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Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskolan 210 
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Titel: Förskolegården – En oslipad diamant. Förskolegårdens 

betydelse för lärande och utveckling  
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development  

 

Nyckelord: Förskolegården, lärande och utveckling  

 

Handledare: Sonja Kihlström  

 

Examinator: Peter Erlandson  

 

 

 

Sammanfattning   

 

Bakgrund: Barn i förskolan vistas en stor del av sin dag på 

förskolegården, därför bör denna ges betydelse och innehåll. 

Barn behöver lära sig i naturliga och flexibla miljöer för att 

det skall bli ett meningsfullt lärande.  Utemiljön bör vara ett 

komplement till innemiljön. 

 

Syfte:  Syftet är att ta reda på hur pedagoger resonerar om  

  förskolans utemiljö, förskolegården, hur de använder den 

  och vilken betydelse de anser den har för barns lärande  

  och utveckling. 
 

Metod: En kvalitativ forskningsmetod har använts, där sju verk- 

 samma pedagoger i förskolan har intervjuats.  
 

Resultat: Utemiljön har enligt pedagogerna en stor betydelse för  

 barns lärande och utveckling. Där får barnen rörelsefrihet   

 och plats till att utforska sin omgivning. I utemiljön får de 

 andra upplevelser för fantasi, sinnen samt att leken får en  

 annan dimension. Pedagogerna vill vara medupptäckare 

 tillsammans med barnen för att utmana dem i deras 

 lärande. 
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 1. Inledning 
 

Barn i förskolan vistas i stor utsträckning under sin dag på förskolegården, vilket gör att den 

får stor betydelse för barns lärande och utveckling. I och med dagens stora barngrupper väljer 

många pedagoger att stanna på gården, i stället för att gå till skogen eller andra platser i 

närmiljön. Detta innebär att den miljö som används mest vid utevistelsen är förskolegården. 

För att möta dessa konsekvenser, bör förskolegården användas på ett mer medvetet sätt, där 

utemiljön får bli ett läranderum. De flesta av de aktiviteter som bedrivs inomhus kan även 

bedrivas utomhus. Barn får i utomhusmiljön andra möjligheter till att uppleva med sina 

sinnen, lära och utvecklas i naturliga situationer. När barn får lära i naturliga situationer blir 

lärandet mer meningsfullt, vilket leder till att de har lättare att lära och förstå sammanhang. 

Genom att lära i naturliga miljöer och situationer, tillsammans med andra barn och vuxna, 

berikas barns fantasi och kreativitet. I utomhusmiljön får barnen också andra tillfällen till 

fysiska aktiviteter, vilket är betydelsefullt för deras lärande, utveckling och välbefinnande. 

Barn bör få så många tillfällen som möjligt till nya utmaningar i sitt lärande och i sin 

utveckling. 

 

Vi är två barnskötare, med flera års arbetslivserfarenhet inom förskolan, som upplever att 

förskolegården inte har fått samma pedagogiska betydelse och uppmärksamhet som 

innemiljön. Våra erfarenheter är, att det inte ges lika mycket tid och ekonomiska resurser för 

planering av förskolegårdens miljö och verksamhet, som det görs till miljön inne på förskolan. 

Vi anser att de flesta pedagoger är duktiga på att förändra innemiljön efter barns behov och 

intresse, medan utemiljön inte prioriteras på samma sätt. Den materiella miljön på 

förskolegården förändras inte i samma utsträckning som den görs i innemiljön, utemiljön är 

mera statisk.  På förskolegården lämnas barn i större utsträckning åt sig själva, pedagogerna är 

inte lika aktiva till att utmana och stimulera dem i lek, lärande och aktivitet som de är i miljön 

inne på förskolan. För att barn skall få nya utmaningar är det betydelsefullt att det finns vuxna 

och barn som kan inspirera till fortsatt utveckling och lärande. Därför anser vi att det vore 

intressant att undersöka och ta reda på hur pedagogerna resonerar om utevistelsen och 

förskolegården.   

