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Abstrakt 

Detta arbete handlar om hur ett antal pedagoger, på en speciellt utformad förskola, ser på 

förskolans utemiljö samt deras uppfattning om hur barnen använder den specialdesignade 

gården. Den aktuella förskolan har en stor naturgård vilket många forskare anser vara den 

bästa miljön för barnen att vistas på under den dagliga utevistelsen. 

Metoder som används är både av kvalitativ och av kvantitativ karaktär. I den kvalitativa 

forskningsmetoden har vi använt intervjuer som verktyg. Vi har intervjuat fem pedagoger 

samt verksamhetschefen. Alla pedagoger på den aktuella förskolan har fått en enkät att 

besvara och där igenom fick vi fram de kvantitativa svaren som ett komplement till de 

kvalitativa svaren. 

Resultatet visar att pedagogerna upplever att gården utgör en bra utemiljö för barn. Vidare 

uttrycker pedagogerna att den fria leken är väldigt viktig för barnens lärande då de använder 

mycket naturmaterial under leken. De pedagoger som varit med i undersökningen är positiva 

till gårdens utformning och trots ett stort antal barn sker det sällan konflikter. Fördelen med 

naturmaterialet är att det oftast finns många av varje föremål så barnen slipper att hamna i 

konflikter samt att det inte blir samma konkurrens om naturmaterial. 

___________________________________________________________________________ 

Författarnas namn: Ann Roos & Jessica Svensson 

Titel: Vind, eld, vatten och jord. Hur pedagoger på en specifik förskola uppfattar sin utemiljö 

Engelsk titel: Wind, fire, water and earth. How educationists at a specific nursery understand 

their outdoor environment 

Antal sidor: 36 

___________________________________________________________________________ 
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Tack 

 

Vi vill rikta ett stort tack till verksamhetschefen och de pedagoger som deltagit i våra 

undersökningar. Vi vill också tacka vår handledare Kajsa Higgins för den vägledning och stöd 

vi fått under arbetets gång.  
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1 Inledning/bakgrund 

 

Utomhusmiljön bör inspirera barns lek och vi vill ta reda på om en specialdesignad förskolans 

utemiljö kan ge barn extra stimulans. Vi är intresserade av vad som bör finnas på en gård för 

att den ska vara tilltalande och användas så mycket som möjligt. Vi har därför valt att göra en 

fallstudie av en specifik förskola. Genom forskning finns det bevis på att barns fria rörlighet 

minskat de senaste decennierna. Forskare har även sett att inomhusaktiviteterna ökat och de 

anser att det ligger ett stort ansvar på föräldrar och förskolepersonal att se till att barn får 

vistas utomhus (Ottosson 2006). I läroplanen för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010 står det 

att ” förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden.” (Skolverket 2010 s 6). 

Vi tycker att barn på förskolan ska vistas mycket utomhus. Barnpsykolog Norén-Björn (1993) 

anser att förskolan ska skapa olika rum för utomhusleken. Detta för att barn ska kunna leka i 

små grupper utan att störa varandra. De fyra elementen vind, eld, vatten och jord ska finnas 

tillgängligt i förskolans utemiljö. Mårtensson, miljöpsykolog och forskare inom barns utelek i 

förskolemiljöer, ser utomhusvistelsen som en mer fysisk arena för friare lek samt öppnar upp 

barns intresse för naturen. Naturen inspirerar barn till lek med hjälp av naturmaterial 

(Lenninger & Olsson 2006 ). Szczepanski anser att det är under utevistelsen som vi använder 

alla våra sinnen som lukt, hörsel, syn, smak samt känsel. Det är när känslorna vaknar som vår 

kreativitet, nyfikenhet och ett samarbete kan starta (Björklid 2005). 

Utomhuslek har många fördelar. När barnen leker i en naturmiljö finns det inga förutbestämda 

regler eller vem som har tillträde att använda naturmaterialet. Det finns stor plats att leka på 

och leken blir förutsättningslös hos båda könen påtalar Cecilia Berglind pedagog på förskolan 

Mulledalen(Lärarförbundets förlag 2005). Björklid (2005) tar upp att forskningen visar att i 

naturrika miljöer leker barn bättre tillsammans, har mer tålamod och leker mer lekar. Barnet 

springer mer och snabbare, tränar koordination, balans samt vighet. Ericsson menar att 

inomhus, i till exempelvis ett klassrum, skapar barn en rangordning. Om samma grupp av 

barn vistas i en annan lärmiljö, helst utomhus, bryts de invanda mönstren och det ges andra 

förutsättningar. Barns dolda talanger och kunskaper blir synliga och toleransen mellan barn 

stärks. Klimatet i gruppen blir mer harmoniskt och konfliktsituationerna blir färre 

(Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004). 
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Förskolan 

 

Förskolan där vi bedrivit undersökningen är relativt nybyggd. Förskolan finns i en ort i 

Sverige och den är planerad samt byggd utifrån den nya reviderade läroplanen för förskolan, 

Lpfö 98. Marken där förskolan är byggd på var tidigare en skogsdunge och mycket av 

skogsmiljön finns kvar på gården. Förskolan har en utomhusinspirerad inriktning och det 

finns få traditionella leksaker på gården. Det som finns är hinkar, spadar, skottkärror och 

sopborstar. På förmiddagen plockas det fram lite andra leksaker, men på eftermiddagen tas de 

bort igen. Det finns inga cyklar eller gungor utan personalen vill att barnen ska leka med 

naturmaterial. Vi har kommit i kontakt med den aktuella förskolan under vår studietid och 

kände båda två att förskolans utformning var intressant. Det som fångade vårt intresse mest 

var tankarna och planeringen av utomhusmiljön. Vi hade inte tidigare hört talas om någon 

förskola där miljön planerades utifrån förskolans läroplan och vi var därför intresserade av 

utformningen samt nyfikna på hur pedagogerna upplever gården. Vi valde att genomföra en 

fallstudie där för att se hur verksamheten bedrivs där.  

Förskolan har nio avdelningar och vi har valt att undersöka de fem avdelningarna som de 

äldsta barnen som är 4 och 5 år. De avdelningarna har en gemensam gård och det är den vår 

undersökning handlar om.  

  

 

Begreppsdefinition 

 

Pedagoger 

I vår undersökning har vi intervjuat och fått svar på enkätfrågor av både förskollärare och 

barnskötare. För att bibehålla deras anonymitet kallar vi alla för pedagoger i vårt arbete.  

 

Fri lek 

Med fri lek menar vi barns lek som inte är styrd eller planerad av pedagog. 

 

Gården 

När vi benämner gården syftar vi på förskolegården som är kopplad direkt till förskolan. 
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Lpfö 98 

Läroplan för förskolan. Reviderad 2010 är förskolans styrdokument. Alla som arbetar inom 

förskolan ska arbeta efter detta styrdokument och följa de värden som den innehåller.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syfte: 

Vårt övergripande syfte är att få en uppfattning hur verksamma förskolepedagoger värderar 

och uppfattar förskolors kringliggande utemiljö. Mer specifikt vill vi i vårt arbete undersöka 

hur några pedagoger på en förskola med en utemiljö planerad och byggd efter förskolans 

reviderade läroplan (Lpfö 98 rev) upplever och ser på sin förskolegård, samt på vilket sätt de 

beskriver hur barnen engagerar sig i gården. 

Frågeställningar: 

 Hur ser pedagogerna på sin förskolegård och dess utformning? 

 Hur, enligt pedagogerna, använder barnen gården och hur utnyttjar de det tillgängliga 

material
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2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

 

I det här kapitlet tar vi upp viss tidigare forskning och litteratur som handlar om barns lek och 

miljöns betydelse för leken. Vi kommer även behandla fördelarna med att vistas i en 

utomhusmiljö sett ur ett hälsoperspektiv. 

 

 

2.1 Leken och lärande 

 

Inlärningsförmågan och den sociala utvecklingen stimuleras av fysisk aktivitet påpekar 

experter inom Riksidrottsförbundet (2009). De menar att vid lek utomhus ökar tillfällena till 

upplevelser som involverar alla våra sinnen. Samarbete och samtal mellan barn ökar också i 

en utomhusmiljö. Författarna skriver vidare att inlärning utomhus främjar många olika typer 

av lärande som kan stödja barns utveckling och ge dem självförtroende. Utomhus blir leken 

och fysiska aktiviteter naturliga påstår Lättman-Masch & Wejdmark (2007).  

