 

uppfattningar ytterligare och därmed ge oss kunskap om en mer detaljerad beskrivning 

om deras tankar och åsikter som de har gällande hur förskolegården används för styrda 

aktiviteter.  

 

Enligt uppgifter från förskolecheferna har enkäten skickats ut till mellan 150-180 

förskollärare och vi kan därför inte veta exakt hur många förskollärare som fått enkäten. 

Det är förskolecheferna via biträdande förskolecheferna som skickat länken till enkäten 

till de anställda förskollärarna. Det är inte vi som länkat enkäten direkt till förskollärarna, 

därav kan vi inte exakt veta hur många som fått länken. Målet vi hade var att länken skulle 

skickas till hundra förskollärare från början då vi önskade få in 30 svar men vi ökade det 

sedan till 150-180. Endast 53 förskollärare deltog och där av var 18 enkäter fullständiga. 

Orsaken till ett sådant stort bortfall anser vi kan bero på att det har varit för många led för 

att nå fram med enkäten. Vi har reflekterat över och kommit fram till att resultatet av 

deltagandet hade ökat om vi endast kontaktade biträdande förskolechefer eller 

förskollärarna direkt. Biträdande förskolechefer har i samtal med oss varit positiva till 

studien och efter att kontakt togs med dem så ökade svarsfrekvensen. Förskolechefernas 

förhoppning var att deras förskollärare skulle svara på webbenkäten men poängterade 

även att det inte var något som de kunde påverka, då det kan vara hög frekvens på enkäter 

som lämnas ut under denna period. Av den anledningen är även en aspekt att det har varit 

många olika enkäter som har varit ute samtidigt som förskollärarna behöver svara på, och 

det i sin tur kan genererar till att förskollärarna upplever att tiden eller orken inte finns 

där till att svara på ytterligare en till enkät.  

 

Med våra 18 långa kommentarer från förskollärarna upplever vi att vi kan styrka vårt 

resultat, trots den relativt låga svarsfrekvensen. Däremot hade större svarsfrekvens 

genererat till en större inblick över hur olika förskollärare arbetar med styrda aktiviteter 

på förskolans gård. Genom den erhållna svarsfrekvensen funderade vi kring om det ändå 
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hade varit bättre att besökt förskolorna fysiskt och lämnat ut enkäten. Då vi ansåg att 

förskollärarna eventuellt kan känna sig mindre anonyma och tvungna att besvara enkäten 

kunde det skapa en känsla av att den inte är frivillig, vilket då går emot Löfdahl (2014) 

om vikten av anonymitet och frivilligt deltagande.   

 

En aspekt att reflektera kring är hur ärligt förskollärare har svarat i enkätstudien gällande 

hur ofta de faktiskt har styrda aktiviteter på förskolegården. Kan det orsakas av att 

förskollärarna vill framställa en bättre verklighet av den dagliga verksamheten, än vad 

den är. Hade denna studie genomförts med hjälp av observationer kan en annan bild av 

förhållandena eventuellt ha synliggjorts. Genom observationer kan vi på plats se med våra 

egna ögon, hur vi upplever och tolkar gällande om det faktiskt sker styrda aktiviteter på 

förskolegården. Dock kräver den metoden många återkommande besök till förskolorna 

för att samla in en större mängd observationer och material. Om vi skulle ha genomfört 

samma studie igen hade mer tid till datainsamlingen varit bra och då hade vi använt oss 

av observationer samt intervjuer. Anledningen till det är för att själva få se hur 

förskollärarna använder förskolegården för styrda aktiviteter. Det hade varit intressant att 

sedan kopplat samman intervjufrågor angående styrda aktiviteter i utomhusmiljö med 

observationer. I framtida studier skulle vi även vilja undersöka barnens intressen på 

förskolegården. Genom att intervjua barnen kan barns perspektiv synliggöras och 

uppmärksammas om vistelsen på förskolegården.  

