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Abstrakt 

Författare: Eva Perkman och Lena Pettersson 

 

Titel: ”Ibland vet man inte hur de tänkt?”  

En kvalitativ studie om betydelsen av förskolors utemiljö och dess fasta material. 

 

Engelsk titel: ”Sometimes you do not know how they thought?”  

A study of the importance of the solid in preschool outdoor environment 

 

Antal sidor 26 

 

I undersökningen har en kvalitativ studie använts bestående av postenkäter. Syftet med 

studien är att undersöka tre förskolors utemiljöers fasta material. De valda förskolornas 

utemiljöer är byggda under tre olika årtionden. Förskolegårdarna har studerats av oss 

genom observationer, foto och postenkäter till pedagogerna. I postenkäten har 

pedagogerna fått besvara hur de upplever den egna förskolegårdens fasta material. 

Antalet svarande pedagoger uppgick till 30 stycken. 

 

 Gemensamt för alla tre förskolorna är att pedagogerna saknar fast material i utemiljön 

för att kunna bedriva ett utvecklande och undersökande arbetssätt tillsammans med 

barnen, speciellt saknar de klättringsmöjligheter som främjar barnens motoriska behov. 

Två förskolor saknar en stor plan öppen yta för samarbetsövningar samt tillgång till 

vatten. Alla pedagogerna i undersökningen är eniga om att det fasta materialet 

stimulerar barnen såväl språkligt, socialt, motoriskt och kognitivt, då materialen 

hjälper barnen att samtala, turas om, röra sig och fantisera i den dagliga leken. På en av 

de äldre förskolorna anser pedagogerna att gården är för liten i förhållande till antalet 

barn som vistas där. De menar att storlek och utformning inte ger dem de 

förutsättningar som behövs för att kunna bedriva verksamheten utifrån läroplanens 

intentioner.  

 

Undersökningen visar att förskolornas utemiljöer skiljer sig åt i storlek, vegetation, 

standard samt utformningen, vilken pedagogerna inte anser sig kunna påverka.  

Betydande skillnader finns mellan äldre och nyare förskolegårdar. Den nybyggda 

förskolegården har flera variationer av fasta lekredskap samt färggladare material.   
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 1. Inledning/bakgrund 
Vi är två yrkesverksamma barnskötare som studerar till förskollärare på distans vid 

Linneuniversitet i Växjö. Då bådas erfarenhet i förskoleverksamhet är lång är vår upplevelse 

att barngruppernas storlek succesivt har ökat. Större barngrupper medför mer slitage på det 

fasta materialet. Genom en gemensam diskussion framkom det att intresset består av att 

undersöka hur pedagogerna upplever det fasta materialet på sin förskolegård och att göra en 

jämförelse av äldre och nyare förskolors fast förankrade material. Detta för att även få reda på 

om pedagogerna saknar något för att tillsammans med barnen kunna bedriva ett utvecklande 

och undersökande arbetssätt. Intressant är också att få reda på vilka behov det fasta materialet 

stimulerar hos barnen enligt pedagogerna. Enligt Mårtensson; F (I Jensen & Harvard, 2009) är 

utformningen av utemiljön viktig för barnens utveckling, speciellt när barnen befinner sig där 

dagligen. Hon lyfter att en bra utformning av förskolegården hjälper barnen med att bygga 

upp sin förmåga av det sociala samspelet, fysisk aktivitet och avkoppling. 

Ämnesområdet är valt utifrån egna erfarenheter. Vår upplevelse är att mycket av det fasta 

materialet på de äldre förskolegårdarna är väldigt slitet och inte blir renoverat utan helt enkelt 

bortforslat utan att ersättas av något annat material. Samtidigt som det i kommunen byggs nya 

förskolor med fler variationer på materialet. Under ”Förskolans uppdrag” i den reviderade 

läroplanen kan läsas om utevistelsen betydelse för barns lärande, utveckling och vikten av en 

trygg miljö som lockar till aktiviteter, fantasi och kreativitet i lek och lärande i förskolemiljö 

vilket båda två anser som viktigt. 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 

lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. Leken är viktig 

för barns utveckling och lärande. 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 2011, rev. 

2010:9) 

 

Att förskolegården och dess utformning är betydelsefull benämns också i en artikel i tidningen 

”Förskolan” där skribenten Tora Villanueva Gran intervjuar Patrik Grahn. Under tidigt 90-tal 

gjorde Patrik Grahn flera tvärvetenskapliga studier kring hur förskolegårdar är rustade och hur 

materialen nyttjas av barnen i leken. Sammantagna resultat är tydliga: ”hur förskolegården är 

utformad har oerhört stort inflytande på barnens lek och utveckling. Den är deras dagliga 

utemiljö där de ska lära sig att utforska och upptäcka naturen, sig själva, sina sinnen och 

omvärlden.” (nätet 13 08 25). Grahn framhåller som viktigt att det finns träd och buskar som 

kan bilda platser för barnen att kunna vara lite i skymundan på. Vidare benämner han vikten 

av en variationsrik utformad miljö där kuperad mark finns att tillgå. 

  

 Begreppsdefinition 

Förskola – Detta begrepp står för de förskolor som deltar i undersökningen. 

 

Pedagog – När undersökningen gjordes lämnades enkäter till både förskollärare och 

barnskötare, därmed benämns alla deltagare i undersökningen som pedagoger.  
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Äldre förskola – Är benämningen av en förskola byggd för 20 – 30 år sedan. 

 

Nyare förskola – Är benämningen av en nybyggd förskola upp till en som är 5 år. 

 

Fast förankrat material – Innefattar här exempelvis gungor, rutschkanor, sandlådor, 

bakbord, gunghästar, buskar, träd vilka är fasta förankrade material som inte behöver/kan 

plockas undan. 

 

Förskolegård – Den staketinhägnade utomhusmiljö som barn och pedagoger har tillgång att 

kontinuerligt vistas i. 

 

Rum i rummet - Är en definition som används då exempelvis träd, buskar eller staket och 

liknande gör så att en liten yta blir avskärmad på något sätt. 

 

Utvecklande material – Är här fasta förankrade material som i sig självt hjälper barnet att 

utvecklas. Material som stimulerar exempelvis vestibulära och kinestetiska sinnen är gungor 

och andra typer av balansmaterial. 

 

Undersökande material – Ses i vår studie som material där barnen kan få en förståelse för 

något exempelvis odling där barnen kan vara med och följa processer samt även lukta, smaka 

och känna. Att lära sig något om materialets egenskaper exempelvis olika materials 

flytförmåga i vatten möjliggörs då barnen har fri tillgång till vatten. Med fri tillgång menas 

här att de kan ta det själva exempelvis genom att det finns en kran ute på gården. 
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet är att undersöka tre förskolors utemiljöers fasta material. Studien avser belysa om och i 

så fall vilka skillnader det finns mellan förskolegårdar som är uppförda under olika årtionden. 

Syftet är vidare att undersöka hur pedagogerna upplever utemiljöns fasta redskap och vilka 

behov materialet stimulerar hos barnen, samt att ta reda på om pedagogerna anser sig sakna 

något material i utemiljön för att kunna bedriva ett utvecklande och undersökande arbetssätt 

tillsammans med barnen enligt läroplanens strävansmål. 

För att få svar på vårt syfte ställer vi oss följande frågor: 

 Hur upplever pedagogerna förskolegårdens fasta material? 

 Vilka behov stimulerar det fasta materialet hos barnen? 

 Finns det material som pedagogerna anser sig sakna i utemiljön som bidrar till att 

kunna bedriva ett utvecklande och undersökande arbetssätt tillsammans med barnen? 

 Finns det en skillnad mellan äldre och nyare förskolegårdarnas fast förankrade 

material? Och om så är, vilka är dessa skillnader? 
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 3. Tidigare forskning 

Nedan beskrivs vad som framkommit i tidigare forskning som är relevant för vår 

undersökning och det som är viktig att utgå ifrån, när det gäller barns utveckling i utemiljön 

som innefattar det fasta materialet på förskolegården. 