Man kan se leken som en bildningsberedskap, men man kan aldrig säga vad man 

egentligen lär sig av leken. Leken skapar upplevelser och erfarenheter som inte har något 

med lärdom att göra. Istället ska vi försöka förstå leken utifrån leken själv. (Gunne 2005) 

Förskolan ska ge barnet en varierande utemiljö samt goda möjlighet till fysisk aktivitet som 

hjälper dem att utveckla leken. Leken är en plats för lärande. Barn har behov av fysiska lekar, 

både vild lek med stora upplevelser och mer stillsamma där mindre fysik aktivitet behövs. 

Även i förskolans läroplan påpekas vikten av lek.  

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens 

och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och 

förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet 

kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta 

upplevelser, känslor och erfarenheter. (Skolverket 2010 s 6) 
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Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson påstår att lek och lärande är 

meningsskapande för barn. ”Om man tar barns perspektiv som utgångspunkt för lärande 

i förskolan, kan man konstatera att det inte med lätthet går att skilja mellan lek och 

lärande” (Gärdenfors 2010 s185). 

Ottosson skriver att en studie är gjord på två populära och välrenommerade förskolor med 

stora och lekvänliga utegårdar, den ena är en förskola på landsbygden med en gård bestående 

av mycket natur, den andra är en förskola i innerstaden med en konstruerad gård. Studien 

konstater att barn från den naturrika förskolan har bättre motorik och högre 

koncentrationsförmåga än barnen på den naturfattiga förskolan. Barn från ”naturrika” 

förskolor visar sig även ha bättre motorik i jämförelse med barn som vistats i en mer 

traditionell förskola. Även koncentrationsförmågan hos barn på den naturrika förskolan var 

högre, de hade lättare för att ta instruktioner och arbetade bättre med uppgifter (Ottosson 

2006). Dewey & Dewey lyfte redan år 1917 sin pedagogiska tanke att ” Det, som lärjungar 

lära av varandra ute på skolgården, är tusen gånger nyttigare för dem, än allt det som man kan 

bibringa dem i skolrummet”(Szczepanski 2009 s 20). I Deweys framtidsskolor 

uppmärksammades att kunskaper som eleverna fick utanför skolan hade betydelse för deras 

fortsatta lärande. Dewey skapade uttrycket "learning by doing", vilket enligt honom betyder 

att teori, praktik, handling samt reflektion bildade ett lärande (Szczepanski 2009). 

Montessori, Fröbel och Freinet var överens om att leken har betydelse för barns utveckling. 

Montessori menade att alla barn har en stor lust till att lära och att det är svårt att hindra dem i 

sin inlärning. Montessori upptäckte att barnets vetgirighet är något som bör tas till vara i deras 

inlärning (Britton 1994). Fröbel ansåg att barnet var en bräcklig planta som skulle skötas med 

stor respekt och varsamhet. Han menade också att lek var av största vikt för barns utveckling. 

Barnet får under leken förståelse för sin omgivning, får kontakt med sitt inre och lär känna sig 

själv. Leken ger även barnet tillfälle att bearbeta sina känslor och tankar (Gedin & Sjöblom 

1995). 

Att vara ute mycket och vistas i utomhusmiljö stämmer in på Freinets tankar om pedagogik. 

Freinet arbetade i en skola i ett fattigt område och han levde mellan 1896 och 1966 

(Nordheden 1995). Freinet ville förändra skolan från att vara en hårt disciplinerad skola till att 

bli en skola som möter eleverna med respekt och som fostrar eleverna till barn med god 

självkänsla (Isaksson 1996). En av de första aktiviteterna som Freinet föreslog, enligt 

Isaksson, var att ta med barn ut i naturen och i närområdet. ”Lusten är den viktigaste 
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drivkraften i all inlärning och barnen måste få känna lust att lära genom att själva se” 

(Isaksson 1996:11). 

 

 

2.2 Leken och livet 

 

Begreppet lek används ofta för någon aktivitet utan syfte enligt Britton (1994) , men hon 

påstår att det finns studier som påvisar något helt annat.  

För ett barn är leken en rolig, frivillig, meningsfull och spontant vald sysselsättning. Ofta 

är den också kreativ och innefattar problemlösning liksom inlärning av nya ord och nya 

sociala och fysiska färdigheter. Leken är mycket viktig för det lilla barnet. Den stimulerar 

barnet till att ta in nya idéer och praktisera dem, att anpassa sig socialt och bearbeta 

känslomässiga problem, i synnerhet i låtsaslekar som mamma – pappa -barn med dockor. 

(Britton 1994 s 15) 

1700-talsförfattaren Schiller menade att ”människan leker bara när hon i ordets fulla 

bemärkelse är människa, och hon är helt och hållet människa bara när hon leker” (Gärdenfors 

2010 s 183). Berg anser att individen behöver leka för att skapa sin identitet och har uttryckt 

“Utan leken ingen identitet” (Grindberg & Langlo Jagtöien 2008 s 81). Med hjälp av leken 

prövar barn sina upplevelser och får intryck som inte är så lätta att alltid begripa. Barn får 

även möjlighet att lära hur kroppen fungerar och får en rörelseerfarenhet under lekmomentet 

(a.a.). 

 

Homburger Erikson, psykoanalytiker, anser att leken är ett steg i utvecklingen för barnets 

känslokraft, både för sin egen del samt i samspel med andra (Grindberg & Langlo Jagtöien 

2008). Även Montessori betonade att det är genom att använda både hand och hjärna som 

barnets intellektuellt utvecklas. Hon menade också att det är genom att samverka hjärna, 

sinnen och muskler som den optimala inlärningen sker (Britton 1994). Freinet menar att barn 

lär sig genom handens arbete och genom sådant som rör deras egna erfarenheter. Han påstod 

också att barn genom egna erfarenheter av samarbete blir bra demokratiska medborgare 

(Freinetrörelsen i Sverige, 2012). 
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2.3 Pedagogisk lek 

 

Det finns olika syn hos forskare vad lek innebär. I detta avsnitt tittar vi på vad Grindberg & 

Langlo Jagtöien skriver. De menar att filosofen Buytendijk skriver att leken är en 

uttrycksform från den spontana livskraften som tillhör den vitala sfären. Barn har ett stort 

rörelsebehov och vill vara i farten med livskraft som - jag vill göra-, vara- och leva. Barnets 

barnsliga kraft kommer från: 

 naturlighet 

 häftiga rörelsebehov 

 planlös riktning 

 den emotionella uppfattningen till omvärlden. 

Leken delas upp i tre olika sfärer. Varje sfär ger erfarenhet som barnet tar med sig vidare in i 

nästa fas utefter sitt behov. Den första fasen, Auto- sfären, är när barnet upptäcker sin omvärld 

genom sina olika sinnen. Barnet härmar ljud och rörelser men är egocentriskt. Den andra 

fasen kallas Mikro – sfären. Där börjar barnet se att det finns andra barn och med hjälp av 

olika lekmodeller börjar barnet kunna uppfatta vardagsrutiner. Föremål i barnets omgivning 

ger trygghet och detta tar barnet till sig vid okända situationer. Den tredje fasen, Makro – 

sfären, är den som barnet befinner sig i under förskoletiden. Barnet har lärt sig att leka 

tillsammans med andra samt se vilka krav men även förväntningar som finns i ett socialt 

nätverk och förstår innebörden av regler. Författarna menar vidare att annan pedagog, filosof 

och psykolog är Piaget och han står för en kognitiv syn på lek. Han ser leken genom tre 

kategorier, den sensorimotoriska leken, symboliska leken och regelleken. Den 

sensorimotoriska leken/ övningsleken använder små barn för att utforskar sin närmiljö och 

därefter känna glädje över att behärska den. Barnet lär sig att hantera nya situationer efterhand 

som de uppstår. När barnet är mellan 2 och 7 år så infinner sig den symboliska leken/rollek. 

Barnet kan känna lekens syfte och se sig själv i andra roller. Föremål kan ”förvandlas” till 

andra saker för att passa in i leken. Vid 7 – års ålder är det regelleken som dominerar och 

barnet förstår meningen med regler men har även fått en förståelse i social utveckling. Piaget 

har delat upp regelleken och tittat på hur tidigare generationer har lekt leken och vilken 

påverkan den har på yngre barn. Leken utvecklas hela tiden efterhand som barnet når nya 

utvecklingsnivåer och här har miljön en betydelse för hur barnet stimuleras. Rolleken kan 
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även ses som en övningslek där barnet blir motiverad samt inspirerad genom fysiska 

aktiviteter (Grindberg & Langlo Jagtöien 2008). 

