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Vårt intresse för utemiljön uppstod då vi såg, genom erfarenheter av arbete på förskolor,
att många förskolegårdar inte alltid tilltalade barnen. Några gårdar såg inte inspirerande
ut och barnen visste inte vet vad de skulle göra.
Syftet med studien är att skapa kunskap om hur barn utforskar sin förskolegård och vad
som styr deras val av hur de placerar sig själva på gården när de leker.
Utifrån en etnografisk, induktiv studie, vill vi lyfta fram vad barnen berättar om sin
förskolegård.
Vi har utgått från barndomsgeografi vilken ses inom forskningen som en del av
barndomssociologin. Barndomen ses här som socialt konstruerad och frågor uppkommer
om vilka platser som betraktas som bra för barn.
Vi har sett utifrån våra samtalspromenader och observationer att barnen använder sig av
olika rörelsestrategier såsom att klättra i träden, åka rutschkana och gunga samt att de
använder sig av fysiska aktiviteter som till exempel att bygga kojor, samla naturmaterial
och hoppar i lövhögar men att de även styrs av sin nyfikenhet och plötsligt kan stanna till
för att titta på insekter etc. när de utforskar områden på gården. Resultaten av vår studie
visar att rörelse är något som barnen ofta berättar om att de ägnar sig åt på sin
förskolegård.
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ABSTRACT
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Children explore their preschool yard
Preschool Children's perspective on their outdoor environment
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Our interest in the outdoor environment started when we discovered, through the
experience of working in preschool, that many preschool centers are not always
appealing to the children. Several outdoor environments is not inspiring for the children
leading to that they feel lost and don’t know what to do.
The purpose of the study is to give a better insight and understanding in how children
explore their preschool yard and what determines their choices in how they position
themselves in the preschool yard when they are playing.
We wanted to highlight childrens experiences regarding their preschool yard based on an
ethnographic and inductive study, that is, to analyze and draw conclusions from
collected material.
We have started from childhood geography which is seen in research as part of the
childhood sociology. Childhood is here seen as socially constructed and questions arises
about the places that are considered good for children. We have seen from our
conversations walks and observations that children use different operating strategies,
such as climbing trees, ride the slide and swing, and that the use of physical activities
such as building huts, collect natural materials and jumping in leaf piles, but that they
also is guided by their curiosity and suddenly can stop to have a look at insects, etc. as
they explore areas of the preschool yard.
The results of our study show the importance of movement, this is something that
children often prioritize in their telling about their preschool yard.

Sökord: preschool yard, childhood geography, conversations walks, childrens perpective
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1. Inledning
”Barn behöver inte bara vackra former för ögat, de behöver prassel och
sus, ångande lövmassor, solvarma jordhögar och krusande vattenytor,
svinget och greppet om repet, skräpet och skrotet” (Lenninger &
Olsson, 2006, s. 10).
Förskolan är en plats där barn vistas under en större del av dagen och därför vill vi försöka förstå
vad barnen berättar om miljön runt omkring dem och då speciellt förskolegården. För barns
utveckling och lärande är det av vikt att försöka förstå vad barn inspireras av och att pedagoger
skapar tillfällen där barnen kan gå vidare i sitt lärande (Pramling Samuelsson, & Sheridan, 2006).
I läroplanen för förskolan står att ”Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi
och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelse bör ge möjlighet till
lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö ” (Skolverket, 2010, s. 11).
Vårt intresse för utemiljön kom till då vi såg, genom erfarenheter av arbete på förskolor, att många
förskolegårdar inte alltid tilltalade barnen. Några gårdar såg inte inspirerande ut och barnen visste
inte vet vad de skulle göra. Många gånger valde pedagoger att lämna förskolegården flera dagar i
veckan för att gå till andra platser som tilltalade barnen. Det kan bero på att de vuxna inte fann
miljön inspirerande att arbeta i eller att pedagogerna såg att barnen hade svårt att börja leka. Det
väckte en nyfikenhet hos oss att försöka förstå hur barn använder sin gård och vad de uttrycker om
densamma. När vi började fundera på förskolegårdens utseende och på vilket sätt barnen använde
sig av yta och material blev det viktigt att få ta del av barnens berättelser. Genom vår erfarenhet vet
vi att vi vuxna ofta pratar om hur vi vill förändra miljöerna för barn och väldigt sällan får barnen
komma med egna synpunkter.
Balldin (2010) menar att det krävs en öppen attityd i förhållande till hur barn värderar olika
platsers utformning och funktioner. Detta är centralt för att lyckas skapa platser som barn känner
sig delaktiga i och tycker om. Det står i förskolans läroplan att förskolan ska sträva efter att barnen
utvecklar sin identitet, nyfikenhet och tillit till egen förmåga (Skolverket, 2010). Genom att lyfta
fram barnens röster i forskningen menar vi att deras delaktighet och inflytande kan
uppmärksammas och synliggöras. ”De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger
uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska
verksamheten”(Skolverket, 2010, 12). Matthews och Limb (1999) menar att det ligger en svårighet
i att forskare försöker att förstå barns värld bara genom att tänka tillbaka på sin egen barndom. En
del forskare avfärdar studier rörande barn och barndom och menar att dessa ligger bortom deras
förmåga medan Matthews och Limb (1999) vill argumentera för vikten av att göra barn och
barndom synliga, hellre förstå något av barns världar än att inte försöka att förstå alls.
Vi vill undersöka vilka strategier barn använder i utforskandet av sin förskolegård genom att lyssna
in och försöka förstå deras perspektiv för att som Qvarsell (2003) menar, visa barnen respekt och
lyfta fram deras åsikter och tankar.
Vår uppsats kan ge ett kunskapsbidrag till de som planerar förskoleverksamhet och särskilt då
förskolans utemiljö. Vi ser att politiker, arkitekter, förskolepersonal och forskare kan dra nytta av
vårt material då vi upptäckt under arbetets gång att forskning om förskolegården sett ur barns
perspektiv är i sin linda.
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att skapa kunskap om vad barn berättar om sin förskolegård och hur de kan
bli delaktiga i utformandet av förskolegården.
Vilka strategier använder barn i utforskandet av förskolegården?
På vilket sätt kan barns perspektiv på sin förskolegård bli synligt?
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3. Teoretisk utgångspunkt
”Barn är intressanta i sin egen rätt och det följer av att man studerar barn som en social grupp i
samhället” (Halldén, 2007, s. 27). Då vi vill studera förskolans utemiljö, närmare bestämt
förskolegården, och hur barnen är involverade i att utforska denna plats vill vi utgå ifrån ett
barndomsgeografiskt perspektiv. Barndomsgeografi ses inom forskningen som en del av
barndomssociologin med tre forskningsfält: platsens betydelse, vardagslivets platser och
rumsdiskurser (Halldén, 2007). Barndomen ses här som socialt konstruerad och frågor
uppkommer om vilka platser som betraktas som bra för barn. En plats anses levande när individen
är förtrogen med den och kan orientera sig i förhållande till den. ”En plats gör intryck, men det
måste också vara möjligt att göra intryck på platsen” (Halldén, 2007, s.91). De erfarenheter och
upplevelser av olika rum människor fått med sig från barndomen har betydelse för hur vi
”orienterar oss i rummet senare i livet” och förskolan är en plats där barn lever stora delar av sin
barndom där rum skapar möjligheter till erfarenheter (Halldén, s.92, 2007).