 3.1. Utomhusmiljön 

Mårtensson, F (2004) betonar i sin studie att proportionerna på förskolegårdar varierar och ger 

utevistelsen olika förutsättningar beroende på var förskolan ligger. I sin studieundersökning 

har hon jämfört förskolegårdar i centrum och områdena utanför. Hon lyfter även 

miljövärderingsinstrumentets olika faktorer som är viktiga för barns hälsa att utgå ifrån när 

det gäller förskolegårdar i Sverige. Benämns görs att gårdens yta är stor, att en större del av 

förskolegården innehåller buskar, träd, kulle och att lekredskapen och växtlighet är anpassade 

efter varandra och yta (Mårtensson, F, I Jensen & Harvard, 2009). I dagens verksamheter 

spelar utemiljön en viktig roll för barnens utveckling då de vistas där dagligen. En bra 

utformning av förskolegården hjälper barnen att bygga upp sin förmåga av socialt samspel, 

fysiska aktiviteter och avkoppling (a.a. 2009). Vidare tar författaren även upp hur viktig 

standarden på utemiljön är för leken, då det i leken behövs ”mycket material, stora ytor och en 

hel del barn” då den utförliga konstruktionen på gården ger möjligheter till ”självreglering av 

kropp och psyke och till lek” där barn med olika behov och ålder även räknas (a.a. 2009:163). 

Hon betonar även vikten av att ett ställe ska ha en ”lekpotential” där barnen kan inhämta 

mental kraft från olika ”naturelement” såsom träd och buskar. Där de även kan få en behaglig 

skugga ifrån solens starka strålar (a.a. 2009:165). Björklid, P (2005) lyfter också hur viktig 

utemiljöns utseende och kvalitén är för förskoleverksamheten när det gäller standard, stil och 

läge. 

 

Petersson, C (2006) skriver om tidigare forskning kring hur en utomhusmiljö som är bra för 

barn kan se ut. Den tidigare forskningen är genomförd av bland annat Grahn, Patrik och 

Rasmussen, Bodil. I den slutsats som framkommit, där även barnens röster har tagits tillvara, 

beskrivs som viktigt att: 

 Miljöerna främjar medskapande aktiviteter såsom fantasi och lek. Miljöerna är 

utformade så att det både finns platser att vara ensam på samt platser där många möten 

kan ske. 

 Platsen bör ge såväl sinnliga som kroppsliga upplevelser och får gärna vara en aning 

utmärkande som därmed kan ge näring åt fantasin. 

 Platsen eller området ska skapa en form av hemma-känsla som gör att området 

upplevs positivt och tryggt. 

 Platsen eller området ska inrymma utmaningar för barn i olika åldrar och inneha olika 

element samt kunna upplevas föränderlig 

 Området bör inte vara för litet eller för starkt avgränsat eller isolerat. 

 

Forskningsöversikten visar ett antal kriterier som lyfter fram vad som karaktäriserar en väl 

anrättad utomhusmiljö för barn i varierande åldrar och förmågor. Framkom gjorde bland annat 

vikten av att platsen är tilldragande, trygg, stimulerande, utmanande, variationsrik, rumsligt 

uppdelad och föränderlig (Petersson, C 2006). 
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Grahn, P m.fl. (1997) tar i sin forskningsstudie ”Ute på dagis” upp betydelsen av barns 

utemiljöer och aktiviteter utifrån områdena lek, motorik och hälsa. Utifrån studiens resultat 

framhålls att utemiljöns utformning har betydelse för hur bra förutsättningar barnen givits att 

exempelvis öva upp sin motorik och koncentrationsförmåga. Barn utforskar sin närmiljö både 

fysiskt, sinnligt och konkret. Betydelsefullt för barnens utveckling blir därmed att miljön de 

vistas i är variationsrik. Detta för att de enkelt ska kunna relatera olika erfarenheter och 

därmed ges ökad förståelse genom meningsfulla sammanhang. För att ge barnen denna 

möjlighet lyfter författaren dock några sedan tidigare kända och grundläggande aspekter 

såsom att barnen måste känna sig trygga och att de har knutit an till pedagogerna innan deras 

lust och nyfikenhet frigörs. 
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 4. Teoriavsnitt 
I kommande kapitel beskrivs den litteratur och de teorier som använts och som har relevans 

för vårt arbete. Teorin belyser att barn lär med alla sina sinnen och interagerar med de platser 

och den miljö de befinner sig i. 

 4.1. Utemiljöns utformning 

Europa har gemensamt utarbetat standarder (EN 1176-1/7 och EN 1177) som ligger till grund 

för hur lekredskap ska vara utformade och hur de ska placeras. Exempelvis behöver det finnas 

ett visst avstånd mellan lekredskapen samt utformningen ska vara sådan att de främjar barns 

utveckling, gärna ur flera aspekter. Standarden ska användas som riktlinjer så att lekplatsen 

ska vara både säker, utvecklande och utmanande för alla barn som vistas där. Tillsyn och 

underhåll regleras dock inte i standarden utan avgörs istället utifrån användningen utav 

lekplatsen. Riktlinjen är dock att tillsynen på exempelvis förskolegårdar bör ske varje eller 

varannan dag då slitaget där många barn vistas dagligen är stort. I definitionen på en bra 

lekplats benämns att lekmaterialet helst ska bestå av många olika lekelement och alla med 

olika funktioner (Henriksson, S E 2009). 

Pettersson, C (2006)beskriver att det är fördelaktigt om platser eller områden som är bra för 

barn att leka på är indelade i olika ”rum i rummen” (se begreppsdefinition s. 6 ). Barnen 

interagerar med platser snarare än på platser. Tillrättalagda lekmiljöer kan både göras säkra, 

stimulerande och tillgängliga. Tillgängligheten är viktig då även rörelsehindrade barn ska ges 

möjlighet att kunna vara där. Då förskolegårdarnas ytor är begränsade så gäller det att de 

utformas och underhålls kontinuerligt då många barn vistas på en begränsad yta. 

Granberg, A (2007) skriver om att det utomhus finns rika möjligheter för barnen att röra sig. 

Då utrymmet utomhus är öppnare och större finns möjligheter till vidlyftigare rörelser. 

Sammantaget bidrar därmed utevistelsen för barnen till ökade möjligheter att få bättre fysik, 

bli vigare, utveckla koncentrationsförmågan samt en bättre utvecklad motorik. Lekredskapen 

utomhus är utformade att stimulera grundläggande rörelser inom grovmotoriken såsom 

exempelvis att krypa, åla, gå, klättra, balansera och gunga. Den ojämna markens yta utomhus 

främjar lärandet av samordningen av kroppsrörelser. Barnet tränas i att koordinera sina 

rörelser i förhållande till den omgivande miljön. 

Granberg, A (2007) beskriver att utomhus har barnen större ytor att vistas på, därmed 

möjliggörs för dem att vistas ensamt eller tillsammans med några få på en mera enskild eller 

avskild plats där de därmed kan vara och leka mera ostört. Utomhusmiljöns utformning samt 

naturmaterialet i miljön främjar såväl lärande som fantasi och leklust. Barns lärande om 

omvärlden går genom sinnena. De tittar, känner, lyssnar, luktar och de yngre barnen även 

smakar sig fram. I miljön ute kommer barnen i kontakt med djur, insekter och växter. De får 

även kontakt med tre utav de fyra elementen luft, jord och vatten. Elden som är det fjärde 

elementet kommer barnen av idag mera sällan i kontakt med. Författaren skriver även om 

vikten av att utomhusmiljön uppfyller barnens behov av universella motoriska övningar. 

Miljön bör också anpassas utefter säkerhet, olika barns behov, olika aktiviteter samt att barnen 

kan uppleva att de leker ostört. Det bör i utomhusmiljön finnas såväl plana ytor som varierad 

terräng så som ojämnheter och kullar. Buskar, stenlagda gångar, utlagda stockar eller spaljéer 
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skapar en utomhusmiljö som är uppdelad i rum. Uppdelningen utav rummen i miljön främjar 

barngruppers behov av undanskymda vrår där ostörd lek ges förutsättningar genom 

utformningen av utrymmet. Vanligtvis är utomhusmiljön på förskolorna utrustad med ett antal 

fasta lekredskap. Vanliga redskap är exempelvis rutschkana, gungor, gungdjur och 

klätterställning. Dessa lekredskap anses som viktiga i barnens motoriska utveckling 

(Granberg, A 2007). 

 Lundegård, I, Wickman, P-O, Wohlin, A 2004) beskriver att alla kunskaps- och 

färdighetsområden även kan göras i utomhusmiljö. Förskolegården är en plats där möjligheter 

ges till mer rörelseintensiva aktiviteter och lekar till skillnad från inomhus. Utomhus kan 

mycket utav lärandet bli mera verklighetsanknutet. Författarna skriver att ”platsens 

lärandefunktion blir därigenom ett viktigt redskap som kan levandegöra läroplanens 

intentioner” (2004:12). 