 

2.4 Leken och kreativitet 

 

På förskolorna ska lek och kreativitet uppmuntras enligt läroplanen. “Verksamheten ska 

främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets 

intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” (Skolverket 2010 

s 9) det står även att “Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 

kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet 

till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” (Skolverket 2010 s 7). 

 

Britton (1994) menar att barns lärande sker i lekfulla former genom experiment med sådant 

som finns i deras omgivning. Ett barn lär sig vad vatten är genom att prova sig fram i olika 

vattenlekar till exempel genom att hälla och kontrollera temperaturer med hjälp av sina 

händer. Montessori påstod att denna sorts lek beror på barnets egen vilja till kunskap. 

Grindberg & Langlo Jagtöien (2008) menar att de vuxna kan hjälpa till att skapa en bra 

lekatmosfär genom att visa barnet att det är roligt att busa och skoja. När den vuxne fantiserar 

i leken så stöds barns uppfinningsförmåga samt barns lust till att experimentera. 

Freinet menade också att barn har ett stort behov av att få uttrycka sig konstnärligt och 

kreativt och detta är något som pedagogerna bör uppmuntra (Freinetrörelsen i Sverige, 2012). 

 

 

2.5 Miljöns betydelse för lek 

 

Redan på 384 f.kr såg filosofen Aristotelse samband mellan praktiska aktiviteter och miljöns 

betydelse för barns utveckling. Även empiristerna Locke och Hume påstod på 1600- talet att 

sinnena har stor betydelse för hur kunskapen om världen utvecklas hos människan. Filosofen 

Rousseau talade om utevistelsens betydelse som ett komplement till kunskapen som lärs in 

med hjälp av litteratur. En annan pedagog som framhöll vikten av utomhusvistelse för barns 

lärande är Ellen Key. Carl von Linné har bidragit med mycket lärdom om naturen och han har 
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ägnat mycket tid åt att klassificera växter och djur (Lärarförbundets förlag 2005). Searles var 

aktiv i sitt tänkande om utemiljön betydelse redan på 1960- talet. Hans teorier innefattade att 

människan bildade sig en uppfattning om sin egen roll samt byggde upp bilder av 

verkligheten, där de grundläggande elementen byggde på verkligheten genom djur, vatten, 

växter och stenar (Grahn m.fl 1997). 

 

När många förskolor byggdes under den intensiva byggperioden på 70 och 80 talet fanns det 

riktlinjer och lagar för storlek på ytorna för både utomhus- och inomhusmiljö. Det fanns då 

rekommendationer om att varje barn skulle ha en yta på minst 20 kvadratmeter och miljön 

skulle vara varierande och gärna innehålla buskar med ätbara bär. Miljön skulle innehålla 

stora gräsytor och gärna en bygglekplats (Lundberg & Paulsson 1968). Idag finns det endast 

krav att friytorna ska vara “tillräckligt” stora. Ytan ska vara bra för utevistelse samt lek. 

Mårtensson (2004) har sett att det skiljer sig i utformningen av gårdar idag. Hon menar att 

storlek och utformning av gårdarna ger olika förutsättningar för utomhusvistelsen på 

förskolorna. 

 

FN:s barnkonvention säger att alla barn ska få möjlighet till en lämplig miljö som känns trygg 

och som stimulerar dem till lek. När planering av utemiljöer görs finns det regler att följa i 

Plan och bygglagar (PBL). Markägaren har ansvar för att säkerheten följs medan kommunens 

byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och är ansvariga för att det som finns i plan och 

bygglagen efterföljs (Konsumentverket 2008). Reglerna om lekmiljöns säkerhet handlar om 

att undvika skador. När lekmiljöer planeras är det säkerheten som går före en rolig lekmiljö. 

Planeringen bygger på barns motoriska och kroppsliga utveckling och inte utifrån barns lek. 

För att få en förändring i planering av nya lekmiljöer behövs diskussioner om standard samt 

hur barn leker, inte en checklista (Lenninger & Olsson 2006). Mårtensson säger att: 

Det bekymrar henne att man inte alltid ser värdet av fysiska aktiviteter och att missriktade 

säkerhetsaspekter får ta över i planeringen så att miljön blir torftig utan grenar och annat 

löst material som behövs i leken. Barn är ju inte ute efter att riskerar livet, resonerar hon 

men de måste få ta många små risker. Därför skulle hon önska att man satsade mer på att 

skapa komplexa utemiljöer med mycket grönska och många mindre lekredskap, istället 

för stora, färdiga lekredskapskoncept. (Mjöberg, 2008) 

 

http://www.konsumentverket/
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Svensson (2005) ,forskare och pedagog, anser att miljön där barn ska vistas inte har någon 

högre status på grund av barns ställning i samhället. Vidare säger han att “det finns i Norden 

en lekkultur som har sina rötter i utomhusleken nära naturen. Det är i skärningspunkten 

mellan dåtidens och nutidens lekkultur som vi ska söka framtidens lekmiljöer”(Gunne 2005). 

Norén-Björn m fl menar att Inger Andersson, barnmiljörådet, säger att barn skadas i lek när 

de provar nya spännande och utmanande miljöer istället för de kommunala lekplatserna. 

Vidare menar Norén-Björn m fl att det är när barn upplever lekplatser ostimulerande och 

väljer andra lekmiljöer som det sker flest olyckor (1993). Nordheden (1995) skriver att 

Freinet ansåg att fysiska och materiella miljöer runt barnet var viktiga och att det var av 

största vikt att dessa var genomtänkta. Genom en bra planering av miljön får barn möjlighet 

använda sin energi, utvecklas samt ges möjlighet till att genomföra sin aktivitet på bästa 

möjliga sätt. Nordheden skriver vidare att Freinet ansåg det angeläget att barn får vistas 

utomhus så mycket som möjligt. Han ansåg också det viktigt att det fanns träd för barn att 

klättra i och mark där barn kunde ta del i odling. Han menade att vatten var betydelsefullt för 

att stimulera barn samt att det fanns buskage eller andra växter till kojbygge eller 

”gömmalekar”. 

 

 

2.6 Välbefinnande 

 

I Lpfö 98 står det att ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin 

hälsa och sitt välbefinnande” (Skolverket 2010 s 9f). En studie som Bettelheim (1981,1982) 

gjorde på ett barnhem i USA visade att de barn som vistades i natur med växter och djur 

visade ett lugnare och mer harmoniskt beteende än de barn som spenderade mycket tid 

inomhus (Grahn m.fl. 1997). Det finns flera skäl till att vara utomhus för att lära enligt 

Lättman-Masch & Wejdmark (2007). När barnen får tid för lek så blir de lugnare och klimatet 

blir mer balanserat i barngruppen. Det krävs utrymme, tid och vuxna som är tillåtande. Vuxna 

behöver inse att leken är viktig för barn och inte avbryta den i onödan. I leken finns fin- och 

grovmotorik, kommunikation, språk, social träning men även historia i och med att de leker 

sådant som hänt tidigare (Nilsson i Lärarförbundets förlag 2005). 
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Roger Ulrich har forskat i hur miljön påverkar vår hälsa. Han har i en studie påvisat att de 

patienter på sjukhus som har utsikt över en park kurerar sig snabbare än de patienter som inte 

har den utsikten (Grahn, 1997). Ulrich och Coss har vidare forskat i hur ljusets påverkar 

hälsan. De menar att människan mår bättre i ljusa miljöer, jämfört med mörka. En ljus plats 

gärna med inslag av vatten ger en trygghetskänsla däremot ger en mörk och snårig plats en 

känsla av otrygghet. Även Kellert & Wilson menar att människan kan slappna av, känna sig 

piggare samt bli mindre konfliktfylld genom utevistelse (Szczepanski 2009). 

Koncentrationsförmågan stärks genom utomhusaktiviteter i olika miljöer och 

konfliktsituationerna minskar (Grahn m.fl. 1997). Det finns många studier som visar på den 

positiva betydelsen av utevistelse för hälsan, lärande, koncentrationsförmågan samt den 

motoriska utvecklingen (Fjørtoft 2000, Ericsson 2003, Nilsson 2003 i Szczepanski 2009). Vi 

behöver påfyllning av dagsljus, motion samt utomhusupplevelser för vårt välbefinnande och 

hälsa (Cross 1991, Kuller & Lindsten 1992, Grahn 1993 i Grahn m.fl. 1997). 