3.1 Barndomssociologi kontra utvecklingspsykologi
En av förgrundsgestalterna i det utvecklingspsykologiska teorispåret var Piaget. Enligt hans teori
framstår bilden av barnet som någon i blivande, som på egen hand upptäcker omvärlden (Hwang
& Nilsson, 2011) men som är beroende av vuxna för att lära sig normer och värderingar som
vuxenvärlden bestämt och där målet är att barnet ska förberedas inför vuxenlivet, barndomen i sig
är mindre viktig (Löfdahl, 2014).
I opposition till den utvecklingspsykologiska teorin kom barndomssociologin att visa på barnet
som varande och delaktig i sin omvärld (Löfdahl, 2014). Qvortrup (1994) menar att det är viktigt
att inte enbart se barndomen som en övergångsperiod mot vuxenlivet utan att barnen ska ses som
medkonstruktörer i samhället och inte som passiva objekt. Barnen är en social grupp och har
rättigheter och de ska inte bli kritiserade eller utestängda ifrån diskussioner om sina egna miljöer
(Corsaro, 2015).
Det kan vara svårt för en del vuxna att se barndom som något kreativt och strukturellt då den i
dagens samhälle oftast ses som enbart en period i barns väg mot vuxenlivet. ”But children are
already a part of society from their births, as childhood is part and parcel of society” (Corsaro, s. 4,
2015). Under forskning om barndom är det viktigt att vara där barn finns för att kunna uppfatta
vad barndom är idag. Det går inte för forskare att utgå från sin egen barndom för att försöka förstå
hur dagens barndomar ser ut. Såsom Corsaro (2015) framför även Halldén (2007) att en viktig del
i den nya barndomsforskningen, vilken tog fart i slutet av förra seklet, är att se barn och barndom
som värt att intressera sig för. Halldén (2007) menar att barn och barndom är något som finns här
och nu. Barn som grupp är att räkna med och ska studeras som en lika viktig grupp i samhället som
andra sociala grupper. Barn kan här betecknas som being, det vill säga att äga förmågan att påverka
sin omgivning (Halldén, 2007). I motsats till begreppet being står tanken om att barn är i blivande,
becoming, och beroende av vuxna för att växa, något som visar sig tydligt i Piagets
utvecklingspsykologi (Halldén, 2007).

3.2 Barns perspektiv
”Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt
uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i
förhållande till barnets ålder och mognad” (Barnkonventionen artikel 12.1). För att kunna anta
barns perspektiv och vad det innebär behövs kunskap om vilka behov barn har samt vilka
rättigheter de har. Det kan innebära att det krävs en närvarande vuxen som ser vilka hinder samt
möjligheter som finns och som då gör det möjligt att synliggöra barns perspektiv (Halldén, 2003).
För genom att förstå barnen och lyssna in deras frågor, deras ställningstagande och idéer kan vi se

7

hur barns perspektiv visar sig i verksamheten och hos pedagogerna (Johansson, 2003). Det krävs
en närvarande vuxen som studerar barnen när de är ute på förskolan. När en vuxen iakttar, lyssnar
in och försöker förstå barnen kan kulturen de befinner sig i bli synlig. Det är inte alltid som barnen
blir hörda, men ur barns perspektiv innebär det att de själva lämnar sina bidrag genom att det finns
en närvarande vuxen som lyssnar in barnen (Halldén, 2003). Om vi ser ur ett
barndomssociologiskt perspektiv bör detta sättas i relation till en etnografisk ansats för att på så
sätt fånga barns perspektiv. Vi måste se barnen som aktiva medborgare, med egna erfarenheter
och hur dessa påverkar den kontext de befinner sig i, allt för att förstå barn och deras perspektiv
(Halldén, 2003). Barn kan tillskrivas agens vilket innebär att de är delaktiga i att konstruera sin
omgivning och utveckling (Löfdahl, 2014).
”Det handlar inte enbart om att studera vad barn gör eller
säger att de gör. Det handlar också om att diskutera dessa
praktikers konsekvenser för barnets liv. På så sätt blir
barnperspektiv inte enbart barns perspektiv, men också en
analys av de villkor barn lever under” (Halldén, 2003, s.13).
I en barngrupp får barnen tillfällen att utveckla sin sociala kompetens där deras kreativitet och
agens framkommer tydligare barn emellan än mellan barn och vuxna (Shier, 1984). Det beror på,
enligt Sommer (2002), att förhållandet barn emellan styrs av jämbördighet medan relationen barnvuxna är ojämn på grund av ett maktförhållande. Under samtal med barn är det viktigt att som
pedagog försöka förstå hur barn tänker, att se ur barns perspektiv där deras logik är
erfarenhetsbaserad. ”Att ta sin situation och sitt liv för givet är utmärkande för barns sätt att
fungera” (Doverborg & Pramling, 2003 s.81). För att försöka förstå hur barn skapar sin värld måste
den vuxne bli en accepterad person i barngruppen. En vuxen som inte dikterar och styr utan som
följer barnen (Corsaro, 2003). Vid forskning om barns tankar om platser är det av vikt, för att få
ett så brett och trovärdigt resultat som möjligt, att barnen får agera i just den miljö de ska uttala
sig om (Cele, 2007).