Kragh-Muller, G, Örsted-Andersen, F & Veje-Hvitved, L (2012) beskriver vad som innefattar 

en god lärmiljö för barn. Författarna beskriver miljöer där barnen får inspiration till lek, där 

miljön är utformad så att barnen kan utvecklas genom att upptäcka något nytt. Vidare lyfter de 

vad som framkommit i tidigare undersökningar som gjorts och då nämns bland annat att både 

lekredskap och utrymme ses som viktigt. Utrymmet är viktigt då barnen behöver platser att 

kunna leka ostört på och i mindre grupper. Lekredskapen behövs för att stimulera fantasin så 

att leken kan vidareutvecklas. Allt som barnen är med om och upplever ger näring åt lek och 

fantasi. Därmed är det viktigt att det finns lekredskap som är användbara i leksituationer 

hämtade utifrån deras själv-upplevda erfarenheter. Förskolans fysiska miljö kan 

iordningsställas och skapas så att valet av lekredskap är främjande och utvecklande för barnen 

då de i sin lek även lär. 

Granberg, A (2007) vill likna utemiljön vid en lärobok där alla olika ämnen ingår. Utomhus 

finns varierade möjligheter för barnen att kroppsligen erfara till exempel nivåskillnader via 

markens utformning. 

 4.2. Sinnen 

Mårtensson, F (I Jensen & Harvard, 2009) skriver om att gungor på gården utgör en härlig 

känsla som hänger samman med träning av det vestibulära sinnet. Vid gungorna har barnen 

även ofta ett socialt samspel sinsemellan då de utför sång, samtal och andra aktiviteter med 

varandra. Grahn, P (1997) beskriver hanteringen av sanden i sandlådan som en sinnlig 

aktivitet. Där kan barnen känna, skapa och undersöka ensamma eller tillsammans med andra. 

Sanden är ett föränderligt material som går att undersöka utifrån olika aspekter till exempel 

våt/torr. Sandlåda ger barn tid till att studera andra barns lek och genom att iaktta andra barn 

ger det dem en grund för att stärka den egna identiteten barn – barn, det ger ny kunskap och 

den visuella träningen utvecklas beskriver Jensen, M & Harvard, Å (2009). Genom att ge 

barnen möjligheter till sinnliga upplevelser så ökas autenticiteten (Lundegård, I, Wickman, P-

O, Wohlin, A 2004). Henriksson, S E (2009) beskriver att lekplatser som innehåller 

lekmaterial i olika färger och former ger sinnlig stimulans. Finns det stora öppna ytor på 

gården så kan barnen ha en fortsatt visuell kontakt med sina kompisar i leken genom att kunna 

uttrycka sig med tecken med sina armar, händer och kropp Mårtensson, F (2004). 
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 4.3. Motorik 

Granberg, A (2007) benämner exempel på fasta lekredskap som barnen utomhus bör ha 

tillgång till. Stora stubbar, kanter, stockar och stenar som möjliggör balansering benämns som 

viktiga för barnen att ha tillgång till. Även material såsom traktor- eller bildäck ger barnen 

upplevelser av att befinna sig inuti något då de kan krypa igenom dem. Även platsens yta är 

av vikt då stora öppna ytor uppmuntrar till spring. Att marken även är kuperad med kullar och 

slänter främjar såväl kropps- som rumsuppfattning. Rutschkanor främjar klättring och ger i 

åkningen barnen en upplevelse av såväl friktion som fart. I sandlådan upplevs materialet sand 

finmotoriskt. Även Henriksson, S E (2009) tar upp att lekplatsen bör utformas så att där finns 

lekredskap och ytor där motorik och rörelse stimuleras. Exempel på lekredskap som nämns är 

balanslek och klättring. 

 4.4. Vatten 

Granberg, A (2007) beskriver som viktigt att ge barnen många erfarenheter av vattenlek. 

Detta då de genom vattenleken ges möjligheter till tillägnande av ett flertal olika kunskaper av 

vattnets egenskaper såsom ytspänning, volym, lösningsförmåga, uppsugningsförmåga, 

föremåls flytförmåga mm. Enkelt kan detta göras genom att barn och pedagoger har 

kontinuerlig tillgång till vatten genom exempelvis vattenslang eller vattenbalja. 

Lundegård, I, Wickman, P-O, Wohlin, A (2004) beskriver att förskolegårdar med fördel kan 

användas och rustas som ett rum för lärande där barn och pedagoger tillsammans kan utforska 

exempelvis vatten. Lekmaterial som främjar vattenlek är ofta särskilt uppskattade av barnen 

(Henriksson, S E 2009). Granberg, A (2007) benämner vattenränna som exempel på ett fast 

lekredskap som barnen utomhus bör ha tillgång till. 

 4.5. Odling 

En inspirerande och trygg miljö som lockar barnen att utforska omvärlden såsom 

Läroplanen (Skolverket 2011. Rev, 2010) föreskriver kan utformas på flera sätt och inrymma 

olika material. Att ha en plats eller ett område att kunna återkomma till och iaktta och ta del 

av förändringar menar Granberg, A (2007) är av stor vikt för barnens lärande. För de allra 

yngsta barnen är närmiljön viktigast och då bör man på förskolegården inrymma någon form 

av odling i krukor, pallkragar eller friland. Därigenom ges barnen rika möjligheter att följa 

processen från frö till planta. Att även inkludera kompostering möjliggör att följa en hel 

process. Lundegård, I, Wickman, P-O, Wohlin, A (2004) beskriver att genom odlingar kan 

förskolegårdar användas som ett rum för lärande där barn och pedagoger tillsammans kan 

iaktta och delta i odlingsprocessens alla steg/processer. På så vis ses såväl platsen som 

redskapen som viktiga för tänkandet och lärandet och kan därmed inte särskiljas menar 

författarna. Även Henriksson, S E (2009) exemplifierar odling som pedagogiskt inslag. 

Fördelaktigt är då menar han att det finns fast material för odling. 
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 5. Metod 
Följande kapitel tar upp val av metoder som använts, hur urvalet av förskolor gjordes samt 

hur genomförandet gick till. Här beskrivs även vilka etiska ställningstaganden som följts i 

arbetet med undersökningen och hur bearbetning samt analysering av insamlat material gjorts. 

Kapitlet avslutas med ett stycke kring trovärdighet och tillförlitlighet. 

 5.1. Val av metod 

Metodvalet var först att utgå ifrån en webbenkät till de svarande men insåg att en postenkät 

kändes bättre att använda oss av och en personlig utlämning arrangerades då alla förskolorna 

ligger i närhet till varandra. Det var viktigt att kunna dela ut postenkäterna personligen 

eftersom pedagogerna då ges möjlighet att ställa eventuella frågor samt att de även får en bild 

av oss, vilket kan leda till högre svarsfrekvens. Valet blev att använda oss utav enkäter ”under 

ledning” som enligt Patel, R & Davidson, B (2003) innebär att själva personligen lämnar ut 

enkäten och finnas tillhands och kan förtydliga frågorna för de svarande på plats. Bryman, A 

(2008) förklarar att det finns olika sorters enkäter, postenkäter och enkät som skickas via e-

mail, det är bra att namnge dessa då det lätt kan blandas ihop. Pedagogerna uppmanades 

särskilt att utnyttja radutrymmet under frågorna för att förtydliga sina tankar och åsikter kring 

valet av svar. Författaren ovan tar också upp som fördelaktigt med enkät är att pedagogerna 

själva har valmöjlighet att besvara när utrymme och tid finns. Postenkäterna besvaras 

anonymt vilket innebär att svaren inte kan härledas till en viss individ. Enligt Trost, J (2012) 

sätt att se på de kvalitativa och kvantitativa studier så finns det processer i tre steg där det i 

första steget ingår en datainsamling som kan innehålla enkäter, experiment och intervjuer – 

den andra är en analys av data vilket är en bearbetning av datainsamlingen – och den tredje är 

senare en tolkning av analysen och bearbetning. Hulten, P, Hultman, J & Torsten, L, T 

Eriksson (2007:77) förklarar de olika datainsamlingsmetoderna: Intervju, experiment och 

enkäter med att ingen av dessa metoder är sämre än den andra. Utan det är upp till forskaren 

vad som väljs utefter sina frågor, ”tidsramar” och de ”tillgängliga resurser” som finns. Då vårt 

val blev att göra en kvalitativ forskning med personlig utlämnande av postenkäter för att få 

svar på våra frågor om pedagogernas upplevelser av utemiljöns fasta material på sina 

förskolegårdar och om det finns skillnader på äldre och nyare förskolors fasta material? 