 

Riksidrottsförbundet (2009) menar att fysisk aktivitet förhindrar ohälsa. Det som minskar med 

hjälp av fysisk aktivitet är hjärt- och kärlsjukdomar, åldersdiabetes, frakturer, 

tjocktarmscancer, samt belastningsskador. Fysisk aktivitet ger också ökad muskelstyrka, 

kondition, rörlighet, immunsystem, energi och sömn. De menar vidare att den utbreda samling 

inaktiva barn och ungdomar kommer resultera fler vuxna med sämre hälsa i framtiden. 

Öhman & Sundberg skriver om barns ökande stillasittande och riskerna med detta. Författarna 

förespråkar mer fysisk aktivitet som lösning för att förhindra ohälsa i framtiden. Med fysik 

aktivitet menar de: 

Barns fria rörelseaktiviteter i en naturpräglad miljö. Med fri rörelse menas lek och icke-

regelstyrd aktivitet utan förutbestämda syften. Och när vi talar om en naturpräglad miljö 

avser vi en miljö som i hög grad formats och utvecklats utan människans kontroll eller 

påverkan. För att vara mer konkret så kan man snarare tänka sig den tätorts nära skogen 

än den anlagda parken. (Lundegård, Wickman & Wohlin, 2004 s 172) 

 

Likaså på de små barnens ”arbetsplatser”, det vill säga förskolorna, gör natur nytta. Återigen 

är det Grahn som tillsammans med ett antal kollegor på Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp 

som har visat vad tillgången till natur på gården betyder för barns motorik och 

koncentrationsförmåga (Ottosson 2006). 
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När gården utmanar barns motoriska utveckling, rör barnet sig mer och kan då lagra de 

viktiga D- vitaminerna från solens ultravioletta strålar. Grahns forskning tillsammans med 

andra kollegor har väckt intresse i Storbritannien samt USA. Deras forskning visar att barn 

kan stimuleras att röra sig mer beroende på hur utemiljön har utformats. Resultatet har de fått 

genom att utrusta barn med stegräknare och i olika utemiljöer sett att barn är aktivare om de 

vistas i en inspirerande och varierande miljö. Detta är en viktig del för dagens samhälle, där 

flera barn drabbas av barnfetma. Fast ett problem som hotar Grahns dröm är olika 

bestämmelser om säkerhets samt att gårdarna ska vara lättskötta. Vidare tycker Grahn att det 

kunde finnas en specialbevakande tjänsteman som finns med i planeringsarbetet för gårdars 

utformning eftersom detta har så stor betydelse för barnets fortsatta utveckling (Grahn 2009). 

Fredrika Mårtensson säger att: 

 I en varierad utomhusmiljö rör barnen dessutom mer på sig. Liksom i ett tidigare projekt 

med ett par hundra barn på förskolor i Stockholm så mäts även barnens fysiska aktivitet 

med stegräknare. Det visade sig att barnet under sin spontana lek i stora, gröna och i en 

varierade utemiljöer rörde sig i genomsnitt fyra steg mer per minut än barn i mindre och 

torftigare utemiljöer. (Mjöberg, 2008) 
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3 Metod 

 

I följande kapitel kommer vi redogöra för vårt val av metoder dess urval samt hur vi har gått 

till väga för att nå vårt resultat. Vi beskriver även de etiska riktlinjerna och avslutar med 

metodkritik. 

 

3.1 Metodval 

 

Vi har valt att göra en fallstudie och vi använder oss av både kvalitativ och en kvantitativ 

metod för att få en bredare uppfattning av pedagogernas syn på hur gården i anslutning till 

deras förskola upplevs av dem själva och utnyttjas av förskolebarnen. En fallstudie är en 

benämning av en granskning av en angiven plats. Patel & Davidsson (2010) menar att 

granskningen kan vara av en organisation, situation eller den enskilde individen. Bryman 

(2011) menar också att det är ett begränsat område som undersöks till exempel en plats eller 

en lokal. Bryman anser vidare att en fallstudie bör innehålla både en kvalitativ och en 

kvantitativ undersöknings metod till att samla in fakta. Vi har intervjuat och samtalat med ett 

antal pedagoger och gjort en enkät undersökning med verksamma pedagoger för att få en 

bredare uppfattning. Bryman påpekar att en stor skillnad mellan en fallstudie och andra 

studier är att vid en fallstudie riktas stort fokus på ett specifikt område. 

 

 

3.2 Kvalitativ forskning  

 

En kvalitativ forskning utgår ifrån vad respondenterna svarar. Resultatet som kommer fram är 

utifrån ett induktivt synsätt, där insamlad data och teori kopplas ihop. Stor tyngdpunkt läggs 

på respondenternas svar och den teoretiska biten ses som bakgrundsmaterial (Bryman 2011). 

Gubriums & Holsteins inställning till kvalitativ forskning är att det finns fyra traditioner att gå 

efter. Dessa är naturalism, emotionalism, postmodernism samt etnometodologi 

· Naturalism innebär att ha en uppfattning av den sociala verkligheten hos människan och 

deras interaktion i naturliga händelser 

· Emotionalism ska försöka att se insidan utifrån kännedom samt upplevelser i nuet hos 
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människan. 

· Postmodernism ser på hur ett socialt faktum kan skapas utifrån samtal och vidsynthet 

· Etnometodologi ska ge en klarhet hur samspel och samtal kan ge en rättvis socialbild 

Dessa olika traditioner visar att kvalitativ forskning kan vara svår att tolka och få ett rättvist 

resultat (Bryman 2011). 

 

Vi instämmer med Patel & Davidsson om att pedagogernas svar på intervjuerna samt 

enkätsvaren är utifrån hur de tolkar barnens aktiviteter samt vad barnen uttrycker om sina 

upplevelser under utevistelsen på gården (2010). I ett hermeneutiskt perspektiv är det hur 

texten tolkas utifrån den genomförda undersökningen. Syftet med den hermeneutiska 

tolkningen är att erhålla en giltig och gemensam förståelse av meningen i en text (Kvale & 

Brinkmann 2009). 

 

Løkken & Søbstad (2009) menar att intervjuer ger nya perspektiv av det som undersöks. En 

standardiserad intervju innebär att pedagogerna fick identiska frågor i samma ordningsföljd. 

Detta för att underlätta sammanställningen och analysen av svaren. Intervjun var 

standardiserade men med öppna frågor för att få en större svarsmöjlighet hos respondenten 

(Bryman 2011). 

 

Vidare menar Bryman att vid en kvalitativ undersökning utses ofta en liten grupp 

respondenter och då kan inte deras svar ses som generaliserbart. Respondenterna i vår 

undersökning är inte slumpvist utvalda så svaren som ges kan inte ses som typiska för 

yrkesgruppen utan enbart för de som deltagit i undersökningen. 

 

 

3.3 Kvantitativ forskning 

 

Bryman menar att en kvantitativ forskning ska ses som en process i olika steg. För att den 

kvantitativa undersökningen ska kunna genomföras måste det finnas tidigare bakgrundsfakta 

både ifrån litteratur och från andra teoretiska resultat från tidigare forskning. Finns det inga 

tidigare uppgifter eller hypoteser finns det inget att stödja sig mot. Det resultat som kommer 

fram är ett deduktivt synsätt, där förhållandet mellan praktisk och teoretisk forskning 
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motsvarar den vanligaste uppfattningen. Oftast väger den teoretiska undersökningen tyngst 

eftersom mätningen kan vara svår att se i praktiken. Den kvantitativa forskningen tar upp 

varför svaret är som det är, men har inget större engagemang av att se hur olika saker hänger 

ihop, dvs. kausalitet i forskningen. De mätbara resultaten i en kvantitativ forskning ger 

indikationer åt vilket håll de flesta respondenternas svar lutar, men för att få en validitet, 

behövs det oftast en komplettering med en kvalitativ forskning. Det görs även en 

generalisering av svaren i en undersökning för att få en representativ urval ifrån svaren. För 

att den kvantitativa forskningen ska vara fulländad så tittar forskarna även på sannolikheten, 

dvs. replikationen, i undersökningen (Bryman 2011). 

 

Løkken & Søbstad (2009) säger att det är precisionen i mätningen samt generaliseringen från 

forskningen som är ledande i en kvantitativ forskning. 

 

 

3.4 Tillvägagångsätt 

 

Vi startade vår undersökning med att träffa verksamhetschefen för förskolan, där vi berättade 

vårt syfte med arbetet. Vi önskade intervjua några pedagoger på förskolan och bestämde ett 

datum för när vi skulle komma. Vi skickade även skriftlig information till verksamhetschefen 

om vårt syfte med intervjuerna samt enkäten, vilken hon vidarebefordra till pedagogerna på 

förskolan. Se bilaga A. Utifrån vår information erbjöds pedagoger lämna sitt intresse att 

medverka. 