3.3 Barns delaktighet
Barn ska ha inflytande över att kunna påverka sin situation. Det är en förutsättning för att de ska
kunna vara delaktiga och att deras åsikter ska tas på allvar av de vuxna. För om vi kan göra barnen
delaktiga så ökar deras möjligheter till att känna sig förstådda och delaktiga i sin miljö och sitt liv
(Pramling, Samuelsson och Sheridan, 2003).
I barnkonventionen artikel 12 står det att ”Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i
alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad”
(Unicef, 1990).
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4. Tidigare forskning
Engdahl (2014) visar i sin studie att en variation i förskolegårdens miljö ger barnen bättre
förutsättningar för samspel då de kan vara kreativa. Det visar sig också att konflikter barn emellan
uppstår mer sällan vid material som går att manipulera kontra fasta, av vuxna placerade platser så
som till exempel gungor. Dahlgren m.fl. (2007) menar även de att barnen inspireras till olika
sorters lekar beroende på hur miljön ser ut. Utomhuslekar kan, enligt Mårtensson (2004) delas in
i två kategorier, sinnlighet och vidlyftighet. I den sinnliga leken uppstår leken genom att barnen
med ett eller flera sinnesintryck upptäcker omgivningen. Den vidlyftiga leken inspirerar barnen att
använda sin grovmotorik och att släppa på kontrollen och låta miljön styra rörelsen framåt (Grahn
refererad i Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski, 2007). I dessa olika lekar har miljön en aktiv
roll, där kuperade och platta områden inspirerar till olika sorters lek vilka avlöser varandra (Grahn
i Dahlgren, Sjölander, Strid, Szczepanski, 2007). Möten och samspel mellan individer och mellan
individer och miljö påverkas av hur miljön är utformad (Heurlin- Norinder, 2007). Barnen prövar
sig fram för att upptäcka platsers potentialer och begränsningar. För att försöka förstå platsers
betydelse för barn är det viktigt att både inspektera hur den fysiska miljön är uppbyggd men även
hur platser fylls med mening av barnen (Cele, 2007). Shier menar att barn behöver få upptäcka
natur och utomhusplatser, få laborera med material från dessa platser för att utveckla förmågor
hos sig själva och göra detta tillsammans med andra (Shier, 1984).

4.1 Barndomsgeografi
Från det vetenskapliga fältet barndomssociologi utvecklades barndomsgeografi där fokus ligger på
att ge barn röst åt deras syn på tid, rum och plats. Balldin (2010) menar att livet främst levs lokalt
och ”att kunskap och känslor är kopplade till och beroende av olika platser”.
”Sociala institutioner blir utrymmen och platser för barn genom
samverkan med barn och viktiga platser i deras omgivning, och
som genom detta understryker att barndom och barns geografi är
en del av det vardagliga livet, snarare än förberedelse för det”
(Balldin, 2010, s. 144)
Antaganden görs av vuxna om vad det innebär att vara ett barn och därför vilka miljöer de behöver.
På så sätt misslyckas de med att inse att barn skiljer sig från vuxna i termer av deras ”sätt att se”.
Vad som händer under dagen för ett barn är unik i takt, omfattning och innehåll från vuxnas.
Förståelse av dessa skillnader måste ha sin grund i barns livsvärldar (Leander, Phillips & Taylor,
2010).
Boverket (2015) fick 2014 ett uppdrag från regeringen att ta fram en vägledning om hur urbana
miljöer och speciellt förskole- och skolgårdar kan planeras och utformas. Barn tar plats och de
behöver utrymme för att få pröva sina kroppar och sitt mod. Barnen söker sig till utemiljöer som
erbjuder fysiska utmaningar och som väcker deras nyfikenhet, den fysiska miljön är deras
utvecklingsmiljö och fysiska omvärld. Förskolegården spelar en stor roll i barns social och fysiska
utveckling då den är en del av förskolans miljö, en vardagsmiljö där barnen tillbringar sin största
del av dagen. Trots detta är det inte självklart att alla barn har tillgång till en ändamålsenlig
förskolegård då det finns nya förutsättningar inom förskolan värld som till exempel ökad
konkurrens om mark. Det gör att allt fler barn saknar tillgång till en egen gård och i stället får gå
till närliggande parker och grönområden (Boverket, 2015).
Lindholm (1995) menar att det skulle kunna läggas mycket mera tid på att planera och bygga upp
en förskolegård som inbjuder till upplevelser och motoriska aktiviteter. Han menar också att det
är önskvärt att barnen ska få möjlighet att kunna bygga kojor och ha tillgång till plana ytor för till
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exempel bollsport. Det är viktigt att barnen får möjlighet att skapa egna små rum där de kan dra
sig tillbaka och få vara i fred en stund.
Vägen till och från förskolan kan också utgöra en annan sorts utevistelse. Skolvägen kan vara en
annan möjlighet till lek och samvaro, där barnen letar pinnar och stenar och kanske har sällskap
med en kamrat (Mårtensson, 2004). I studier har det framkommit att om barnen leker spontana
lekar i stora gröna utemiljöer som är varierande så rör de sig i genomsnitt fyra steg mer per minut
än barn i små och torftigare utemiljöer. Det är den fysiska delen som är den röda tråden i
utomhusleken, barn kommunicerar mer med varandra via kroppen än med ord (Mårtensson,
2004).
Större barn väljer oftast att vara på platser där de kan vara tillsammans med andra barn. I
förskolans utemiljö finns det två starka dynamiska fält, dels den sociala miljön och dels det lekfulla
sammanhanget som barnen skapar i den fysiska miljön. Barnen växlar ofta mellan lugnare
sekvenser och social samvaro (Rasmussen, 1993).