 

 Med en kvalitativ metod kommer man närmare pedagogernas upplevelse, tankar och 

förståelse, Bjorndal C, R, P (2005:22) lyfter skillnaden av de två olika tillvägagångssätten den 

kvantitativa och den kvalitativa metoden ur samhällsvetenskaplig synvinkel. Skillnaden som 

finns mellan dessa två är förhållningssättet till ”tal och siffror”, i den kvantitativa metoden 

använder man sig av siffror för att göra beräkningar utifrån ett stort antal individer. Den 

kvalitativa metoden används i sammanhang där inte siffror har så stor betydelse utan man vill 

utgå ifrån en ”djupare förståelse” ifrån ett mindre antal individer. Då vårt urval av förskolor 

enbart uppgick till tre stycken och 30 pedagoger gjordes en kvalitativ metod utifrån enkäter 

eftersom den utgår till en mindre grupp pedagoger. Det som avgjorde att det blev postenkät 

istället för intervju var delvis ekonomiska skäl och den tidsram som fanns att följa kändes för 

kort då förskolornas semesterstängning var i antågande. 
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Bryman, A (2008) förklarar att i den kvalitativa undersökningen är utgångsläget från de 

svarandes synvinkel viktig och av stor betydelse. Den kvalitativa metoden utgår ifrån 

individens tankar och upplevelser, detta är det som eftersträvas i vår undersökning som görs 

utefter det hermeneutiska tillvägagångssättet. Hultén, P, Hultman, J & Eriksson, L, T 

(2007:126) förklarar att hermeneutik handlar om en ”tolkningskonst eller tolkningslära”. En 

hermeneutisk metod betyder att forskare och de svarande använder sig av samma språk, detta 

för att kunna förstå och tolka betydelsen av innebörden av t.ex. begrepp (a.a.). Denna 

tolkningslära är viktig för att pedagogerna ska få en förståelse av de enkätfrågorna som de ska 

svara på och för att som forskare kunna utläsa deras svar på ett tillförlitligt sätt.  

 5.2. Urval 

Urvalet av de tre förskolorna är ett medvetet val av oss då studien ämnar undersöka eventuella 

skillnader av utomhusmiljöernas fasta material. Urvalet gjordes efter rundvandring på nio 

förskolegårdar inom ett närliggande område i kommunens södra delar. Utvalda blev förskolor 

vars byggnad och utemiljöer är uppförda under tre olika årtionden, A 1979, B 1991 och C 

2012. Att just dessa tre åldersintervaller blev utvalda beror på nyfikenhet om utbudet av de 

fasta materialen skulle komma att se olika ut beroende på vilket årtionde de blev planerade 

och uppförda. Observationer genomfördes med kamera där förskolegårdarnas fasta material 

fotograferades för att sedan kunna studeras närmare. Vid dessa tillfällen när förskolegårdarna 

fotograferades fanns ingen pågående verksamhet i förskolorna. Alla pedagoger på de tre olika 

förskolorna inkluderades i undersökningen då studien avsåg att allas tankar och synpunkter 

skulle lyftas fram då möjligheter finns att individer kan uppleva sin närmiljö på många olika 

sätt.  Patel, R & Davidson, B (2003) framhåller vikten av att motivera intressenterna till att 

svara på enkäten. Intresset och motivation till att svara kan ligga i att undersökningen skulle 

kunna leda till att eventuella skillnader i utomhusmiljöernas fasta förankrade material belyses 

och genom detta på sikt även eventuellt åtgärdas. 

 5.3. Genomförande 

Inledningsvis besökte och fotograferades nio förskolegårdars fasta material i kommunal regi. 

Besöken och observationerna gjordes då det inte var någon pågående verksamhet. Utefter 

detta valdes tre förskolor utifrån olika årtionden. Därefter togs telefonkontakt med en utav 

pedagogerna på respektive förskola. Vem denne pedagog blev var slumpmässigt den som kom 

att ta det aktuella telefonsamtalet. Dag och tid för personligt besök bokades. Totalt utdelades 

35 stycken enkäter. Enkäterna besvarades anonymt vilket innebär att svaren inte kan härledas 

till en viss individ. Den skriftliga enkäten (bilaga A) innehöll totalt 14 frågor och överskred 

inte den gräns på tre sidor som Johansson, B & Svedner, P-O (2010) rekommenderar. Första 

sidan på enkäthäftet är ett missivbrev (bilaga B) där en kort information ges om vilka vi är 

och hur vi kan nås, samt vad syftet med studien är och hur studien är tänkt gå till. Innan 

enkäterna delades ut till alla fick en liten kontrollgrupp svara på enkäten vilket Johansson, B 

& Svedner, P-O (2010) förespråkar. Detta för att kunna utvärdera ifall något skulle behöva 

ändras i dem innan den stora utdelningen startade. Utifrån kontrollgruppens kommentarer togs 

sedan ett gemensamt beslut om att ändra utefter det som framkommit, närmare bestämt lägga 

till fler rader att skriva kommentarer på. Respondenterna gavs en vecka på sig för att svara på 
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enkäten. Insamlandet av enkäterna gjordes personligen av oss båda genom återbesök till de tre 

förskolorna.  

 

Enkäten besvarades av 14 pedagoger på förskola A, sju pedagoger på förskola B och nio 

pedagoger på förskola C. Bortfallet av svarande uppgår på förskola A till två pedagoger och 

förskola C till tre pedagoger. På förskola B finns inget bortfall. På förskola A beror bortfallet 

på att de båda pedagogerna var frånvarande under den tid undersökningen pågick. På förskola 

C har ingen förklaring framgått. 

 

 5.4. Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar hur forskningen etiskt ska genomföras gällande 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Genom ett missivbrev (bilaga B) informerades pedagogerna om vårt tillvägagångsätt med 

studien samt dess syfte vilket leder till att informationskravet uppfylls.  

Information gavs om att deltagandet är frivilligt, det vill säga de svarande får själva avgöra 

om de vill delta. Därmed är samtyckeskravet uppfyllt. 

Att inlämningen av enkäten sker anonymt bidrar till att konfidentialitetskravet uppfylls då 

inga namn vare sig på pedagoger eller förskolor används. Avrapporteringen sker som så att 

förskolorna benämns som A, B och C. 

Nyttjandekravet som är Vetenskapsrådets (2002) fjärde krav innebär att alla insamlade 

uppgifter endast kommer att användas i denna studies syfte och ej för kommersiellt bruk. 

 5.5. Bearbetning och analys 

När båda gemensamt studerat och bearbetat enkäterna från de tre förskolorna som är med i 

vårt urval, gjordes en sortering av de svarsalternativen som ansågs intressanta att utgå ifrån 

utefter våra fyra frågeställningar. Den dokumentation och de anteckningar som gjorts ihop 

med fotografering är till för att underlätta arbetet med att sammanställa de tre skisser av 

utomhusmiljöns fasta material som kommer att användas. Detta för att lättare komma ihåg 

och för att senare kunna återkoppla till förskolornas utomhusmiljö. Efter en sammanställning 

av observationerna till tre skisser (bilaga C, D och E) kring utomhusmiljöernas fasta material 

på de tre undersökta förskolorna och när alla enkätsvar bearbetats började sökningen efter 

mönster kopplade till syfte och frågeställningar. Enkätsvaren sammanställdes utifrån fyra 

frågeställningar. Alla de tre förskolornas resultat finns redovisat under varje frågeställning. 

Detta för att läsaren snabbt och tydligt ska kunna utläsa det framkomna resultatet. 

  5.6. Trovärdighet och tillförlitlighet 

Gemensamt observerades förskolegårdarnas fasta material. Patel, R & Davidsson, B (2003) 

beskriver för att få en kontrollerad reliabilitet är det fördelaktigt att vid samma tillfälle vara 

två observatörer. Att inkludera fotografering vid observationerna säkerställer även 

interbedömarreliabiliteten. 

Vid enkätanvändning finns minimala förutsättningar att i förväg kontrollera tillförlitligheten. 