  

 

5.2 Resultatdiskussion – styrda aktiviteter 
Under arbetet med studien blev vi positivt överraskade över hur många förskollärare som 

genomför styrda aktiviteter tillsammans med barn på förskolegården. Det var något som 

vi inte trodde då, vår erfarenhet var det motsatta. Däremot kan vi inte veta om de flesta 

förskollärare som besvarat enkäten arbetar på samma förskola, och då kan resultatet ha 

påverkats om de har som mål att arbeta mer med förskolans gård. Att förskolegården kan 

användas för styrda aktiviteter har visat på många fördelar och nästintill inga nackdelar. 

Om det är så bra att vara ute på förskolans gård som tidigare forskning har visat på kan 

vi ställa oss frågan varför planeras inte mer styrda aktiviteter i en utomhusmiljö samt 

varför är inte utevistelsen längre. Eftersom att vi bor i Sverige med våra härliga årstider 

och väderomslag skulle det kunna vara en bidragande orsak. Men om vi ändå ser till de 

många positiva sakerna med att befinna sig i en utomhusmiljö och att ha styrda aktiviteter, 

borde alla förskollärare arbeta mer ute och även få mer utbildning om hur just ett sådant 

arbete ska kunna se ut. I den här studien hade 15 förskollärare styrda aktiviteter utomhus 

av de 18 förskollärare som deltog i studien vilket är mycket bra.  

 

Forskning visar på att styrda aktiviteter utomhus ofta sker när förskollärare tillsammans 

med barnen lämnar förskolegården. Ofta kopplas utomhusmiljön samman med 

undervisning om naturfenomen. Genom att barn kommer i kontakt med olika 

naturfenomen i en utomhusmiljö blir fenomenen mer tydliga och synbara för dem (Ernst, 

2014). Både Björklund (2016) och Änggård (2014) lyfter också i sina studier att en mer 

upplevelsebaserad inlärning är gynnsam för barnen och därmed kan utomhusmiljön anses 
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vara viktig för utveckling och lärande hos barnen. Det är även något som framkommer i 

vårt resultat gällande hur förskollärarna fungerar som medupptäckare tillsammans med 

barnen. De beskriver även hur de använder förskolans gård för att utmana barnen i olika 

lekar och aktiviteter. Det gör de exempelvis genom att fånga upp det barnen är intresserad 

av och därefter bygga och utmana vidare det intresse, som förhoppningsvis i sin tur kan 

bidra till ett lärande. 

 

I den svenska förskolan integrerar olika ämnen, såsom matematik och språk med 

varandra, vilket gör att undervisningen inte enbart syftar till ett specifikt mål. Det vill 

säga att matematik och språk hör ihop och kan i förskolans verksamhet undervisas 

samtidigt. Det kan vara gynnsamt för barnen att förflytta matematik och naturvetenskap 

till en utomhusmiljö vilket Delacour (2016) visar på i sin studie. Där syftet var att till viss 

del undervisa matematiska begrepp i en styrd aktivitet på förskolegården, och man valde 

att genomföra det med hjälp av naturvetenskap i en utomhusmiljö för att underlätta 

begreppsuppfattningen hos barnen. I resultatet framkom det bland annat att sju av de arton 

förskollärarna som deltog hade styrda aktiviteter tillsammans med barnen mer än tre 

gånger per vecka. De ämne som var mest förekommande i aktiviteterna var lek med ett 

syfte att skapa ett lärande och motoriska färdigheter, sedan kom naturvetenskap, 

matematik samt språk och kommunikation. Enligt Ohlsson (2015) så är det viktigt att 

skapa styrda aktiviteter utifrån barnens egna intressen för att barnen ska uppleva 

aktiviteten som rolig och meningsfull. Vilket kan kopplas samman med vårt resultat om 

att förskollärarna ofta skapade styrda aktiviteter med lek för att skapa ett lärande.    