5. Metod
Vårt syfte var att undersöka vad en grupp barn i förskolan berättade om, blev delaktiga i
utformandet av och hur de utforskade sin utemiljö och dess olika platser. Vi ville även ta del av
barnens berättelser om utemiljön utifrån deras egna perspektiv och har använt oss av en kvalitativ
metod. Med den kvalitativa metoden ville vi få en djupare förståelse för barnens perspektiv på sin
utemiljö och använde oss av intervjuer i form av samtalspromenader. Vi har även gjort en liten
kvantitativ bearbetning av vårt material som visas i ett diagram.
Vi valde att fokusera på vad barnen berättade om förskolans gård. Vi ville utifrån en etnografisk,
induktiv studie, det vill säga analysera och dra slutsatser av det insamlade materialet, lyfta fram
vad barnen berättade om sin förskolegård. Vi utgick ifrån fotografier av tre andra förskolegårdar
för att samlas runt och prata tillsammans med barnen om, för att sedan närma oss frågan om hur
barn utforskar sin förskolegård. Vi använde oss av samtalspromenader som samtalsform där varje
promenad varade i ungefär 30 minuter. Vi lät barnen styra vart promenaden ledde, inom
förskolegårdens yta. De fick välja hur mycket de ville berätta och hur länge, vilket Klerfelt och
Haglund kallar samtalspromenader (2011). Vi lät barnen berätta med egna ord och övergav den
vuxenstyrda intervjun. Barnen ledde den vuxne till platser de vill samtala om och när fokus lades
på platsen barnen valt för tillfället att berätta om den, så blev kommunikationen på barns vis
(Klerfelt & Haglund, 2011). Vi samlade barngruppen, efter samtalspromenaderna, inne på
avdelningen. Efter första samtalspromenaden satt vi alla i ring på en matta och pratade om vad
barnen berättat om under promenaden. De barnen som ville fick berätta om vad de sagt om och
visat av gården. Vid det andra tillfället samlades barnen efter samtalspromenaderna vid borden
inne på avdelningen där de fick teckna av gården. Vår tanke med att samla barnen efter
promenaderna var att ge varje barn förutsättning att berätta på sitt sätt. De barn som var tystlåtna
under promenaderna kunde uttrycka sig genom bild och på så sätt berätta om gården. Vi utförde
samtalspromenaderna vid två tillfällen och vid varje tillfälle delades barnen in i tre grupper vilka
vi delade upp mellan oss för att handleda.
Vi utförde även löpande observationer under två tillfällen där varje observation tog ungefär 40
minuter. Vi placerade oss framför förskolan med uppsikt över hela förskolegården och förde
anteckningar i block och på uppritad karta över gården. Med hjälp av en karta över förskolegården
gjorde vi markeringar över var barnen befann sig och vad de gjorde. Kartan hjälpte oss att upptäcka
mönster över barns placeringar och rörelse på gården vilket vi sedan använde oss av i analysen. Vi
valde att göra löpande observationer för att inte påverka barns utforskande av gården vilket vi tror
vi hade gjort om vi använt oss av deltagande observationer.
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5.1 Trovärdighet och giltighet
För att få en så hög trovärdighet som möjligt för vår studie valde vi att samla in underlag för vår
undersökning på fyra olika sätt. Kvale och Brinkman (2009) menar att det är forskarens analys av
det insamlade materialet som blir resultatet. Vi spelade således in våra samtalspromenader för att
sedan ordagrant transkribera samtalen och på det sättet säkerställde vi en objektiv syn under
bearbetningen av materialet. Vi observerade hur barnen utforskade förskolegården vid olika
tillfällen för att säkerställa vår objektivitet beträffande barnens beteenden. Vi alternerade
positionen som huvudobservatör så att resultatet blir så neutralt som möjligt. Detta eftersom
personen som är mitt i verksamheten kan färgas av saker som inte är relevanta för vår
undersökning (Esaiasson et al, 2012). Vi har fått tydliga svar på vårt syfte och frågor samt metod.

6. Urval
Den kommunala förskolan vi valt ligger i en förort till Stockholm. Förskolan består av fem
avdelningar, två med barn i åldrarna 1-2 år, en avdelning för 3-4 åringar och två avdelningar för
barn i 4-5 års ålder. Den är placerad nära grönområden, idrottsanläggning och kommunala
lekparker. På de två avdelningarna från vilka våra respondenter kom finns sammanlagt 23 barn i
åldrarna 4-5 år och där arbetar fyra pedagoger vara av en är förskollärare och tre är barnskötare.
Vår urvalsgrupp bestod av elva barn från två avdelningar vilka var de barn som var intresserade att
vara med.

6.1 Beskrivning av förskolegården
Förskolegården vi gjorde vår undersökning på omges av ett staket, längs staketet högst upp och vid
sidorna finns det buskar och träd. Längst upp är terrängen kuperad med ytor av stora stenblock.
Uppe i den kuperade delen ligger fyra trästockar som bildar en kvadrat vilka används till samling
och fruktstund för barnen. Det finns asfalterade gångar både framför huset och även en bit upp i
den kuperade delen. Förskolan ligger i den lägsta delen av förskoleområdet där även tre förråd är
placerade vilka används till cyklar, barnvagnar och material. Ytterligare finns det en sandlåda och
vid sidan om den, en inhägnad gungställning med fem gungor. På tre olika områden inom
förskolegårdens yta finns rutschkanor utplacerade. Närmast huset står det bord med fasta bänkar
som används vid fruktstunder och mellanmål om vädret tillåter (se bilaga 4).

6.2 Genomförande
”Genom att lyssna på hur barn beskriver olika platser kan vi komma åt vilka olika erfarenheter
dessa platser har gett och därmed också förstå platsens symboliska mening” (Halldén, 2007, s.93).
Vi besökte förskolan tre gånger där vi under de första två besöken utförde två observationer. Under
första och tredje besöket utförde vi alla samtalspromenader. Observationerna var som ett
komplement till samtalspromenaderna, var befann sig barnen på gården och vad valde de att göra.
När vi sedan närmade oss tidpunkten för samtalspromenaderna diskuterade vi med personal och
barn om vilka barn som ville vara med. Innan vi påbörjade observationer och samtalspromenader
lämnade vi ut en skriftlig förfrågan till föräldrarna där de fick fylla i godkännande om deras barns
medverkan. Vi frågade även barnen i gruppen om de ville samverka och berättade att de hade
möjlighet att påverka och avsluta samtalspromenaderna när helst de ville. Vi samlade sen gruppen,
vilken nu bestod av 11 barn. Vi berättade om vår skoluppgift, barnen visste innan att vi utbildade
oss till förskollärare då vi besökt förskolan tidigare. Innan vi började med samtalspromenaderna
samlade vi hela gruppen och visade bilder på tre förskolegårdar, vilka var utformade på olika sätt.
Vi studerade gårdarna och pratade om hur de såg ut och barnen gav förslag på vad de såg för
möjligheter till lekar utifrån de olika miljöerna. Vi delade sedan in barnen i smågrupper om tre/
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fyra barn i varje, emellan oss, under det att vi genomförde de sex samtalspromenaderna.
Samtalspromenaderna började med att barnen fick en fråga om de kunde visa platser på gården
som de ville berätta om. Samtalen spelades in och varje promenad varade i cirka 20 minuter. Varje
barn fick möjlighet att berätta om en eller flera platser. När promenaderna var avslutade gick vi in
på avdelningen. Vi samlade barnen och satte oss tillsammans vid ritborden. Barnen fick nu tillfälle
att rita av gården, så som den var eller så som de önskade att den såg ut.