Därmed är det desto viktigare att de tilltänkta svararna är väl insatta i frågeformuleringarna så 

att missuppfattningar kan undvikas (Patel, R & Davidson, B 2003). 
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 6. Resultat 
Det resultat som framkommit är nedan redovisat utifrån våra fyra frågeställningar. Under 

varje frågeställning finns likheter och skillnader mellan förskolegårdarna upptagna samt 

kommentarer från pedagogerna på de tre deltagande förskolorna 

 

• Hur upplever pedagogerna förskolegårdens fasta material? 

 

•Vilka behov stimulerar det fasta materialet hos barnen? 

 

• Finns det material som pedagogerna anser sig sakna i utemiljön som bidrar till att kunna 

bedriva ett utvecklande och undersökande arbetssätt tillsammans med barnen? 

 

• Finns det en skillnad mellan äldre och nyare förskolegårdarnas fast förankrade material? 

Och om så är, vilka är dessa skillnader? 

 

 6.1. Hur upplever pedagogerna förskolegårdens fasta material 

Här nedan är svaren samlade utefter pedagogernas upplevelse av sin förskolegård när det 

gäller träd – buskar- rum i rummen - underhåll/renovering av befintligt material och om det 

tillsätts nytt material när utslitet/farligt material tas bort. 

 

De likheter som framgår av svaren är att både på förskola A, B och C anser pedagogerna att 

det finns tillräckligt med buskar. Buskarna upplevs dock inte placerade utefter tanken att de 

ska bilda rum i rummet. I kommentarer framgår att ”buskarna är inte lekvänliga, några skulle 

behöva bytas ut, andra är felaktigt placerade och alldeles för höga” och ”buskarna skulle 

behöva klippas och formas så att det blir små grottor”. Angående underhåll och renovering så 

upplever övervägande del av pedagogerna på alla de tre undersökta förskolorna (A, B & C) att 

en viss sådan skett. 

 

Skillnader som framkommer mellan förskolorna är att på förskola A uppger pedagogerna att 

det finns tillräckligt med träd på gården. På förskola B upplever övervägande del att det inte 

finns tillräckligt med träd. På förskola C finns träd men de är ännu väldigt små. Pedagogerna 

skriver i kommentarer att ”allt material saknar färg” och ”underhållet borde bli mycket 

bättre”. Förskola B benämner i sina kommentarer att de i maj 2013 fick två nya gungdjur men 

de uttrycker genom kommentar att ”de få material vi har är väldigt slitna” och ”vi fick nya 

gungdjur efter 22 år”. På förskola A och B är svarsresultatet att övervägande del av 

pedagogerna upplever att inget nytt material tillsätts när farligt eller utslitet material tas bort. 

Pedagogerna på förskola A lyfter i sina kommentarer att borttagning utav en lek-båt medförde 

att ”både vi och barnen saknar båten som togs bort, nu är där bara en tom plats där ingen 

längre vistas” och ”antar att det saknas pengar”. På förskola C som är relativt ny finns inte 

behovet av renovering då allt material är nytt.   
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 6.2. Vilka behov stimulerar det fasta materialet hos barnen 

Här nedan är pedagogernas svar samlade utifrån de fyra utvecklingsområden som 

pedagogerna upplever finns på förskolegården.  

 

Likheter pedagogerna upplever samstämmigt är att det fasta materialet stimulerar barnen såväl 

motoriskt, socialt, språkligt samt kognitivt. En pedagog på förskola B benämner i sina 

kommentarer att ”barnen är duktiga på att använda det som finns till fantasilek” och ”i 

buskarna stimuleras både motoriken, språket, kognitiva och sociala, marken är ojämn, de 

samtalar och fantiserar tillsammans”. En av pedagogerna på förskola C uttrycker sig även att 

”gården är alldeles ny och därför inspirerande och vältänkt för barnen”. 

 

 6.3. Finns det material som pedagogerna anser sig sakna i utemiljön 

som bidrar till att kunna bedriva ett utvecklande och undersökande 

arbetsätt tillsammans med barnen? 

Här nedan är svaren samlade utifrån vad pedagogerna saknar - om de kunnat påverka - vilka 

förutsättningar som finns - vad pedagogerna anser om storleken på förskolegården och om de 

är nöjda. 

  

Likheter som framgår är att pedagogerna på alla de tre undersökta förskolorna (A, B, C) anger 

att de upplever att det saknas fasta förankrade material som främjar barnens behov av 

klättringsmöjligheter. 

 

Framkomna skillnader är att på förskola A och B saknar pedagogerna fast förankrade material 

som möjliggör spontan daglig vattenlek, där barnen inte måste be någon vuxen om att hämta 

ut vatten utan att det finns möjligheter för barnen att själva hämta detta ute på gården. På 

förskola C finns en vattenpump ute på gården så att vattnet konstant är tillgängligt där för 

barnen. På förskola B svarar alla sju pedagogerna att det finns material som de saknar för att 

kunna bedriva ett utvecklande och undersökande arbetssätt tillsammans med barnen. I 

kommentarerna benämns att de saknar ”odlingsytor, klätterställen och lekhus”. 

 

Beträffande förutsättningarna för pedagogerna kring att kunna bedriva den verksamhet som 

läroplanen föreskriver upplever pedagogerna på förskola B att gården inte har de rätta 

förutsättningarna som krävs för att de ska kunna bedriva den verksamhet som läroplanen slår 

fast att pedagoger skall arbeta utefter. På förskola A och C upplever däremot pedagogerna att 

gården har de förutsättningar som krävs. Angående gårdarnas storlek så upplever pedagogerna 

på förskola B att deras gård är alldeles för liten ytmässigt i förhållande till antalet barn som 

vistas där. I pedagogernas kommentarer framgår att det är ”svårt att få plats på vår lilla gård” 

och ”gården är helt enkelt för liten” och att ”en stor del av gården består av asfalt backe, där 

barnen inte kan leka”. På förskola A och C däremot upplevs gårdarna tillfredsställande stora. 

När det gäller utformningen av förskolornas fast förankrade material i utomhusmiljöerna så 

upplevs de av pedagogerna på förskola A och C vara tillfredsställande. På förskola B däremot 

uppger pedagogerna att de inte är nöjda med hur deras förskolemiljö är utformad. 
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 6.4. Finns det en skillnad mellan äldre och nyare förskolegårdarnas 

fast förankrade material? Och om så är vilka är dessa skillnader? 

Här under har vi samlat pedagogernas svar på om det finns en skillnad mellan nya och äldre 

förskolor och om pedagogerna har någon vetskap kring de kriterier/föreskrifter som finns? 

 

Gemensamt för alla de tre undersökta förskolorna är att alla pedagogerna upplever att det 

finns skillnader mellan äldre och nyare förskolegårdar gällande fasta förankrade material. På 

förskola A benämner en pedagog att ”nya förskolegårdar är påkostade, där finns allt”. Vidare 

framkommer det att pedagogerna upplever att det på nyare förskolegårdar finns mer fast 

material samt att det ofta finns flera olika variationer av samma material, exempelvis vanliga 

gungor och dessutom även fågelbogungor. På förskola B lyfter samtliga pedagoger också att 

det finns betydande skillnader mellan äldre och nyare förskolegårdar och i sina kommentarer 

nämner de exempelvis att ”nyare förskolegårdar har fler och färggladare lekmaterial som 

främjar motorik och matematik” samt att de nyare har ”större utrymme”. I kommentarer från 

förskola C benämns att ”allt är nytt och fräscht, men ibland vet man inte hur de tänkt! Då 

kostnader för en del material t.ex. våra känseldjur upplevs onödigt dyra”. Pedagogernas 

vetskap kring om det finns föreskrifter inom kommunen om hur en förskolegård skall eller 

bör se ut framgår att någon vetskap om detta är näst intill obefintlig på alla de tre undersökta 

förskolorna. På förskola B uttrycker en pedagog ”ja, fast utemiljön tas sällan upp till 

diskussion på arbetsplatsträffar och liknande, vi känner att vi inte kan påverka så mycket.” 
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 7. Analys 
I följande kapitel presenteras analysen som grundar sig på det framkomna resultatet som 

redovisades i det föregående kapitlet. Analysen avser besvara våra frågeställningar utifrån 

valda teorier som presenterats i teoriavsnittet. 

1. Hur upplever pedagogerna förskolegårdens fasta material? 

 

Pedagogernas upplevelser av det fasta materialet på de två äldre förskolorna (A och B) är att 

mycket av materialet är slitet och saknar färg. På förskola B är pedagogernas gemensamma 

upplevelse att förskolegårdens fasta lekmaterial inte lever upp till de förutsättningar i 

lekmiljön som läroplanen föreskriver att alla barn skall ha tillgång till. I läroplanen kan utläsas 

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 2011, rev. 