 

I denna enkätstudie blir det synligt hur ofta förskollärare har styrda aktiviteter för barnen 

på förskolegården. Barnen spenderar många timmar utomhus på förskolegården under en 

vecka. Men den totala tiden som fokuseras på styrda aktiviteter är låg jämfört med hur 

många timmar som spenderas utomhus. Det mest förekommande svaret i denna studie när 

det gäller styrda aktiviteter, är att det sker tre gånger i veckan på förskolegården. Dessa 

styrda aktiviteter i sig pågår i ca 30 minuter, vilket betyder att ca 1,5 timme läggs på 

styrda aktiviteter i veckan utomhus på förskolegården. Det framkommer även att de flesta 

barn tillbringar mer än tre timmar utomhus på förskolegården. Sammanfattningsvis av de 

15 timmar som barnens spenderar utomhus under en vecka, så anordnas det tre styrda 

aktiviteter som pågår i sammanlagt 1.5 timme. Det blir då tydligt att lite av tiden läggs på 

styrda aktiviteter eftersom endast 1.5 timme av 15 timmars utevistelse i veckan som det 

genomförs styrda aktiviteter på. Enligt Lysklett och Berger (2017) så är det hur mycket 

tid som barnen spenderar på förskolans gård viktigt att fundera kring, eftersom 

förskolläraren har en avgörande roll när det kommer till att bidra till barns utveckling och 

lärande i deras aktiviteter. 

 

När vi reflekterar över sammanhanget kan det ha att göra med olika rutiner som förskolors 

verksamheter har. Vi tror att det kan kopplas samman med att barnen inte är ute all den 

här tiden sammanhängande, utan att de är ute en stund på förmiddagen och en stund på 

eftermiddagen. Det kan ha betydelse för att det blir vissa avbrott i verksamheten som av 

och påklädning, iordningställande och ihop plockande av löst material ute. Det kan i sin 
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tur påverka till hur mycket tid som läggs på en styrd aktivitet i en utomhusmiljö. 

Förskolläraren kan ha planerat att genomföra en styrd aktivitet vid ett av dessa tillfällen 

som hen är ute med barnen, och sedan låta barnen leka mer fritt vid det andra tillfället. 

Många förskollärare i den här studien har också visat på att de är medupptäckare med 

barnen vilket då hen möjligen väljer att vara till större del vid ett av tillfällena.  

  

 

5.3 Resultatdiskussion – utomhusmiljöns effekter och utformning  
I de forskningsstudier som tidigare presenterats i avsnittet tidigare forskning framgår att 

det finns ett flertal fördelar med att vistas i förskolans utomhusmiljöer. Det beskrivs 

framför allt hur det ökar många positiva egenskaper hos barn vad det gäller utveckling, 

lärande och sociala samt fysiska kompetenser. Däremot har antalet nackdelar med att 

vistas utomhus varit svårt att finna. Här uppmärksammas förskolegården vilket är något 

som enligt Engdahl (2014) ofta försummas, men behöver uppmärksammas. Hon 

beskriver hur förskolegården ska utformas på ett sådant sätt att barn kan leka i mindre 

barngrupper men även att den erbjuder möjlighet till att leka enskilt. Det genomförs med 

hjälp av att skapa rum i rummet utomhus. En annan viktig kunskap som förskollärarna 

behöver känna till är att genom att ta med barnen ut och visa på olika fenomen i 

utomhusmiljön så gynnas lärandet (Gustavsson och Pramling, 2014). De menar att samtal 

kring ett visst fenomen och ta del av informationen med sina sinnen ökar barnens 

kunskaper. Mycket handlar nog om hur förskollärarna arbetar tillsammans i 

verksamheten och vilka ”glasögon” som förskollärare väljer att sätta på sig. En god 

kommunikation mellan kollegor för att skapa en bra verksamhet är enligt Riddersporre 

(2010) viktigt. Är det möjligheter eller är det mestadels hinder som det fokuseras på i 

verksamheten, vilka glasögon väljer förskolläraren att använda sig av och arbeta utifrån.  

 

Det som vi upplever oroväckande är att de tre förskollärare som inte har styrda aktiviteter 

utomhus på förskolegården har svarat att anledningen till det är för att de upplever att 

förskolegården inte har den möjligheten som krävs för att genomföra styrda aktiviteter, 

samt att två av dem ansåg att det inte fanns tillräckligt med personal till det. Vad är det 

då som krävs på en förskolegård för att den ska skapa möjligheten till att planera och 

utföra styrda aktiviteter för en förskollärare. Av egna erfarenheter och som Lpfö 98 

uttrycker ska förskolläraren lägga grunden för barnens lärande och utveckling. Det är 

förskolläraren som ska skapa möjligheten till att inspirera barnen till lusten för ett 

livslångt lärande.  I resultatet framkommer det att tio av det arton förskollärare som deltog 

i enkätstudien upplever att de kan påverka förskolans gård och utformning. De åtta 

förskollärare som svarade att de inte kan det, väcker en fundering kring vad är det som 

påverkar deras synsätt att se på vilka möjligheter som finns i en verksamhet. De andra tio 

förskollärarna som anser att de kan påverka utformningen av förskolegården lyfter att de 

kan ha en inverkan på förskolegården genom att utforma och ändra om i miljön utefter 

vad barnen är i för behov just då.  