7. Etiska överväganden
Respondenterna, i vårt fall de barn som var med under samtalspromenaderna, samtyckte till att bli
intervjuade och att samtalen spelades in. De fick också information om syftet med samtalen, att
deras tankar och åsikter var viktiga för studien. Vi informerade om att vårt inspelade material
endast var tillgängligt för oss i gruppen och för våra lärare. Vi utgick ifrån Vetenskapsrådets (2011)
kodexar vilka uttalar sig om vad forskaren ska utgå ifrån när bland annat intervjuer ska ske.
Kodexarna är: före forskningens genomförande gav vi information om vårt syfte med vår uppsats.
Under genomförandet har respondenterna upplysts om att de ställer upp på intervjun frivilligt och
kan avbryta när de själva vill om de så skulle önska. Efter genomförandet kommer alla
personuppgifter i fråga att behandlas konfidentiellt och en försäkran har lämnats om att all
information endast kommer att användas i vårt examensarbete.
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8. Analys
8.1 Bearbetning av material och tillvägagångssätt vid analys
Vårt syfte med den här studien var att få kännedom om vad barn berättar om sin förskolegård. Vi
ville få en uppfattning om på vilket sätt barn utforskade sin förskolegård och hur barnen kunde bli
delaktiga i utformandet av förskolegården. Vi ville bidra med att lyfta fram barnens perspektiv var
på vi valde att utföra samtalspromenader.
Vi har använt oss av samtalspromenader som kvalitativ metod i denna metod sker insamlingen av
material genom det talade ordet. Vi har även använt oss av en kvantitativ metod i form av
bearbetning av observationsmaterialet i diagramform, i denna metod sker insamlandet av material
genom bland annat enkäter som sedan omvandlas till siffror.
Vi har valt att presentera vårt material under rubrikerna Samtalspromenaderna, Barnens
teckningar och Observationerna.

8.2 Samtalspromenaderna
Utforska miljön med kroppen

I diagrammet ovan har vi lagt in de strategier som barnen använde sig av i utforskandet av sin
förskolegård. När vi analyserat våra samtalspromenader och observationer samt bestämt våra tre
rubriker lade vi in detta i diagrammet tillsammans med hur många gånger barnen uttryckt vad de
gjort på gården. För att ge ett exempel på vad vi menar kan vi titta på ordet Klättra och stapeln som
visar tolv. Det betyder att ordet Klättra nämndes tolv gånger under promenaderna. Utifrån
staplarna kan vi se att barnen nämnt rörelseaktiviteter såsom klättra, gunga, hänga, hoppa och leka
flest gånger, där vi tolkar det sistnämnda ordet leka som både en rörelseaktivitet, som att åka
rutschkana, och en lugnare lek som att sitta i sandlådan och leka med dinosaurier. Diagrammet
visar att utav de tjugo aktiviteterna som barnen berättat om är fem av dessa lugna lekar som sjunga,
sitta, berätta, ha kul och bygga. De tio kvarstående orden som barnen nämnt har vi lagt in som
grovmotoriska lekar vilka är plocka löv, få muskler, studsa, gå balans, träna, snurra, gräva, åka,
gömma och hitta. I vår tolkning av diagrammet ser vi att barnen har nämnt rörelseord totalt 26
gånger. Knappt hälften så många gånger, tolv gånger, har de sagt ord som vi benämner
grovmotoriska lekar och de lugnare aktiviteterna har nämnts endast sex gånger.
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8.2 Barnens teckningar
Använda sin fantasi

Bild 1

Bild 2
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Bild 3
Efter samtalspromenaderna fick barnen rita av gården som den var eller som de önskade att den
såg ut. De tre teckningarna vi har tagit med visar tre olika former av uttryck av hur en gård kan se
ut. De tre teckningarna vi valde ut får representera de uttryck som fanns i de flesta teckningarna.
I bild 1 har en flicka tecknat av förskolegården som hon uppfattar att den ser ut. Hon har fått med
det lilla lekhuset, cyklar på den asfalterade sträckan, förskolans huvudbyggnad och en liten skylt
som hänvisar till hamburgerrestaurangen Max. Teckningen är detaljerad med blommorna i
fönstren, en vagn, en cykel och gräs och blommor.
Bild 2 är avskalad och tecknad helt i rött. Rutschkanan till vänster är det objekt som tar störst plats.
Molnet uppe på teckningen och trädet med grenar och trädkrona är likaså de tecknade i rött. Det
som framkom under samtalspromenaden stämmer överens med vad hon senare tecknade. Flickan
berättade i samtalet ute på förskolegården om den röda rutschkanan och klätterträden. Teckningen
är enkel men med tydliga detaljer och under samtalspromenaden framkom det att barnet tyckte
om att åka rutschkana vilket även tecknades.
Forskare: Kan du berätta något om rutschkanan?
Ronja: Jaa, att det finns bredvid den... ett klätterträd!
Forskare: Vill du berätta något mer om gården?
Ronja: Ehh, ett rosa hus som man leker i. Jag saknar bruna huset.
Forskare: Fanns det bruna hus här förut?
Ronja: Mmm, gjorda av stockar, en traktor kom och tog dom. Så blev istället, dom byggde istället
rutschkanor. Men det fanns redan rutschkanor! Sen trodde dom dom skulle bygga någonting
annat, dom byggde ingenting.
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Även i samtalspromenaden nämnde Ronja besvikelsen över de borttagna husen. Något som
forskaren uppfattade och berättade för chefen för förskolan
Bild 3 är fylld av fantasi och rörelse och tecknad av en pojke. Bilden visar en dödskalle som gungar,
en figur som snurrar runt på en hängställning, en Ben 10- figur, ett lekhus, en gul trappa, röda
sicksackmönster som kan tolkas som gräs och en blå rektangel vilken kan tänkas symbolisera en
sandlåda.