 

Enkät 

 

Vi valde att skicka ut en enkät till samtliga pedagoger, där de fick svara på några frågor som 

vi sammanställt angående utemiljöns användningsområde. Enkäten finns som bilaga C. 

Enkäten var uppbyggd utifrån strukturerade frågor med bedömning mellan 1-5, frågorna 

handlade om utemiljö på förskolan. Skalor använde vi för att få en bedömning eller grad av 

instämmande i påståenden. I samband med utskicket berättade vi vad undersökningen 

handlade om och i vilket syfte vi behövde deras hjälp. Enkäten var anonym och ingen 
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respondent går att identifiera. Tio av enkätfrågorna var standardiserade och den sista frågan 

var öppen och gav utrymme till ostrukturerade svar (Patel & Davidson 2010). Enkäten 

skickades till 21 pedagoger och vi fick cirka 50 % i svarsfrekvens. 

 

Enkäturval 

 

Enkäten skickades via e-post till alla pedagoger på den aktuella förskolan och vi hämtade dem 

efter några veckor. Här fanns inget urval i vilka som fick svara. 

 

Intervju 

 

Vi valde att intervjua fem pedagoger samt verksamhetschefen för att ta reda på hur de ser på 

sin utemiljö. De pedagogerna som anmält sitt intresse för att vara med i intervjuerna 

kontaktades och vi avtalade en dag samt tid för intervjun. Vi informerade om oss själva och 

varför vi ville intervjua dem. Vi gav också information om hur svaren skulle presenteras och 

publiceras, det vill säga vi berättade att det ska bli vårt examensarbete (Häger 2007). 

Intervjuer genomfördes med varje enskild pedagog som även valde platsen där intervjun 

kunde utföras och vi såg till att vi inte blev störda eller avbrutna. Vi försökte vara så neutrala 

som möjligt under intervjuerna och vi undvek att visa våra åsikter i frågorna som ställdes. 

Patel & Davidsson (2010) påtalar att den som intervjuar måste visa respondenten respekt, inte 

bara med ord utan med gester och kroppsspråk. “Tanken är att intervjuarna tillsammans ska 

kunna belysa olika nyanser. Med sina olika specialområden kan de bättre förstå det som sägs. 

Är de representanter för olika intressen kan de bevaka sina områden” (Kylén 2004 s 23). En 

intervju är en metod som ger den enskildes uppfattning samt delger sina inre tankar. Eftersom 

en intervju ser olika ut beroende på respondenten öppenhet samt personlighet så kan det ses 

som en konst att utföra en intervju (Løkken & Søbstad 2009). 

Vi genomförde så kallade panelintervjuer. Vi var två som intervjuade och en pedagog som 

intervjuades. Intervjun hade öppna frågor så att respondenten fritt kunde svara med sina egna 

ord. Dessa frågor lämnar utrymme för den enskildes svar och den egna tolkningen samt att 

den enskildes intresse kan avspeglas. Svårigheten med öppna frågor kan göra det tidskrävande 
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att sammanställa medan bredden på svaren ger en bättre bild av undersökningen (Bryman 

2011). 

När vi sammanställt och analyserat pedagogernas svar har vi använt oss av hermeneutik vilket 

även pedagogerna gjort när de svarade på våra frågor. 

 

 

Intervjuurval 

 

Via e-post tillfrågades alla pedagoger om de ville svara på våra intervjufrågor. De fem första 

som svarade var de som vi intervjuade. Patel & Davidsson (2010) anser att respondenterna 

måste känna sig motiverade till att bli intervjuade för att samtalsklimatet ska bli så bra som 

möjligt. Intervjufrågorna finns som bilaga B. 

 

3.5 Tillförlitlighet 

 

I vår studie har vi genomfört intervjuer och enkäter med enskilda pedagoger, för ta reda på 

hur de upplever att utemiljön fungerar på gården. Många av pedagogerna har varit verksamma 

på andra förskolor tidigare och kan därmed jämföra de olika utemiljöerna mot andra 

förskolor. Pedagogernas tidigare kännedom om olika gårdar samt erfarenhet inom yrket 

hjälper dem att besvara undersökningen och höjer validiteten i vår undersökning (Patel & 

Davidson 2010). 

Vårt resultat baseras på vad pedagogerna anser om sin specifika utemiljö och kan inte 

jämföras fullt ut med andra gårdars utemiljöer. Pedagogernas svar i denna undersökning blir 

för detta arbete tillförlitliga källor. 

 

 

3.6 Metodkritik 

 

Kylén (2004) menar att det är enkelt att planera en intervju, men det är svårare att 

sammanställa den. Han fortsätter med att det är tidskrävande att konstruera en enkät, men det 
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är enkelt att sammanfatta och bearbeta den. Grönmo ser den kvalitativa och den kvantitativa 

som kompletterande forskningsläror. Tillsammans ger metoderna ett rikt och mångsidigt 

resultat (Løkken & Søbstad 2009). Patel & Davidsson (2010) menar att en enkät inte ger 

någon kompletterings möjlighet till skillnad mot en intervju. 

 

Den kvalitativa forskningen kan anses vara en prövning av vad teorin säger. Vilken 

sannolikhet det ligger i det kvalitativa resultatet kan också ses från vilken urvalsgrupp 

respondenterna kommer ifrån. Kvalitativ forskning har kritiserats av de forskarna som 

använder den kvantitativa forskningen, att det är frågeställning samt tolkning av svaren som 

redovisas som kan ge en missvisande bild av resultatet. Även den kvantitativa forskningen har 

kritiserats av de forskare som använder kvalitativ forskning att den sociala verkligheten inte 

kommer till sin rätt i det kvantitativa resultatet (Bryman 2011). I en enkätundersökning 

kommer mätbara resultat fram som går att sammanställa i olika tabellformer (se bilaga B). För 

att få respondenterna att svara är utseendet viktigt enligt Kylén (2004). Enkäten bör vara 

tilltalande och se inbjudande ut. Han menar vidare att om enkäten är lättförståelig blir 

svarssekvensen högre. Kylén hävdar också att antal svar blir högre om deltagarna tvingas 

lämna in svaret direkt, men samtidigt kan svaren bli slarvigare och mindre genomtänkta då. 

 

 

3.7 Forskningsetiska principer 

 

Vi har tagit del av Vetenskapsrådet informerar angående vilka etiska regler som finns för 

insamling av information till vår studie. 

 

 

Informations krav 

 

Vi informerade först verksamhetschefen genom att komma till arbetsplatsen och presentera 

oss samt informera om vår studie och på vilket sätt vi önskade att pedagogerna medverkar. 

Denna information skickades också som skriftlig information. Därefter informerades 

pedagogerna skriftligt vilka vi är, om vår studie och vilket syfte studien har samt på vilket sätt 
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vi vill att pedagogerna ska medverka. Deltagandet var frivilligt och kan avbrytas när 

pedagogen inte vill fortsätta sin medverkan. 

 

Samtyckes krav 

 

Vi inhämtade en bekräftelse på vilka pedagoger som var villiga till att delta. Pedagogerna 

avgjorde själv på vilka förutsättningar de ville medverka samt att de kunde avslutat när de 

önskade utan att det ställdes några senare krav på dem eller orsakade några efterföljder. 

 

Konfidentialites krav 

 

Alla uppgifter som samlades in är skyddade från andra, genom tystnadsplikt. Identitets och 

personuppgifter går inte att spåras upp eller sättas i samband med studien. 

 

Nyttjande krav 

 

All information som samlades in får endast användas i denna studie och inte lämnas ut till 

andra eller användas i någon ny studie. Deltagarna i studien har sin rätt att läsa resultatet 

(Codex 2012). 

 

Etiska frågor under en intervjuundersökning 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att etiska dilemman existerar under hela intervjustudien. 

De anser därför att forskarna redan från början tänker på de eventuella etiska problem de kan 

ställas inför. Författarna räknar upp 7 stadier där det kan finnas etiska problem: 

1. Tematisering. Här bör syftet med intervjuerna beaktas. 

2. Planering. Viktigt här är att informera intervjupersonerna om varför intervjuerna görs och 

se till att säkra anonymiteten. 

3. Intervjusituation. Situationen får inte gå ut över verksamheten så att intervjupersonen blir 

stressad eller fylls av dåligt samvete. 