 
Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) skall barnen erbjudas en bra 

utemiljö och ges möjlighet att utveckla sin kreativitet i lek och lärande, 

både i planerad miljö och i naturmiljö. Barnen skall kunna växla mellan 

olika aktiviteter under dagen. Verksamheten skall 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  
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2. Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger resonerar om förskolans utemiljö, 

förskolegården, hur de använder den och vilken betydelse de anser att den har för barns 

lärande och utveckling.  

 

 

3. Bakgrund 
 

I bakgrunden börjar vi med att förklara begreppet utomhuspedagogik. Därefter tar vi upp 

erfarenhetsbaserad kunskap om utemiljöns betydelse som är av vikt, men som inte är 

forskningsbaserad. Vidare belyses styrdokument från Skolverket och Läroplanen för 

förskolan och därefter utomhuspedagogiken från då till nu, från antiken till nutid. 

 

Leken som aktivitet kommer att finnas med i de olika avsnitten, eftersom den är ett viktigt 

redskap för barns lärande och utveckling.   

 

3.1 Begreppsdefinition 
 

För att definiera begreppet utomhuspedagogik refererar vi till Dahlgen & Szczepanski (1997) 

som menar att utomhuspedagogik som metod ger möjligheter att sammanföra teoretisk 

kunskap, begreppskunskap och erfarenhets- eller förtrogenhetskunskap. Begreppet 

utomhuspedagogik bör enligt Brugge, Glanz & Sandell (2002)  ses som en naturlig del i 

förskoleverksamheten och vara ett komplement till den traditionella pedagogiken. Den  

skapar förutsättningar för mer rörelseintensiva lärandemiljöer, där kroppen sätter tanken i 

rörelse. Genom att lära på detta sätt ökar barns förståelse för vår omvärld. 

 

3.2 Erfarenhetsbaserad kunskap 
 

Information från Statens Folkhälsoinstitut visar i undersökningar att barns rörelsefrihet har 

minskat under de senaste decennierna på grund av olika hinder i samhället, såsom otrygga 

vägar och höga hastigheter på motorfordon. Detta gör att föräldrar begränsar barns lek 

utomhus, vilket leder till ökad inomhusvistelse samt att barns fysiska aktivitet minskar. 

Andelen barn som har barnomsorg har ökat under de senaste årtionden. Detta gör att 

förskolegården blir ett betydelsefullt ställe för att främja barns fysiska aktivitet och 

utomhusvistelsen. Som det ser ut idag har inte alla förskolor tillgång till en förskolegård där 

de kan röra sig fritt på stora ytor, detta på grund av att det inte finns några bindande 

bestämmelser. Plan- och bygglagen anger att tomter som är bebyggda med förskola ska ha 

tillräcklig stor friyta som avpassas för lek och utevistelse. Det saknas dock information eller 

krav på detaljutformningen av sådana platser i lagen (Faskunger, 2007). 
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Statens folkhälsoinstituts
1
 rekommendationer för barn och ungdom, rekommenderar att barn 

bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. Aktiviteterna, vilka skall präglas av rörelse 

och lek, bör ske vid tre eller fler tillfällen per dag. 

 

IPA (International Association for the Child’s Right to Play) är en organisation med 

medlemmar från ett 50-tal länder. Denna organisation har konsultativ status med FN-organen 

som ECOSOC; UNESCO och UNICEF och har permanent FN-representation i New York, 

Paris, Genève, Wien och Nairobi. IPA har varit aktiv i samband med flera av FN:s temaår.  I 

IPA:s  lekpolitiska program för Sverige § 8 kan man läsa att utelekens aspekter inte har 

uppmärksammats tillräckligt vare sig inom kommunens barnsomsorg, i skolan eller 

fritidssektorn. Det är viktigt att uteleken får en ökad status. I § 9 sägs, om barn skall få 

stimulans till en allsidig lek bör grund- och fortbildning av personal inom barnomsorg, 

fritidsverksamhet, vård och stadsplanering innehålla en ökad satsning på leken. Lekens roll 

för barns utveckling och möjligheterna att arbeta bort de hinder som finns, måste ingå som en 

del i dess utbildning (Grönvall, 1990). 