2010:9).  På förskola C som nyligen är byggd beskriver någon pedagog sin upplevelse av 

gården så här: ”gården är alldeles ny och därför inspirerande och vältänkt för barnen”.  

Generellt på alla de undersökta förskolorna är pedagogernas upplevelse att gårdarna i stort är 

utrustade med tillräckligt med buskar. När det gäller träd anser pedagogerna på två av de tre 

förskolorna att det finns tillräckligt med träd. Mårtensson, F (I Jensen, M & Harvard, Å 2009) 

skriver att förskolegårdarna bör vara utformade så att en stor del av gården inrymmer buskar 

och träd. Viktigt är dock att växtlighet och lekredskap är anpassade efter förskolegårdens yta. 

Naturmaterial och grönska är viktigt för barnens fysiska välbefinnande. Träden ger också den 

välbehövliga skuggan. Även Granberg, A (2007) skriver om naturmaterialens betydelser i 

miljön, hon beskriver dem som fantasi och lekstimulerande. 

Överlag upplever pedagogerna att buskar och träd inte bildar rum i rummen och uttrycker ”att 

de står efter kanter och är utplacerade här och där”.  Kragh-Muller, G, m.fl. (2012) tar upp 

vikten av att miljön är uppdelad i rum. Detta för att en rumslig uppdelning av miljön främjar 

förutsättningarna för barnen att leka ostört och i mindre gruppkonstellationer.   

 

Övervägande del av pedagogerna anser att renovering och underhåll av det fasta materialet 

sker till viss del. När det gäller utslitet material upplever större delen av pedagogerna att inget 

nytt material tillsätts. Petersson, C (2006) beskriver som viktigt med kontinuerligt underhåll 

på förskolegårdarna då ytan flitigt används av många barn dagligen. Henriksson, S E (2009) 

beskriver att det finns riktlinjer för lekplatsernas utformning gällande säkerhet och att 

lekredskapen är utformande så att de främjar barns utveckling. 

  

2. Vilka behov stimulerar det fasta materialet hos barnen? 

 

Alla pedagogerna på de tre undersökta förskolorna uppger att det fasta materialet har 

betydelse för alla de fyra utvecklingsområdena (motorik, social, språklig, kognitiv). Granberg, 

A (2007) räknar upp vanliga fasta redskap som anses viktiga för barnens motoriska 

utveckling. Hon benämner rutschkana, gungor, gungdjur och klätterställning. Mårtensson, F 

(2004) skriver om gungornas betydelser för stimuleringen av det vestibulära sinnet. Vidare 

beskriver hon även gungandet som socialt stimulerande då barnen vid gungorna ofta sjunger, 

samtalar och leker. Kragh-Muller, G m.fl. (2012) skriver att lekredskapen behövs för att de är 
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fantasistimulerande vilket bidrar till en utveckling av barnens lekar. Det fasta materialet 

stimulerar därmed barnen inom alla de ovan nämnda utvecklingsområdena då det inom all lek 

förekommer någon form av lekregler och turtagning. 

 

3.  Finns det material som pedagogerna anser sig sakna i utemiljön som bidrar till 

att kunna bedriva ett utvecklande och undersökande arbetsätt tillsammans med 

barnen? 

 

Gemensamt för alla de tre undersökta förskolorna framkom att pedagogerna saknade 

klättringsmöjligheter som främjar barnens motoriska behov. Henriksson, S-E (2009) skriver 

om vikten av att det finns balans och klättringsmöjligheter på alla lekplatser så att barnens 

behov av motoriska rörelser stimuleras.  

Flertalet pedagoger på förskola A och B saknade fasta förankrade material för vattenlek. På 

förskola C fanns vatten hela tiden tillgängligt för barnen genom en vattenpump med 

knappreglage som gjorde att det kom en lagom vattenmängd åt gången. Både Granberg 

(2007) och Lundegård, I, Wickman, P-O, Wohlin, A (2004) skriver om vattens betydelse för 

barnens utforskande. Det gäller att utrusta gården med fasta förankrade material som ger 

barnen tillgång till detta utmanande och stimulerande material där barnen exempelvis kan få 

möjligheter att lära sig mer om dess egenskaper. 

På förskola B uttrycker pedagogerna även att de saknar odlingsytor. Flertalet av författarna 

såsom Granberg, A (2007), Henriksson, S-E (2009) och Lundegård, I, Wickman, P-O, 

Wohlin, A (2004) beskriver alla att odling är ett perfekt pedagogiskt inslag där rika 

möjligheter till upptäckter, iakttagande och utforskande möjliggörs. 

 

4. Finns det en skillnad mellan äldre och nyare förskolegårdarnas fast förankrade 

material? Och om så är vilka är dessa skillnader? 

 

Det framkom en total samstämmighet från pedagogerna om att det finns skillnader mellan 

äldre och nyare förskolegårdar. En vanlig uppfattning bland pedagogerna är att nya 

förskolegårdar har allt och att materialen är färggladare. Utifrån de foton som togs för att 

stödja våra observationer kan vi bekräfta att den senaste anlagda förskolegården (förskola C) 

har det mest färgglada materialet. Henriksson, S E (2009) betonar att ett sinnligt tilltalande 

material i glada färger bidrar till att kreativiteten ökar hos barnen.  

Vidare framkom att nya förskolegårdar ofta har fler variationer av det fasta lekredskapet t.ex. 

vanliga traditionella gungor, fågelbogungor och sadelgungor. Detta framgick även i våra 

observationer att endast den nyaste förskolan (C) hade variationer på likvärdiga material som 

gungor, gungdjur och balansredskap.  
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 8. Diskussion 
Här nedan följer reflektioner och diskussioner som gjorts under undersökningens gång och 

som är kopplat till resultat och bakgrund. De rubriker som vi valt att använda oss av är 

metoddiskussion, resultatdiskussion, metodkritik, pedagogiska implikationer avslutningsvis 

ett förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 

 8.1. Metoddiskussion 

Att enkäten provades på en liten kontrollgrupp innan den stora utdelningen är något som vi 

idag är tacksamma över att vi blev varse om och också gjorde. I första förslaget på enkäten 

framkom det att det fanns alldeles för lite skrivutrymme för pedagogernas kommentarer i 

anslutning till frågorna. Johansson & Svedner (2010) förespråkar att enkäten får besvaras av 

en kontrollgrupp innan den egentliga utdelningen, då brister i enkäten därmed kan upptäckas 

och rättas till vilka annars kan äventyra hela uppsatsen. Datainsamlingsmetoden bestod av 

postenkäter för att vårt val var att kunna lämna ut dem till de berörda förskolorna personligen 

ifall pedagogerna hade frågor de ville ställa till oss. När sammanställningen av enkäten gjorts 

fanns ett fåtal svar som vi kunnat följa upp med följdfrågor för förtydligande om det gjorts en 

intervju. Bryman, A (2008) tar upp detta som en nackdel eftersom enkäterna gör att forskaren 

inte kan ställa följdfrågor på samma sätt. Att de flesta svaren dock var tydliga skulle kunna 

bero på att en personlig utlämning av enkäten gjordes, där de svarande gavs möjlighet att 

ställa frågor kring enkäten innan de besvarade den. Därmed kunde onödiga missuppfattningar 

troligtvis undvikas. Det som avgjorde att det blev postenkät var delvis ekonomiska skäl och 

den tidsram vi hade att följa som kändes för kort då semesterstängningen var i antågande. 

Därmed kan sägas att även årstiden påverkade vårt val av metod. Då vi sedan tidigare vet att 

just våren, i vårt fall närmare bestämt i juni månad, är en tidpunkt då alla pedagoger har fullt 

upp med exempelvis olika avslut såsom tema, föräldrar drop-ut och överinskolningar av de 

äldsta barnen till deras nya avdelning upplevde vi att vi skulle ha fått svårt med att hitta 

respondenter som var villiga att ställa upp. 