4. Utskrift. Även här är det viktigt att anonymisera så mycket det går. Det ska inte gå att spåra 

vem som svarat vad. 
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5. Analys. Frågeställningen här är hur mycket svaren ska analyseras utan intervjupersonernas 

delaktighet. 

6. Verifiering. Forskaren ska redovisa säkrad kunskap och se till att ställa rätt sorts frågor. 

Forskaren måste fundera på hur pass känsliga och kritiska frågor som ska ställas. 

7. Rapportering. Återigen är det anonymiteten som är viktig, även vilka konsekvenser 

rapporten kan få för de deltagande intervjupersonerna måste tas i beaktning. 
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4 Resultat 

 

I detta avsnitt kommer vi tematisk att redovisa sammanställningen från de svar vi erhållit 

genom våra intervjuer och enkäter. Texten kommer vara löpande men några inslag av citat 

från respondenter. Texten är indelad i tema utifrån de frågeställningar vi haft i enkäten och 

under intervjuerna. En sammanställning av enkätsvaren finns som bilaga D. 

 

 

4.1 Gårdens utformning 

 

Efter genomförda intervjuer kan vi konstatera att alla pedagoger anser att gården är byggd för 

att stimulera till mycket utomhusvistelse. Många pedagoger nämner att naturorienterande 

ämnen (NO) och teknik fått en stor utvidgad plats i förskolans reviderade läroplan. 

Pedagogerna betonar under intervjuerna att gården är planerad och konstruerad för att 

inspirera till en utomhusvistelse utan traditionella leksaker och för att främja den fria leken i 

en varierad miljö. En pedagog uttrycker att ”Barnen ska vistas i olika sorters miljöer med 

exempelvis grus, skog och sand och de ska använda naturmaterial i lekarna”. 

Även i enkätsvaren syns det tydligt att pedagogerna anser att gården är byggd och planerad 

för att uppmuntra barn till lek. Flera av ”enkät-pedagogerna” svarar dock att det sker en del 

olyckstillbud på gården. 

 

 

4.2 Vad stimulerar barns lek? 

 

Alla vi har intervjuat är eniga om att den fria leken är den viktigaste. ”Jag har märkt att barn 

gillar att leka fritt utomhus” är ett av svaren. Respondenterna tycker att det ska finnas mycket 

naturmaterial för barn att använda i sin lek och att det på gården ska finnas olika miljöer och 

underlag. 

Pedagogerna anser både i enkäten och under intervjuerna att traditionella leksaker inte 

behöver tillföras en gård. De saker som behövs är, enligt dem, de saker som idag redan finns 
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det vill säga skottkärror, borstar, spadar och ett utomhuskök. Andra saker som i dagsläget 

finns på gården och som pedagogerna nämner som viktiga är en bygglekplats, vatten, odling, 

natur och en eldplats. 

 

 

4.3 Gårdens användning 

 

Pedagogerna berättar om att de är utomhus mycket. De flesta svarar att de tror de är ute mer 

än en förskola med en traditionell gård. En pedagog betonar att mängden utomhusvistelse 

också hör ihop med personalstyrkans intresse i att vistas utomhus och är beroende på antal 

barn i förskolegruppen. Hennes uppfattning är att om det finns många barn i förskolegruppen 

går gruppen ut mer. Hon menar vidare att barngruppen visar mer harmoni vid lek utomhus 

och dessutom får de mer utlopp för sin energi utomhus. Hon uttrycker att ”Utomhus kan 

barnen springa av sig all överskottsenergi för att sedan återgå till lek utan att störa någon 

annan” 

Alla vi intervjuat svarar att de inte kände något behov av att gå utanför förskolegården. De 

anser att de har allt de behövde på gården och om de gör utflykter har det andra syften än 

miljöombyte. ”Vi har gjort barnvandring på gården tillsammans med barnen för att se om de 

trivs här eller om det finns ställen som de upplever som otrygga och det var endast vid 

sandlådan som några barn upplever det som konfliktfyllt, vilket ger oss en uppfattning om att 

de trivs på vår gård”. I enkäten svarar samtliga elva pedagoger att gården används dagligen. 

Svaren är skiftande i enkäten om behovet att gå ifrån gården. Här varierar svaren från 5 till 2. 

 

 

4.4 Möjligheter och hinder med gården 

 

Under intervjuerna berättar pedagogerna att de mest ser fördelar med gården. De är eniga om 

att den största fördelen är att barnen får vara mycket utomhus. En svarar att” tyvärr är inte 

utomhusmiljö någon naturlig situation för många barn”. Pedagogerna anser det viktigt för 

barn att få följa naturens alla skiftningar. Barnen ska också på ett naturligt sätt få kunskap om 
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djur, trädslag och bär. De anser vidare att gården inbjuder till utomhusmatematik på ett 

naturligt sätt och den inbjuder till bygg-lek samt kojbygge. 

Alla pedagoger svarar i intervjuerna att de anser att gården är välplanerad och att den inbjuder 

till lekar som stärker barnens fantasi och kreativitet. De betonar också att det sällan blir 

konfliktsituationer kring naturmaterial i leken. Under intervjuerna framkommer det att 

pedagogerna anser att gården är stor, vilket upplevs positivt då många barngrupper kan vara 

ute samtidigt utan att störa varandra. Ett par pedagoger påpekar att på grund av gårdens 

storlek och växtlighet måste de cirkulera mycket samt räkna barnen ofta. Pedagogerna måste 

vara uppmärksamma så inga olyckor sker med barngruppen. 

Några pedagoger påpekar under intervjun att det varit fler problem med gården tidigare, men 

de har åtgärdats. Det har då handlat om nedfallna träd och vattenansamlingar. Andra faktorer 

som kan vara ett hinder med gården är pollen och allergier eftersom de vistas mycket 

utomhus. Tillgängligheten för barn med rörelsehinder kan också bli ett hinder. I nuläget finns 

det ett barn som har gåstol på förskolan, pedagogerna får hjälpa honom att nå vissa områden 

på gården i dagsläget. 

På frågan om UV-strålning svarar samtliga av de intervjuade pedagogerna att de försöker 

förhindra att barnen utsätts för strålningen. Barnen använder solkräm och de har keps eller 

solhattar på sig. Eftersom gården är lummig finns det gott om naturlig skugga, det finns även 

ett segeltyg att sätta upp över vattenleken vid behov av skugga där. Pedagogerna svarar att de 

ger barnen mycket dryck och att om de anser det jobbigt med solen eller värmen kan de välja 

att stanna inomhus under vissa delar av dagen. 

Både i enkätsvaren och i intervjusvaren framgår det att gårdens utformning inte passar alla 

åldersgrupper. Pedagogerna menar att gården inte är byggd för att passa barn under 3 år, men 

idag är det inget problem eftersom förskolan har de äldre barnen (4-5 år). 

 

 

4.5 Traditionella uteleksaker 

 

Pedagogerna som intervjuats svarar enhälligt att de inte saknar de traditionella leksakerna på 

gården till skillnad mot vad som kan utläsas av enkätsvaren. På enkätfrågorna svarar de flesta 
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att de inte saknar gungor och cyklar, men några svarar att de saknade dessa leksaker. De 

svarar att de saknade gungor mer än cyklar. 

En intervjuad pedagog svarar att hon saknade bollar på gården. Hon förmedlar att “ bollar är 

bra för barns koordination och motoriska utveckling” Flera intervjuade pedagoger svarar att 

en gård utan traditionella leksaker stämmer väl in i den reviderade läroplanen. En pedagog 

säger att ”i sandlådan lär sig barnen teknik då de med hjälp av spannar bygger sandslott. 

Vilken sand är bäst? Ljus eller mörk. Hur högt kan man bygga innan det rasar?” Samtliga 

pedagoger poängterar att det uppstår färre konfliktsituationer utan traditionella leksaker. 

Vidare svarar de att de tror att arbetsskadorna bör minska tack vare mindre lyft i och ur 

gungor och puttandet på gungor. 

På förskolan bestäms inköp av leksaker till gården i en speciellt utvald grupp. Pedagogerna 

har möjlighet att önska inköp där, men det är ett majoritetsbeslut som avgör om inköpen 

genomförs. I slutänden är det rektorn som ansvarar för alla inköp. 
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5 Analys 

 

Nedan kommer vi att försöka identifiera det vi har fått fram genom intervju- och enkätsvar 

samt vad forskningen säger om miljöns betydelse för barns lärande och utveckling. 