8.3 Observationerna
Välja plats att placera sig på gården

Kartan här ovanför visar hur förskolegården ser ut där vi utförde våra samtalspromenader och
observationer. Kartan läses nerifrån och upp, som förskolegården ser ut sett från framsidan av
förskolan. En kort beskrivning under bilden visar vad de olika formerna står för.
I analysen av våra observationer går det att utläsa att barnen berättar om och utforskar sin
förskolegård med kroppen. De rör sig över stora delar av gården genom att gå, cykla, springa och
hoppa. De kramar träd, krattar löv, samlar naturmaterial till kojor och klättrar i klätterställningen.
De för samtal, diskussioner samt förhandlar med varandra om leksaker och vad de ska leka. De
använde sin fantasi när de ylade som vargar och när pojkarna sköt mot flickorna som krattade löv.
Stämningen bland barnen hade en känsla av lugn och trygghet när de samtalade och lekte med
varandra. Vi tolkar det som att barnen trivs på sin förskolegård, att det är en tillåtande miljö där
de kan få utlopp för sin fysiska natur. Som F. Mårtensson (2004) skriver att det verkar som om den
fysiska aktiviteten tycks fungera som en gemensam utgångspunkt för barnen. Det som varierar är
vilken typ av aktiviteter som de deltar i.
De barnen berättade muntligt eller genom att visa med kroppen har för oss tydligt visat att de
utforskar sin förskolegård genom rörelse och med fantasi. Barnen har använt sig av hela gården.
De har cyklat på den asfalterade gången, åkt rutschkana, sprungit från hörn till hörn och upptäckt
naturmaterial såsom löv och sand vilket de tagit med i sina lekar. Observationerna visade att
pojkarna var oftare i grupp medan flickorna valde lekar där de var två och två. Vår tolkning av
skillnader mellan pojkars och flickors lek är att pojkarna följde varandra i en följsam rörelse i
byten av aktiviteter där hela gårdens yta blev utforskad. De samtalade och diskuterade
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sinsemellan oftare än vad flickorna gjorde. Flickorna visade på en lugnare form av lekar där de
stannade längre stunder på samma plast. De var även mer självständiga och kunde välja att leka
själva även om de ofta lekte två och två. Pojkarna utvecklade billeken nerför backen till en tävling
där det intressanta var hur långt bilarna rullade mer än vems bil det var. Stämningen i
pojkgruppen under billeken var positiv och de var glada och hejade på allas bilar.

9. Resultat
9.1 Rörelse
Utifrån analysen kan vi se att rörelse är något som barnen ofta berättar om att de ägnar sig åt på
sin förskolegård. Mårtensson med flera (2005) menar att leken utomhus blir mera fartfylld och
fysisk för att ytorna oftast tillåter det. Lekar som är fartfyllda kan ändras snabbt och det ger barnen
träning i motorisk utveckling. Utevistelsen motiverar barnen att använda sin kropp och att röra på
sig och fantasin utmanas mer utomhus då barnen måste hitta på och tänka ut lösningar i leken då
materialet ofta är mer fritt. Analysen av observationerna och samtalspromenaderna visade delvis
en samstämmighet i vad barnen berättade om förskolegården och vad de valde att sysselsätta sig
med. Under en av samtalspromenaderna uttryckte ett av barnen en saknad över de borttagna
lekhusen vilka enligt barnet skulle ersättas vilket aldrig skedde. Barnens fantasi ledde till att de
hittade nya lösningar och idéer till andra former av lekhus som till exempel den hemliga trädkojan
och kojan i buskarna i högra hörnet av förskolegården. Om en förskolegård har mycket träd och
buskar, leker barnen mera vid det än vid lekredskapen, barnen namnger gärna de olika platserna
till exempel trädkojan (Mårtensson 2004). Vi valde att efter en av samtalspromenaderna samla
barngruppen för en gemensam diskussion om gården. Barnen fick möjlighet att delge varandra vad
de visat av gården och vad de berättat om.
I den tredje bilden kan vi tolka in ett upptäckande av vad som är möjligt att göra på
förskolegården. Som Cele (2007) menar prövar barnen platsers kapaciteter och begränsningar
vilket vår analys av denna bild visar. Bilden visar på vilka slags lekar som är möjliga på
förskolegården så som att gunga, hänga och klättra. Pojken har tecknat sin favoritleksak som han
tagit med från hemmet vilket säger oss att han för ihop hemmets miljö med förskolans utemiljö.
Av de tre bilderna vi har valt ut är denna teckning den som kan sägas sammanfatta vår
uppfattning av hur barn utforskar sin förskolegård. Figurerna som gungar och klättrar/ hänger
visar, enligt oss, fart och fläkt och rörelse vilket är det vi upptäckt i vår studie, barn utforskar sin
förskolegård med rörelse.
De två observationerna visar att barnen är i ständig rörelse och förflyttar sig från plats till plats på
gården. Under våra observationer såg vi att barnen utforskade förskolegården med fysiska
aktiviteter till exempel att bygga kojor, samla naturmaterial och hoppa i lövhögar men att de även
styrs av sin nyfikenhet och plötsligt kan stanna till för att titta på insekter etc. när de utforskar
områden på gården. De använder sig även av strategier så som att klättra i träden, åka rutschkana
och gunga för att utforskar områden på gården. Sandseter (2010) menar att barnens utemiljö
behöver ytor med variation så att barnen kan springa och hoppa, de behöver få träna sin fysisk.
Barnen använde sig av olika material i sin lek, de använde skottkärran för att köra stenar från en
plats till en annan. Lövkorgen användes dels som en plats för de uppkrattade löven dels som ett
material att undersöka med kroppen, sätta den över huvudet och sätta sig i. Enligt Mårtensson
(2005) dras barn till ställen med material som t.ex. pinna, kottar och stenar för där kan de hitta
på saker och leka fritt ur fantasin med dessa material. Vilken plats barnen väljer att vara på är
oftast avgörande för vad platsen har att erbjuda och öppna ytor är ofta förknippade med fart och
fartfyllda lekar (Mårtensson, 2005).
Det vi har sett är att barnen är i ständig rörelse. När de tar sig från plats till plats görs det genom
att springa. Vi tolkade det som om att barnens rörelse över gården skedde som ett utforskande av
gården innan de bestämde sig för vad de vill leka med. När de sedan funnit en aktivitet att ägna
sig åt varade den olika lång tid beroende på hur inspirerande den var och vilken mening barnen
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fann med den. Leken med bilarna som de tre pojkarna samlades runt började med att de släppte
ner bilarna för berget. Leken övergick sedan till att bli en tävling om vilken bil som kunde rulla
längst, detta fångade pojkarnas intresse hela observationen med en liten paus för fruktstund.