 

Dessa förskollärare uttrycker att det kan handla bland annat om temporära lösningar men 

även att de ändrar om till fasta installationer på förskolegården. De beskriver att de är 
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deras ansvar att hitta olika lösningar, det kan i sin tur generera till att det blir en attraktiv 

förskolegård för barnen. Ohlsson (2010) lyfter hur utomhuspedagogiken kan vara 

gynnsam för barns lärande då de tar del av en upplevelsebaserad inlärning. Han 

poängterar även hur utomhusmiljön bör användas för att uppnå de strävansmål som står i 

Lpfö 98 och att utomhusvistelsen inte enbart bidrar tillräckligt genom att barnen ”bara” 

är ute i den, utan att det är betydelsefullt att förskollärarna använder utomhusmiljön på 

utvecklande samt ett lärande sätt tillsammans med barnen. Ett exempel på det är när en 

förskollärare beskriver hur de skapar labyrinter av stenar ute på förskolegården och sedan 

planerar en styrd aktivitet genom det. Vad är skillnaden på den förskollärares sätt att se 

på möjligheter för att skapa styrda aktiviteter, och de förskollärare som anses sig inte 

kunna genomföra styrda aktiviteter på grund av förskolans potential som inte finns. Är 

det verksamheten i sig som hindrar eller är det förskolepersonalens arbetssätt. Lysklett 

och Berger (2017) förklarar att förskollärarna behöver ha kunskap om vilka åtgärder och 

möjligheter som kan finnas för att förbättra i utomhusmiljön. De menar att utomhusmiljön 

måste skapas på ett meningsfullt och lustfyllt sätt för barnens fria lek och de aktiviteter 

som ska skapas där. Därför kan förskollärarnas roll bli av stor betydelse, deras 

engagemang kring vad barnen vill, och även att se barnens intressen och behov (Lysklett 

& Berger, 2017). 

 

 

5.4 Slutsats 
Syftet med den här studien var att undersöka hur förskollärarna använder förskolegården 

för styrda aktiviteter tillsammans med barnen, och vi kan dra slutsatsen att förskolegården 

är en viktig plats att använda sig av när förskollärare planerar förskolans verksamhet. 

Förskolegården bör prioriteras lika väl som inomhusmiljön vid styrda aktiviteter där för 

att den är gynnsam för barnens utveckling och lärande. Tidigare forskning har visat att 

lärandet hos barn ökar om de befinner sig i en utomhusmiljö. Utomhusmiljön kan koppla 

samman barnens sinnen med den nya kunskapen, och då blir ett lärande mer tydligt för 

barnet genom att de upplever sin kunskap. Därför blir förskollärarens roll som 

medupptäckare viktig för barnen, där förskolläraren är med barnen i deras lekar och 

aktiviteter för att kunna stötta och utveckla ett lärande. Deras roll och attityd om 

utomhusmiljöns betydelse är därför viktig för barnen. De styrda aktiviteterna bör utgå 

från barnens intresse för att göra aktiviteterna mer lustfylld för barnen. Förskollärarna 

behöver ha en god kommunikation mellan kollegor för att skapa en sådan bra verksamhet 

som möjligt för varje enskilt barn och då bör förskolläraren även ha kunskaper om barns 

olika sätt att lära.      

 

 

5.5 Förslag till fortsatt forskning  
Vårt förslag till fortsatt forskning är fördjupande studier på förskolors verksamheter ute 

på förskolans gård. Det skulle vara intressant att genomföra både observationer på 

förskolegården samt intervjuer med förskollärarna för att kunna koppla dem samman.  