Det framgår tydligt att alla pedagoger upplever den undersökta gården positivt. Pedagogerna 

tycker att den fria leken är viktig. Pedagogerna anser att barnen ska få vistas utomhus mycket 

och få tid till lek. Pedagogerna går ut på gården både på förmiddagen och på eftermiddagen. 

Vi tolkar det som om barnen är mer aktiva i den naturrika miljön som finns på gården. Vi har 

förstått att många av barnen leker tillsammans vilket utvecklar deras sociala kompetens. 

Gården inbjuder till olika sorters lekar, de som är lite vildare med tuffare tag men även lite 

lugnare för de barn som gömmer sig i något buskage. Naturgårdens varierade miljö gör att 

barnets motoriska utveckling stimuleras.  

På den förskola där vi bedrivit vår undersökning finns många träd och andra ställen som 

inbjuder till klätterlekar och kojbyggen. I vår undersökning och genom observation av gården 

ser vi en klar och tydlig bild av att barn tillåts klättra i träd och bygga kojor. Barn utvecklar 

sin motorik och koordinationsförmåga genom olika lekar och detta stämmer väl in i Grahns 

m.fl (1997) tankar om att barnet behöver utmaningar och möjlighet att använda sin motorik i 

en trygg, stimulerande samt uppmuntrande miljö. 

Vi tolkar utifrån pedagogernas berättelser att barnen leker roll-lekar ute på gården. Det finns 

en stenstuga som inbjuder till olika roll-lekar och där sätter bara fantasin gränser på vilken 

sorts lek som utspelas. I leken använder de naturmaterial som de i leken förvandlar till nya 

saker. Eftersom det finns nästan obegränsat med pinnar eller annat naturmaterial så behöver 

det inte uppstå konflikter utan barnen har material så det räcker till alla. Mårtensson tar även 

hon upp att barnet inte behöver konkurera om pinnar och dylikt när naturen har så mycket att 

erbjuda (Mjöberg, 2008). En pedagog sa att “Naturmaterial stimulerar fantasin” och det är 

något som vi också sett i vår undersökning. 

I resultatet framkommer att pedagogerna anser traditionella leksaker som onödiga. 

Pedagogerna vill hellre uppmuntra barnens kreativitet och fantasi. Många deltagare i 

undersökningen lyfter fram vattenleken som viktig och lustfyllt för barnen och detta är något 

som vi utifrån vår erfarenhet håller med om. I den reviderade läroplanen för förskolan har 

teknik fått större utrymme och vi anser att just vattenleken är ett ypperligt lekställe för 
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teknikutövning. Barnet kan känna på kallt och varmt, lära sig mängdlära, storlekars betydelse, 

vad vatten behövs för och så vidare. 

Vi har sett att gårdens utformning har betydelse för vilken lek barn ägnar sig åt. Vi har i vår 

undersökning sett att alla respondenter anser att gårdens utformning inbjuder till lek. 

Förskolan har nästan inga traditionella leksaker utan barnen leker mest med naturmaterial. 

Eftersom förskolan har sparat mycket av skogsmarken på gården bjuder den in barn till lek 

utan traditionella leksaker. Grahn menar även han att “ hur förskolegårdar är utformade har 

oerhört stor inflytande på barns lek och utveckling. den är deras dagliga utemiljö där de ska 

lära sig att utforska och upptäcka naturen, sig själv, sina sinnen och omvärlden” (Lärarnas 

nyheter 2009). 

Barnforskaren Heurlin- Norinder säger att barn och vuxna ser på miljön på olika sätt. Barnen 

använder hela kroppen, samt är konkreta i sitt användande. När barn ska berätta om sina 

upplevelser tar de olika miljöer till hjälp medan vuxna berättar genom sina synintryck 

(Lenninger & Olsson 2006). 

Alla pedagogerna är överens om att gården inbjuder barnen till mycket motorikträning och 

balansträning tack vare träd, stenar och andra naturliga hinder som barnen gärna vill utmana. 

Resultatet av vår studie visar att pedagogerna är medvetna om utevistelsens betydelse 

eftersom de dagligen går ut. Detta tolkar vi som att pedagogerna är medvetna om 

utevistelsens betydelse för hälsan. Vi har sett att pedagogerna gör mycket för att förhindra att 

barnen utsätts för UV-strålar. Det bästa skyddet enligt pedagogerna är gårdens utformning 

som består av träd och buskar. Skuggan blir naturlig i den lummiga gården och i skogen 

kommer knappt solens starka strålar in alls. Vi har sett att gården ger många sinnesintryck och 

det är något som Szczepanski anser viktigt på en gård (Björklid 2005). 

 

 

5.1 Slutsats 

 

Vi tolkar det som att barnen är mer aktiva på en naturrik gård jämfört med en konstruerad 

gård. Den största skillnaden är behovet av traditionella leksaker. Av svaren på enkätfrågorna 

tolkar vi det som om en liten grupp pedagoger saknar traditionella leksaker på gården och då 

främst gungor. Sedan är vår uppfattning är att det behövs mycket mer traditionella leksaker på 
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den konstruerade gården för att stimulera barn till lek. På den naturrika gården leker barnen 

mer med naturmaterial och deras fantasi och kreativitet stimuleras och tack vare det behöver 

pedagogerna inte tillföra traditionella leksaker. 
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6 Diskussion 

 

I detta avsnitt diskuterar vi resultatet av vår undersökning och om de metoder vi använt oss 

av. Vi avslutar med att diskutera fortsatt forskning och vilka tankar som väckts hos oss under 

arbetet med denna undersökning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

I vår inledning ställde vi oss frågan om utemiljön på förskolan kan ha betydelse för barns fria 

lek och vilka leksaker som behövs på en gård. Vi valde att undersöka hur pedagogerna på en 

specifik förskola upplever sin gård och hur de tolkar att barnen använder den. Vi kan genom 

denna studie se ett positivt resultat av vår undersökning. Sammanfattningsvis kan vi säga att 

alla pedagoger som deltagit i vår undersökning är nöjda med sin utemiljö på förskolan. I vårt 

resultat kan vi tydligt se att pedagogerna upplever att gården är välplanerad för att tillgodose 

barns fria lek. 

 

Vi anser att vi genom vårt arbete fått svar på vårt syfte och våra frågeställningar. Pedagogerna 

på den specifika förskolan upplever att gården planerad och byggd utifrån förskolans läroplan. 

De aktiviteterna som genomförs på gården stämmer väl överens med innehållet i Lpfö 98. I 

den reviderade Lpfö 98 har teknik och NO fått en större del och pedagogerna anser att gården 

uppfyller dessa mål väl. Den röda tråden i pedagogernas tankar om gården är att inte tillföra 

traditionella leksaker, utan barnen ska leka med naturmaterial. Detta är något som barnen gör 

enligt pedagogerna som berättar att barnen bygger kojor av pinnar, klättrar på stenar och gör 

sandslott samt leker och experimenterar med vatten. Naturmaterialet används också flitigt 

under de roll-lekar som barnen leker på gården. Pedagogerna förmedlar att barnen trivs på 

gården men barnen har under barnvandring berättat att det sker konflikter vid sandlådan. Kan 

detta möjligtvis bero på att det är där de flesta traditionella leksaker finns? Denna fråga 

grundar vi på att både litteraturen och pedagogerna menar att det sker få konflikter kring 

naturmaterial.  

 

Vi undrar om det kan vara så att pedagogerna har varit helt ärliga i sina svar eller om de vill 

att gården ska vara så bra som den planerades. Något som vi anser intressant är att de 
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respondenter som besvarar intervjufrågorna säger att de inte saknar traditionella leksaker, men 

i enkäten svarar några att de gör det. Är det kanske lättare att vara ärlig helt anonymt? Kan det 

vara så att pedagogerna som arbetar på den specifika förskolan har ett stort intresse för 

utomhuspedagogik och därför anser gården uppfyller barnens och pedagogernas behov. 

 

Något som kan ha påverkat resultatet är att den genomfördes under våren och under den tidiga 

sommaren. Vädret inbjuder då till mer utevistelse och gården visar sig säkert från sin bästa 

sida. Frågan är om resultatet skulle blivit desamma om undersökningen genomförts i 

november månad? 

 

 

6.2Metoddiskussion 

 

Nu i efterhand ser vi ett antal saker som vi kunde gjort annorlunda. En sak är att 

frågeställningen i intervjuerna och enkäterna skulle vara mer lika för att få en bättre 

helhetsbild av undersökningen. En annan sak som vi borde ha undersökt är varför 

pedagogerna arbetar på den specifika förskolan? Eftersom förskolan är relativt nybyggd är 

pedagogerna ganska nyanställda. Vår frågeställning som vi borde haft med är om de valt att 

arbeta där på grund av utomhusprofilen eller om det finns andra orsaker till att de arbetar där. 