9.2 Hemliga utsiktställen
Barnen hade för de vuxna ett hemligt utsiktställe som de kallade den hemliga trädkojan, där de
kunde dra sig undan. Grahn (2007) menar att en bra utemiljö ska erbjuda varierande platser men
också platser där barnen kan dra sig undan och vara för sig själva eller något ställe där de kan sitta
och gömma sig och samtidigt se vad de andra kompisarna gör. Det visat sig att gårdar med mycket
natur får barnen att vara mera hänsynsfulla mot varandra och visa mindre aggressioner mot
varandra (Dahlgren (red.) et al 2007). Fyra barn var involverade i avslöjandet av den hemliga
kojan.
Edvin: Jag tror det finns något som vi glömt.
Forskare: Finns det något som ni glömt berätta?
Einar: Skogen!
Sofia: Trädkojan!
Anna: Hmm, det var en hemlighet.
Samuel: Jag vet var den ligger.
Så som Grahn (2007) skriver kan vi se att barn skapar platser på förskolegården där de kan dra sig
undan. Barnen skapar platser inom platsen på eget initiativ. I vår analys förstår vi vad Halldén
(2007) menar då hon beskriver att en plats både ger intryck samtidigt som den går att förändra.

9.3 De registrerar
Analysen av bild 1 ger oss en förståelse för hur vardagsplatser, som Halldén (2007) skriver om,
kan påverka barnen. Vardagsplatser, så som vägen till förskolan, är ett offentligt utrymme som
bestäms av vuxna där barnens tillgång till och bestämmande om är begränsat. Det gör dock
intryck på barnen vilket vi utläsa i bild 1 där vi kan tolka in en förtrogenhet med restaurangen
Max. Flickan går förbi denna restaurang varje dag från och till förskolan. I analysen av vad flickan
berättade om under samtalspromenaden, det vill säga att hon tyckte om att gunga och hoppa
hage, visar hennes teckning något annat. Ur ett perspektiv går det att utläsa en kombination av
olika miljöer så som hemmet, förskolan och närområdet i den första bilden. Vi tolkar det så att
förskolan är här ritad med två våningar vilket inte stämmer i verkligheten där barnet eventuellt
tänkt på sitt hem. Lekhuset är mer detaljerat på teckningen och påminner mer om ett privat
lekhus på en hemmatomt.

9.4 Besvikelse över ett borttaget material
Besvikelse över ett borttaget material blir tydligt i bild 2 där en flicka bara använde sig av en färg.
Var det kanske så att hon egentligen inte ville rita? Gjorde hon det för att vara till lags, för att de
andra barnen tecknade? Vi menar att valet av en färg genomgående i hela teckningen kan
signalera ovilja och ett måste då flickan visade ointresse inför uppgiften. Det som gjorde att hon
ändå satte sig vid ritbordet var att hennes kompisar redan påbörjat sina bilder. Under det att hon
berättade vad hon ritat pratade hon igen om de bruna lekhusen som togs bort för att de vuxna
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ansåg dessa vara farliga. Ett löfte gavs av de vuxna, nämligen att husen skulle ersättas med nya
hus, vilket inte skedde. Uttrycket i flickans röst visade på besvikelse över det brutna löftet från de
vuxna. Utifrån perspektivet att barn ska tas på allvar, kan vuxna lyssna in och göra barnen synliga
(Hallden, 2003). Kan det vara så att hennes ovilja till att rita, speglade hennes besvikelse över att
gården inte längre mötte upp till hennes förväntningar?

10. Diskussion
10.1 Metoddiskussion
Vi har i denna studie använt oss av en etnografisk metod. Vi har valt att placera oss själva mitt i
barnens praktik, som Roos (2014) skriver om, för att försöka förstå vad de berättar om sin
utemiljö på förskolegården. I vårt arbete med att få svar på syftet om vad barnen berättar om sin
förskolegård har vi använts oss av observationer, samtalspromenader, fotografiska bilder av
andra förskolegårdar samt barnens egna teckningar. De fotografiska bilderna använde vi som
utgångspunkter för att visa barngruppen hur andra förskolegårdar kan se ut. Ytterligare har en
gemensam samling, där barnen fick delge varandra vad de berättade om förskolegården, gett oss
ett bra analysmaterial. Vi tycker att vi har fått in ett brett material då vi använt oss av
samtalspromenader där barnen fick berätta om sin förskolegård samt visa områden på
densamma som de ansåg intressanta. Vi valde att även göra observationer av barnens val av
placering på gården och deras rörelse över ytorna vilket blev ett viktigt komplement till
promenaderna när vi sedan analyserade. Vi tycker att vi planerade tiden väl för att låta alla barn
komma till tals och få möjlighet att uttrycka sig. En del av barnen i vår respondentgrupp hade lätt
att prata under promenaderna och den gemensamma samlingen medan andra föredrog att teckna
sina berättelser. En nackdel som vi inte kunde påverka var att den grupp barn vi valt ut för denna
studie skiftade i närvaro då sjukdom och ledighet inträffade.
När vi diskuterade metoder att använda i insamlandet av material bestämde vi oss tidigt för att
utgå från barnens perspektiv. Vi använde oss av olika metoder som byggde på barns delaktighet
och kunde på så sätt få fram en samstämmig bild av t.ex. rörelsens betydelse för barns
utforskande. Vårt sätt att synliggöra barnens perspektiv på sin förskolegård var att utgå ifrån
samtalspromenader och att låta barnen få teckna och berätta om förskolegården. Grahn (1997)
lyfter fram att det kan saknas barnperspektiv när förskolegårdarna utformas. En stor del av
forskning handlar om hur pedagoger och vuxna vill att gården ska se ut men hur vill barnen ha
den? Det har visat sig att barnens favoritplatser kan variera över tid och att det också har stor
betydelse var kamraterna vill vara (Lindholm, 1995). För att återkoppla till Halldén (2003) och
Löfdahl (2014) vilka menar att barn har förmågan att påverka sin omgivning och har rätt att vara
med i beslut som rör deras miljö har vi försökt arbeta utifrån en delaktighetsstege. I Förenta
nationernas, FN, barnkonvention artikel 12.1 fastslås principen om barnens rätt att delta i
beslutsfattande processer. Det är den artikel i barnkonventionen som det brutits mest mot i
medlemsländerna och som man inte tagit så mycket hänsyn till. Detta har lett till att vi fått ett
brett urval av publikationer om barns rätt till delaktighet och en av dem är Roger Harts
delaktighetsstege som är ett redskap för att utforska olika aspekter av delaktighet.
Den här modellen grundar sig på fem delaktighetsnivåer som är:
1 Barn blir lyssnade till.
2 Barn får stöd för att uttrycka sina åsikter och synpunkter.
3 Barns åsikter och synpunkter beaktas.
4 Barn involveras i beslutsfattande processer.
5 Barn delar inflytande och ansvar över beslutsfattande.
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I användandet av och arbetandet med den här modellen kan den bli ett första steg i att utveckla
en strategi för att öka barns delaktighet. För att utforma en bra lekmiljö måste vi veta hur
utformningen av gården påverkar leken (Shier, 2001).
Vi har valt att utgå ifrån de två första nivåerna i delaktighetsmodellen för att göra barnens
perspektiv synligt. I våra samtalspromenader har barnen blivit lyssnade till när de berättat om
platser på sin förskolgård. Likaså har det fått möjlighet att uttryck sina åsikter och synpunkter
genom att teckna av gården, sett ur deras perspektiv.