 Om vi använt oss av intervjuer hade det tagit mycket längre tid med tre förskolor och 30 

pedagoger skulle vi minskat ner till att använda oss av en förskola eller färre pedagoger så är 

frågan om det hade blivit den undersökningen vi var ute efter då vårt mål var att inkludera 

alla. Vårt val av att inkludera alla pedagogerna på varje förskola var för att få en tydlig bild av 

individens upplevelse av sin förskolegård. Detta för att olika individer kan ha en egen 

upplevelse av sin förskolegård. Fördelen med enkät upplevde vi var att svaren kunde hämtas i 

slutet veckan efter och många var tydliga i svaren de gett oss, vilket beror på att vi använder 

oss av samma begrepp/språk inom barnomsorgen. Även Hultén, P, Hultman, J & Eriksson L, 

T (2007) förklarar hur viktigt det är att forskare och svarande använder sig av samma språk 

när det gäller enkäter. Eftersom pedagogerna var intresserade av den undersökningen som vi 

valt, blev det inte svårt att motivera dem att svara. Det är viktigt att kunna motivera 

pedagogerna att svara vilket även Patel, R & Davidson, B (2003) betonar. Vad hade vi 

eventuellt gjort annorlunda om vi hade utfört studien idag? Troligtvis hade vi börjat planera 

undersökning tidigare för att underlätta hela processen. 
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8.2. Metodkritik 

Trost, J (2012) upplyser om nackdelar och fördelar med webbenkät och postala enkäter där 

skillnaden är att den svarande inte har samma överblick av en webbenkät som den postala 

enkäten ger. Den svarande får i en postal enkät en valmöjlighet att inte svara på allt med en 

gång utan kan återkomma, samtidigt finns det en större överblick hur lång enkäten är och hur 

lång tid man kan tänkas behöva för att svara. En webbenkät kan lätt glömmas bort i mailen 

och att den ibland inte alltid kommer fram till rätt mailadress är en nackdel. Författaren ovan 

tar också upp att använda sig av webbenkät är att den svarande inte har/får den anonymitet då 

man i skolor använder sig av olika användarnamn för inloggning genom dator. 

Han förklarar även att ordet enkät betyder rundfråga och att den som svarar gör det för egen 

hand och skriver ned sina noterade svar. Den postenkät som delas ut till berörda pedagoger på 

förskolorna är en gruppenkät som är ganska vanlig i skolsammanhang vilket även författaren 

ovan tar upp. Han upplyser också hur viktig det är att ge bra skäl till dem att svara på fullgott 

sätt. Författaren tar även upp att enkäterformulär på yrkesspråk kallas för mätinstrument 

genom att man får fram människors olika beteende, åsikter och känslor. Bryman, A (2008) 

upplyser om nackdel med enkät kontra intervju, där följdfrågor är svårare att ställa då 

misstolkningar i frågor och svar kan komma upp hos båda parter. Därmed är en personlig 

utlämning där de svarande kan ställa eventuella frågor innan de svarar av stor vikt.  

Johansson, B & Svedner, P-O (2010) tar upp risken att en enkät kan ge för ytlig information. 

Därför valdes att utöka de fasta svarsalternativen Ja/Nej med flera rader utrymmen för 

pedagogernas egna tankar och åsikter. 

 8.3 Resultatdiskussion 

Här nedan har vi diskuterat i de olika underrubrikerna när det gäller det fasta materialet – 

utformningen – förutsättningar – odling – skillnader mellan äldre och nyare förskolor. 

 8.3.1. Det fasta materialet 

I det fasta materialet lär sig barnen både språkligt, socialt, motoriskt och kognitivt, då 

materialen hjälper barnen att samtala, vänta på sin tur, röra sig och fantisera i den dagliga 

leken. Kragh-Muller, G m.fl. (2012) beskriver vad som ingår i en bra lärmiljö, där de lyfter 

miljöer som inspirerar leken och är utformad så barnen utvecklas. Samtidigt tar de upp 

behoven av att lekredskap stimulerar fantasin så leken kan utvecklas och utrymmet för platser 

där ostörd lek i mindre grupper kan formas. De avslutar med hur viktig lekredskapen i 

verksamhetens fysiska miljö är för barnen då dem i leken samtidigt lär. Att utomhusmiljön på 

förskolan är viktig har vi varit medvetna om sedan tidigare, men att förskolegårdarna är så 

olika rustade är något som vi med studien blivit än mer medvetna om. Det som vi också blivit 

varse om under studiens gång är även att de äldre förskolorna (A & B) inte har så mycket och 

varierande material som den nya förskolan, som vi såg hade fler variationer av det fasta 

materialet när det gällde gungor. 

Den i undersökningen äldsta förskolegården (A) upplever vi som den lummigaste. Där finns i 

jämförelse med de två andra rikligt med buskar och träd. Det är även den gården med största 

ytan. Att det på denna gård saknades balansstubbar var inget hinder då sandlådekanten 

användes även att gå balansgång på, därmed gavs kanten flera användningsområden vilket är 
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fördelaktigt. En nackdel är väl dock att det kan vara störande för de barnen som bakar 

sandkakor att något annat barn helt plötsligt kommer klivande mitt i sandbaket. 

Den till åldern mellersta förskolegården (B) är helt klart den till ytan minsta och även 

materialmässigt sett den mest slitna. Vilket också stämmer bra med vår teoridel där det 

framkom att materialet slits ut fort när fler barn vistas på mindre yta. De buskar som finns på 

förskolegården uppvisar tydliga tecken på att de används flitigt för lek, men då det mestadels 

är tallbuskar så är de inte så ombonade utan de bildar liksom mer ett slags tak. Detta gör att de 

är ganska glesa nertill och vi tror att det kan vara svårt för barnen på denna gård att hitta 

platser de kan dra sig undan och vara ifred på. Att cirka en tredjedel av gården som bestod av 

en asfaltbacke också var avstängd och avgränsad med staket och därmed inte alltid tillgänglig 

för barnen ökar ytterligare antalet barn på den redan lilla ytan. Det som upptäcktes av oss var 

att denna förskolegård inte ens hade tillgång till gungor. Vi anser att det är konstigt att 

utemiljöerna på äldre förskolegårdar idag är i så dåligt skick när det fasta materialet är så 

viktigt i barnens utveckling. I vår undersökning har vi uppmärksammat att några pedagoger 

har olika uppfattningar kring den egna förskolegårdens fasta material. 

Den förskola som var yngst (C) ser väldigt tilltalande ut när vi besökte den, förskolegården är 

byggd i tre etapper med asfalts belagda mjuka mattor i olika glada färger och nytt fast 

material i olika variationer. På förskolan fanns vatten hela tiden tillgängligt för barnen genom 

en vattenpump med knappreglage som gjorde att det kom en lagom vattenmängd åt gången. 

Detta anser vi som ett spännande verktyg som är användbart på många olika sätt i utemiljön 

för pedagoger i sitt arbete för att bedriva ett utvecklande och undersökande arbetsätt. 

 8.3.2. Utformningen 

Barnen behöver under hela sin utvecklingsperiod ha tillgång till ytor och material som 

stimulerar användningen av den egna kroppen, sina sinnen, kreativiteten och leklusten. Detta 

lyfter även Henriksson, S-E (2009) att det bör finnas lekredskap och ytor där motorik och 

rörelse får utrymme. Att förskolegården är utformad så att det finns platser och material som 

tilltalar alla barnen och i deras olika sinnes stämningar är viktigt. Platser har även betydelse 

för barns identitetsutveckling liksom saker, djur och andra människor också har. Att barnen på 

förskolegården kan finna ”sin egen” plats är viktigt att ge utrymme för. Därmed behöver 

förskolegården vara rikt rustad med vegetation som kan bilda små rum och platser som 

tilltalar barnen. Det har även observerats av oss i vår undersökning att de tre förskolegårdarna 

som ligger i samma stadsdel och i närhet till varandra skiljer sig åt i både storlek, standard och 

utformning i sin utemiljö. Genom att utforma gårdarna med material som främjar socialt 

samspel samt att det finns tillräckligt med utrymme så ges barnen de förutsättningar som 

behövs. Mårtensson, F (I Jensen, M & Harvard, Å 2009) lyfter hur viktig utemiljön och 

utformning av förskolegården är för barns utveckling, då barn tillbringar mer tid i våra 

verksamheter idag. 

Även den så viktiga sinnligheten i form av att materialen är färgsatta och färgglada saknades 

på de båda äldre förskolegårdarna (A & B). Viktiga egenskaper i förskolegårdens utformning 

såsom stora plana ytor och träddungar upplevde vi inte fanns på alla förskolegårdar utan 

endast på den äldsta förskolegården (A). Ibland undrar vi hur de tänker när nyplanering av 
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utemiljöer på förskolorna görs idag, då alla förskolor behöver en plan öppen yta som 

pedagoger och barn kan utnyttja tillsammans för lekar, midsommardans och bollek. 