För att få en insyn av hur miljön upplevs av barnen på förskolan skulle vi även ha intervjuat 

några barn samt observerat dem i leken. Det finns barn som har varit på andra förskolor 

tidigare som kunde få ge sin åsikt av hur de upplever miljön på denna specifika förskola. 

Tidpunkten för undersökningen var inte optimal och upplevdes stressande för oss. Vi känner 

att det vore önskvärt med mer tid till planering av frågor till intervjuerna och enkäterna. Ett 

annat hinder var att pedagogernas semestrar stundade och att det var terminsslut vilket 

innebär färre barn på förskolan och därmed färre pedagoger. Det blir då svårare för 

pedagogerna att lämna barngrupperna för att besvara våra intervjufrågor. Vi kände därför att 

vi ville genomföra intervjuerna och enkäterna så snart som möjligt vilket kan ha påverkat vårt 

förarbete. 
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6.3 Fortsatt forskning 

 

Under arbetets gång har nya tankeställare väckts, desto mer kunskap vi fått inom området, 

desto intressantare och viktigare tycker vi detta ämne är. Vi ser många sidospår utifrån detta 

arbete. 

Något som vi känner vore intressant att undersöka är om barn på den specifika förskolan är 

friskare än barn på en traditionell förskola? Mycket av litteraturen som vi läst under arbetets 

gång behandlar fördelarna med utomhusvistelse sett ur ett hälsoperspektiv. En spännande 

undersökning vore att jämföra sjukfrånvaron på den specifika förskolan mot en traditionell 

förskola som inte har lika mycket utomhusaktiviteter. Vi tror och hoppas att resultaten av en 

sådan undersökning visar på att barnen på den förskola som är utomhus mycket håller sig 

friskare. 

En annan intressant undersökning är om det skiljer i antalet olyckstillbud på en traditionell 

gård jämfört med en naturrik gård? Vi tror personligen att det sker färre olyckor på den 

naturrika gården. Detta tror vi beror på att barnen lär sig hantera de naturliga hindren som 

finns och att barnens motorik utvecklas bättre på en naturgård. 

 

 

6.4 Tankar som väckts under arbetets gång 

 

Vi ansåg redan innan denna undersökning att utevistelsen var viktig på förskolan. Nu när vi 

läst litteratur och genomfört undersökningarna har våra tankar stärkts samt att vi fått en större 

uppfattning av miljöns betydelse för barns lek. Vår uppfattning nu är att många av de 

traditionella leksakerna är överflödiga på en gård om det istället erbjuds en naturmiljö. Vår 

vision om en optimal gård är en utomhusmiljö som erbjuder naturliga motorikbanor med hjälp 

av stenar, stockar, vatten, träd, rötter och dylikt. Det bör finnas en skogsdunge som inbjuder 

till kojbygge, “gömmalekar ”och möjlighet till avskildhet. Gården ska erbjuda naturligt 

solskydd och möjlighet till regnskydd. Vi anser att det bör finnas en sandlåda och vattenlek 

med tillhörande leksaker för att väcka barns intresse samt nyfikenhet för No och teknik. 

Övrigt som vi anser viktigt är ett utomhuskök och möjlighet till odling. För att kunna sköta 

odlingen behöver barnen ha tillgång till hinkar, spadar, krattor och skottkärror. Vår vision 
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stämmer väl in i hur gården på den specifika förskolan är planerad, byggd och använd. 

 

Vi är båda övertygade om att istället för de traditionella leksakerna såsom cyklar, gungor, 

bilar, vagnar och diverse småleksaker bör barnen erbjudas naturmaterial. Vi är överens om att 

naturmaterial stärker barns fantasi och kreativitet. Det är bara fantasin som sätter gränser för 

vad en pinne eller en kotte kan förvandlas till i leken. Det kanske är som Albert Einsten sagt: 

“Fantasi är viktigare än kunskap”. 

Vi valde tidigt i vår studie att inte observera barns lek. En tanke som vi haft under arbetets 

gång är att det vore intressant att studera hur barn väljer lekställen. Vi tycker det vore 

spännande att undersöka vilken sorts lekställe som lockar barn till lek under en längre tid. Vår 

fundering är den att ta med en barngrupp till en plats där det erbjuds både en traditionell 

lekplats med gungor, rutschkana och övriga lekmöjligheter och en skogslekplats i form av en 

dunge. Vi tror båda att barnen spontant väljer den traditionella lekplatsen men med tiden går 

över till skogsdungen. Vi tror att skogsmiljön erbjuder barn en mer spännande och varierad 

lekmiljö och det vore kul att se om våra tankar stämmer in i praktiken.
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8 Bilagor 

Bilaga A Brev till förskola 

Hej! 

Vi heter Ann Roos och Jessica Svensson och går distansutbildningen Lärarexamen för 

förskola | förskoleklass på Linnéuniversitetet och vi läser nu sista kursen: GO2963 - VT12 - 

Examensarbete - allmändidaktisk-utbildningsvetenskaplig inriktning. 

 

Vi har fått tillåtelse från XX (rektorns namn) att genomföra en del av arbetet på Er förskola 

och framförallt kring Er utemiljö. Den 25 maj på förmiddagen kommer vi till Er förskola för 

att genomföra intervjuer och lämna en enkel enkät. 

 

Vi vill poängtera att alla svar kommer behandlas anonymt och det vi skriver om förskolan ska 

behandlas på så vis så att förskolan ska vara svår att känna igen för en utomstående.  

 

Vårt syfte och vår frågeställning samt tillvägagångssätt till vårt examensarbete är: 

Syfte: 

Vi vill med vår undersökning se vad som kan tillsättas en förskolegård i stadsmiljö för att den 

mer ska stimulera barnens fantasi och lek.  

Frågeställningar: 

Vilka olika miljöer kan finnas på en förskolegård för att den ska stimulera barnen till lek. 

Vilka hinder och möjligheter finns både, lokalt och centralt, till att planera och genomföra en 

förändring av utomhusmiljön runt en förskola för att maximalt stimulera barn på ett positivt 

sätt till fantasi och lek.  

Tillvägagångssätt: 

Intervjuer 

Observationer 

Litteraturstudier 

 

Med vänlig hälsning 

Ann Roos och Jessica Svensson 



 
 

Bilaga B Intervjufrågor 

 

1. Vet du grundtanken varför förskolegården fick denna utformning? 

2. Vet du om gården blev som den planerades? 

3. Vad tycker du bör finnas på förskolegården för att stimulera till lek? 

4. Tror du att ni använder er gård mer, än vad andra förskolor gör? 

5. Ser du några hinder i er utevistelse, som t.ex. allergier, väder? 

6. Vilka möjligheter ser du med er förskolegård? 

7. Har förskolan tänkt på UV – strålningen under barnens utevistelse på 

förskolegården? 

8. Vem styr inköpen av materialet till förskolegården? 

9. Hur upplever du de traditionella ute leksakerna? Positivt och negativt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga C Enkät 

 

Enkät angående förskolegården hinder och möjligheter 

Vi vill att ni fyller i svaren i tabellen med håller med (=5) eller håller inte med (=1). 

Vi vill gärna ha era svar senast….? 

Fråga 5 4 3 2 1 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Resultat      

 

1. Tycker du att förskolegården inspirerar till lek? 

2. Används gården dagligen? 

3. Är gården anpassad för alla åldrar? 

4. Är gården tillgänglig för barn med eventuell funktionsnedsättning? 

5. Saknar du gungor på gården? 

6. Saknar du cyklar på gården? 

7. Sker det några olyckstillbud på gården? 

8. Finns det behov att gå utanför gården? 

9. Används grillplatsen? 

10. Talar ni med barnen om hur man uppträder i naturen? 

11. Är det något du skulle vilja förändra på gården? Vad i så fall? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Mvh. Ann Roos och Jessica Svensson 

 



 
 

Bilaga D Enkätresultat 

 

Enkät angående förskolegården hinder och möjlighet 
   

          

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          
 

        

         
Fråga 5 4 3 2 1 

1 5 6 
   

2 11 
    

3 2 2 7 
  

4 
 

4 6 1 
 

5 1 2 1 2 5 

6 1 
 

1 1 8 

7 
 

1 7 3 
 

8 2 2 5 2 
 

9 3 3 2 3 
 

10 5 3 3 
  

Resultat 
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