10.2 Resultatdiskussion
Syftet med vår studie var att försöka förstå vad barn berättar om sin förskolegård och hur de
utforskar den. Vi ställde upp två frågeställningar där vi sökte svaret på vilka strategier barnen
använde sig av när de utforskade förskolgården, var de valde att leka och på vilket sätt deras
perspektiv kunde bli synligt. Under rörelse upptäckte vi att barnen gungade, åkte rutschkana och
klättrade samt att de utforskade förskolegården via fysiska aktiviteter som t.ex. bygga kojor,
samla naturmaterial och hoppa i lövhögar. Vad gäller hemliga utsiktställen hade barnen byggt en
för de vuxna hemlig trädkoja dit de kunde dra sig undan samt under de registrerar upptäckte vi
att barnens vardagsplatser såsom till och från förskolan fanns med på deras tecknade bilder av
förskolegården.

11. Slutsats
Vi delgav pedagogerna och förskolechefen delar av vårt insamlade material, bland annat
berättelsen om de borttagna husen på gården. Under en av samtalspromenaderna uttryckte en
flicka saknad efter de borttagna lekhusen som ansågs farliga av de vuxna. De skulle senare
ersättas av andra hus men dessa uteblev, istället placerades ännu en rutschkana på gården. Under
vårterminen 2016 hörde vi att förskolan fått två nya lekhus på förskolegården och vi vill tro att
våra samtalspromenader, och att vi delade med oss av det insamlade materialet, bidrog till att
barnens åsikter beaktades, vilket är tredje punkten i delaktighetsmodellen.
I vårt arbete med vår uppsats har vi berört Barnkonventionens delaktighetsmodell vilken lyfter
barns delaktighet i beslutfattande frågor som rör deras miljö. Vi kan se en fördel med att arbeta
med den i förskolan för att ge barnen en tydligare röst i utformning av miljöer de vistas i.
Utifrån barnkonventionens artikel 12.1, principen om barnens rätt att delta i beslutsfattande
processer, anser vi att vi har arbetat med de två första delaktighetsnivåerna i vår studie, vilka är:
barn blir lyssnade till och barn får stöd för att uttrycka sina åsikter och synpunkter. Med det
menar vi att barnen fått möjlighet att på olika sätt och med olika material berätta om sin
förskolegård. Förskolan där vi gjorde våra observationer har som rutin att barnen lämnas ute på
gården på morgonen. Det var svårt för en del av barnen att direkt hitta intressanta aktiviteter och
de blev då stillastående och observerade lekarna som pågick. En flicka frågade tidigt på morgonen
när det var dags att gå in innan hon upptäckte lövhögen och krattan. Det fanns inte ett stort
utbud av färdigt material framme, som till exempel sandleksaker, cyklar och dylikt. Kan det vara
så att en del barn har svårt att själva komma på lekar ur fantasin och behöver färdigt material
som en startmotor?
Vi har även sett i vår studie att pojkar och flickor leker och utforskar förskolegården på olika sätt.
I vår analys framkom det att pojkar lekte mestadels i grupp och medan flickor lekte två och två.
Det vore intressant att gå vidare med att forska om hur det kommer sig att skillnaden i
gruppstorlek, samspel och val av lekar ser olika ut i ett genusperspektiv.
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Bilaga 4
Karta över förskolegården
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Rött= rutschkanor. Grönt= buskage. Ljusgrå= asfalt. Svart romb= gungor.
Svart oval= berg. Ljusbrun= sandlåda. Blått = litet hus
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Bilaga 5
Tillståndsblankett

Hur utforskar barn sin förskolegård
Hej alla föräldrar!
Vi är två studenter från Lidingö som läser till förskollärare via Jönköpings universitet och
ska utföra en forskningsstudie som handlar om hur barn gör sin förskolegård. Vi skulle
behöva era barn som hjälp för att kunna utföra vår studie. Vi hoppas på att få ert
godkännande till att observera era barn i hur de använder sin förskolegård i sin lek. Vi vill
även använda oss av samtalspromenader där vi utgår från barnens perspektiv, där barnen
får styra promenaden på gården och välja vad de vill visa och prata om. Självklart kommer
vi även att be era barn om tillåtelse till att observera dem och de får också frågan om de
vill medverka i samtalspromenaderna. All insamling av material kommer endast att
användas till forskningssyfte. All information som framkommer i studien kommer att
raderas och era barn kommer i studien att vara anonyma och likaså förskolan.
Tack på förhand!
Har ni några frågor eller funderingar så är ni välkomna att höra av er.
Mona Carlsson och Eva Fonad
Mona tele 070/630 71 47
Eva tele: 070/ 317 54 89
Vänligen lämna svarstalongen till personalen på förskolan senast den 23/11
………………………………………………………………………………………klipp här.

Vårt/ mitt barn…………………………………. får intervjuas Ja Nej

Vårt/mitt barn.......................................... får vara med under samtalspromenader Ja Nej
Ringa in rätt svarsalternativ

Vårdnadshavare 1.......................................................................................

Vårdnadshavare 2......................................................................................
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Bilaga 6
Observationskarta
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