Det skulle tydliggöra hur mycket tid förskollärare använder förskolegården för styrda 

aktiviteter och om det stämmer överens med deras egen tidsuppfattning. En annan aspekt 
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som också skulle vara intressant är att höra vad barnen tycker är roligast med att vara ute, 

och hur de upplever förskollärarnas närvaro i en utomhusmiljö.   
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Bilaga 1 – Artikelsökning  
Tabell för databassökning 

 

Databas Datum Sökord Antal 

ERIC 9/8 “preschool children outdoor activities” 922 

ERIC 9/8 “outdoor education for children” 1 

ERIC 16/10 "early childhood education" AND ”outdoor 

education” AND ”Sweden” 

9 

ERIC 16/10 "early childhood education" AND ”outdoor 

education” AND ”Sweden” 

2 

ERIC 16/10 "children learn in outdoor environment" AND 

“Sweden” 

22 

ERIC 17/10 "structured activities outdoor preschool" AND 

“Sweden” 

16 

ERIC 17/10 "structured activities outdoor preschool"  824 

ERIC 17/10 "preschool outdoor environment" AND “Sweden” 20 

ERIC 17/10 "learning outside preschool" AND “Sweden” 47 

ERIC 17/10 "preschool education in outdoor" AND “Sweden” 32 

ERIC 18/10 "preschool outdoor risk" AND “Sweden” 9 

ERIC 18/10 "preschool outdoor danger" “Sweden” 0 

ERIC 18/10 "preschool outdoor danger" 9 

ERIC 18/10 "preschool learning outdoor activities" AND 

“Nordic” 

5 

ERIC 18/10 "preschool learning outdoor activities" AND 

“Sweden” 

27 

ERIC 18/10 "preschool outdoor effects" AND “Sweden” 8 

ERIC 19/10 "kindergarten outdoor activity" AND “Sweden” 5 

ERIC 23/10 "preschool outdoor activity" AND “Sweden” 12 

ERIC 23/10 “preschool outdoor activity" 305 
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Bilaga 2 - Enkäten 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

37 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

38 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

 
 

  



 

40 

 

Bilaga 3 – Brev till förskolechef  
Två brev – ett till förskolechef och ett tillsammans med länken till enkäten. 

 

Brev till förskolechef 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar till förskollärare på Högskolan i Gävle. Vi läser nu vår 7 

termin och skriver examensarbete. Syftet med vår studie är att undersöka hur 

förskollärarna använder förskolans gård för styrda aktiviteter tillsammans med barnen. 

Syftet är även att se vad förskollärarna gör tillsammans med barnen på förskolans gård.  

Studien utgår från ett förskollärarperspektiv och därför önskar vi att endast legitimerade 

förskollärare besvarar frågorna. Enkäten är frivillig att besvara och alla svar är helt 

anonyma. Enkäten besvaras genom att vi skickar en länk till dig som förskolechef som 

du sedan får vidarebefordra till dina anställda förskollärare. Enkäten tar ca 5 minuter att 

besvara. Vi kommer att skicka ut länken till början av vecka 41 och den kommer vara 

tillgänglig till hela vecka 42.  

 

Vi är mycket tacksam för svar oavsett om du/ni önskar delta.  

Mvh  

Marie Bergström 

Emelie Vik 

 

(Kontakt information till oss och handledare fanns med i utskicket) 

 

 

Brev tillsammans med enkäten 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar till förskollärare på Högskolan i Gävle och skriver nu 

vårt examensarbete. Syftet med studien är att undersöka hur förskollärarna använder 

förskolans gård för styrda aktiviteter tillsammans med barnen. Syftet är även att se vad 

förskollärarna gör tillsammans med barnen på förskolans gård. Enkäten är frivillig att 

besvara och alla svar är helt anonyma. Enkäten tar ca 5-10 minuter att besvara. Enkäten 

är öppen mellan vecka 41 och vecka 42. Vi är mycket tacksamma för ert deltagande.  

 

Börja enkäten här. 

ENKÄT LENKEN  

 

Mvh 

Marie Bergström 

Emelie Vik 

 

(Kontakt information till oss och handledare fanns med i utskicket) 

 

 