 8.3.3. Förutsättningar 

Vi har utifrån vår studie sett att många av pedagogerna på de äldre förskolorna upplever att 

det fasta materialet på förskolegårdarna inte lever upp till de förutsättningar i utemiljön som 

läroplanen föreskriver. ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar 

och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden (Skolverket 

2011, rev. 2010:9). Vår upplevelse av de två äldre förskolorna (A & B) när vi besökte dem 

var att behovet av en uppfräschning av det befintliga fasta materialet verkligen behövs och att 

nytt material tillsätts när slitet tas bort. 

Genom att utforma gårdarna med material som främjar socialt samspel samt att det finns 

tillräckligt med utrymme så ges barnen de förutsättningar som behövs då allt fler barn vistas 

på förskolorna idag. Vilket härleder oss vidare till vilka olika förutsättningar förskolorna har i 

sin utemiljö, då pedagogerna i undersökningen även saknar en del av det fasta materialet som 

gungor och klätterställningar. Mårtensson, F (2004) tar upp i sin studie vilka stora skillnader 

det är på förskolegårdarna beroende på var de ligger. Hon lyfter samtidigt att utemiljöns 

standard är viktig för leken Mårtensson, F (I Jensen, M & Harvard, Å 2009). 

 8.3.4. Odling 

Bland annat har flera pedagoger på en utav förskolorna uttryckt att de saknar en plats för 

odling. Utifrån vår observation av den aktuella förskolegården framgår att det finns två 

pallkragar där odling utav smultron pågår. Kanske är dock några pedagogers önskan att en 

större yta där odling på friland är möjlig och därav framkom det motstridiga uppgifterna om 

odlingsmöjligheter finns att tillgå eller inte. Vi anser att genom odling med barnen får de en 

förförståelse för kretslopp och att värna om sin närmiljö. De två äldre förskolor saknar i sin 

utemiljö tillgång till vatten och en förskola anser att förutsättningarna inte är stora för att 

kunna bedriva den verksamhet som läroplanen strävar efter. Vilket härleder oss vidare till hur 

de olika förutsättningarna förskolorna har i sin utemiljö.  

 8.3.5. Skillnader mellan äldre och nyare förskolor 

Avslutningsvis skiljer sig därmed de tre olika förskolegårdarna sig åt genom storlek, 

vegetation och vilka fasta lekmaterial som finns tillgängliga och dess färgsättning. Utifrån de 

svar vi fått av pedagogerna kan de ta så lång tid som 22 år innan utslitet lekmaterial ersätts, i 

värsta fall ersätts det inte alls utan kvar blir bara en tom plats som pedagogerna uttrycker det 

vilket vi inte anser är acceptabelt. Vår undersökning visar att det finns skillnader mellan äldre 

och nyare förskolor och vid nybyggnation verkar det finnas mycket pengar att spendera, vilket 

kanske inte är helt genomtänkt. En pedagog på förskola C uttryckte i samtal med oss ”att de 

själva inte fått ta del av utformningen på förskolegården, en del material kunde gjorts för lägre 

peng eller gjort själva för mindre summa” och avslutar med att säga ”allt är nytt och fräscht, 

men ibland vet man inte hur de tänkt!”. 
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 8.4. Pedagogiska implikationer 

 Alla förskolegårdar runtom i landet som har fast material som är färglösa bör målas så 

att materialen även stimulerar barnen sinnligt 

 Alla förskolegårdar bör rustas så att alla barn får uppleva att miljön inrymmer många 

klättringsmöjligheter och utifrån olika svårighetsgrader 

 Tillsyn och underhåll kommer att regleras i de kommande Europeiska standarderna 

alternativt kommer de kommunala riktlinjerna att skärpas 

 Pedagogerna kommer på sikt ha mer inflytande och bli mer lyssnade på vid 

renoveringar och nyuppföranden 

 Fler förskolor kommer i framtiden att utrustas med fasta lekmaterial där barnen har fri 

tillgång till vattenlek 

 Att de äldre förskolegårdarna ses över och får en renovering samt tillgång till nytt fast 

material. 

 8.5. Förslag till vidare forskning 

Fortsatt forskning skulle kunna vara att intervjua barnen om deras upplevelse av utemiljön för 

att sedan kunna utforma förskolegårdarna efter deras egna visioner och perspektiv. 

Ett annat område som också skulle vara intressant att undersöka är hur kommunen planerar 

och budgeterar vid nyuppföranden kontra medel till renoveringar av äldre förskolegårdar. Då 

vår upplevelse är att det vid nya uppföranden finns nästan obegränsade resurser men vid 

renoveringar finns knappt något budgeterat. Varför är det så? Har inte alla barn och pedagoger 

rätt att få en så likvärdigt stimulerande och utvecklande utemiljö som möjligt? 
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Bilagor: 

(Bilaga A) 

Enkät 

Förskolan byggdes för (-5 år) (10 år) (20år) (30år) (40 år) sen. 

Har det skett något underhåll/renovering av det fasta materialet på förskolegården? (JA)(NEJ)                                                                                                                

Om JA när och vad? 

……………………………………………………………………………………………........... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...                                                 

Anser du det finns tillräckligt med träd?                                                                     (JA) (NEJ) 

…...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Finns det tillräckligt med buskar?                                                                               (JA) (NEJ) 

…...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Är träd och buskar placerade så att det bildas rum i rummet?                                    (JA) (NEJ) 

…...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Är du nöjd med er förskolegård?                                                                                (JA) (NEJ) 

…...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Är storleken på er förskolegård anpassad efter antalet barn som vistas där?             (JA) (NEJ) 

…...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 



 

 

Anser du att förskolegården har de förutsättningar som målen i läroplanen eftersträvar att 

pedagogerna ska arbeta efter?                                                                                     (JA) (NEJ) 

…...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Inom vilka utvecklingsområden (motorik, social, språklig, kognitiv) upplever du att det fasta 

materialet stimulerar barnen? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Saknas det något i utemiljön som står till grund för att kunna bedriva ett utvecklande och 

undersökande arbetssätt tillsammans med barnen?                                                     (JA) (NEJ) 

Om JA vad?................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Har du kunnat påverka förändring/förbättring på gårdens fast förankrade material? (JA)(NEJ) 

…...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Tillsätts nytt material när utslitet eller farligt lekmaterial tas bort?                             (JA) NEJ) 

…...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 



 

 

Anser du att det finns en skillnad mellan äldre och nyare förskolegårdas fast förankrade 

material?                                                                                                                      (JA) (NEJ) 

…...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Om JA? Vilka eventuella skillnader upplever du?.................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Vet du om att det finns speciella föreskrifter/kriterier i din kommun om hur en förskolegård 

ska/bör se ut?                                                                                                               (JA) (NEJ) 

…................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................                                                                                                                               

Här finns möjlighet att kommentera med egna ord kring de frågor som ställs:………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 



 

 

(Bilaga B) 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på lärarprogrammet vid Linnèuniversitetet med 

inriktning mot de yngre åldrarna i förskolan. I vårt examensarbete kommer vi att undersöka 

och försöka få fram hur pedagoger upplever utemiljöns fasta redskap och vad som de 

eventuellt saknar. Vi vill även undersöka om förskolegårdar har de förutsättningar som 

läroplanen föreskriver. 

Studien genomförs dels genom observationer utav de tre aktuella förskolegårdarnas 

utomhusmiljöers standard beträffande de fasta lekredskapen, samt genom att lämna ut enkäter 

till alla pedagogerna på de aktuella förskolorna med frågor gällande ämnet som ni kommer att 

svara på anonymt. Vi hoppas att ni är villiga att hjälpa oss så vi får ett så stort svarsresultat 

som möjligt.   

Vi kommer att dokumentera de aktuella förskolegårdarna med hjälp av digitalkamera och 

noteringar. Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt. Varken förskolors 

eller pedagogers namn kommer att nämnas. 

Genomförandet utav studien kommer att ske under juni månad. Vid eventuella frågor, tveka 

inte att ta kontakt med oss. 

 

Hälsningar 

Eva Perkman, eva.perkman@skola.molndal.se 

Lena Pettersson, lenam.pettersson@skola.molndal.se 

Tack på förhand för er medverkan! 

mailto:eva.perkman@skola.molndal.se
mailto:lenam.pettersson@skola.molndal.se


 

 

(Bilaga C) 

 

 



 

 

 

 

 

 

(Bilaga D) 



 

 

 

 

  



 

 

(Bilaga E) 

 