 

Reggio Emilia är en viktig och intressant filosofi, när det gäller förhållningssätt och miljö för 

barns lärande och utveckling. Denna filosofi kommer från norra Italien vars grundare och 

starkaste drivkraft var Loris Malaguzzi (1921-1994).  Filosofin grundar sig bland annat på att 

barn föds med hundra olika språk att uttrycka sig på, men berövas nittionio. Dessa språk ger 

de bland annat uttryck för i sitt skapande, lek och rörelse, vilka är beroende och stimulerar 

varandra och tillsammans utgör de en helhet. Barnet ses som kompetent, aktivt 

kunskapssökande och kritiskt. Enligt Reggio Emilia filosofin är miljön, relationer och 

värdefrågor av olika slag viktiga samt dialoger mellan barn och vuxna. Vuxna bör skapa 

inspirerande miljöer som lockar och utmanar barnen. Barnen har hela tiden nya behov och det 

är viktigt att alla sinnen stimuleras. Det är därför betydelsefullt att pedagoger har ett 

reflekterande förhållningssätt och lyssnar med alla sinnen. Barn behöver visas respekt och ges 

den tid de behöver för sitt lärande. Barsotti (1997)  menar att kunskap skapas i möten mellan 

människor där de låter sina olika synvinklar och synpunkter konfronteras med varandra. 

Enligt Wallin (1999) ser man i Reggio Emilia filosofin miljön, både innemiljön och 

utomhusmiljön, som en tredje pedagog.  Denna miljö skall stimulera och inspirera barnen, 

utmana dem i deras tankar och fantasier och uppmuntra dem till kunskap. 

 

Enligt Lenninger & Olsson (2006) används utemiljön för att barnen skall få röra på sig, leka 

och få frisk luft.  Enligt författarna anser pedagogerna att utomhusleken är en mer kreativ och 

fantasifull lek än inneleken. Utomhus är leken lugnare och det blir färre konflikter barnen 

emellan. Barnen förväntas utveckla sin lek och lösa de flesta konflikter på egen hand. I 

utomhusmiljön är pedagogerna ofta mer passiva och väntar på att barnen skall ta egna initiativ 

och låter miljön ta ansvar för barnens lek och utveckling, medan pedagogerna tar ansvar för 

detta i inomhusmiljön.  

 

 3.3 Styrdokument 
 

Det är betydelsefullt att skapa olika slags miljöer för barn, där de kan inspireras till  

olika aktiviteter och handlingar samt få möjlighet till att utforska och upptäcka. Miljön 

utomhus ger tillfällen till att upptäcka naturen och ge barnen en förståelse och respekt för allt 

                                                 
1
 www.folkhälsoinstitutet.se (läst 08-09-01 kl. 13.45) 

http://www.folkh�lsoinstitutet.se/
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levande. Kunskap och lärande är en aktiv process som sker i olika sammanhang och på olika 

sätt. Vi lär med hela kroppen och inte bara med hjärnan. Läroplanskommittéen har preciserat 

fyra former för kunskap, dessa är fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Fakta är 

information och regler, som kan formuleras i ord. Att begripa är detsamma som att förstå 

något och dessa begrepp är bundna till varandra. Färdighetskunskap är en praktisk 

kunskapsform som visar sig i handlingar och beteende. Dessa tre kunskapsformer är synliga, 

medan den fjärde formen, förtrogenhetskunskap, svarar mot sinnliga upplevelser. Med detta i 

beaktande bör barn ges möjlighet att utgå från sina egna erfarenheter och förkunskaper. De 

måste få bearbeta, utforska, reflektera, öva, och pröva olika företeelser. Lärandet sker genom 

barnens aktiva deltagande. Genom att förändra i miljön förändras också innebörden, vilket ger 

barnen nya möjligheter till aktivitet. Pedagogens arbete består till stor del av att kunna lyssna 

och att hålla barnens frågor, teorier och fantasier vid liv och följa upp hur de söker svar och 

skapar mening i sin tillvaro. Vidare skall pedagogen vägleda, skapa situationer och ta till vara 

på tillfällen som kan utmana barnens tankar. Detta förutsätter att pedagogen är en 

reflekterande praktiker som tillsammans med sina medarbetare för kritiska diskussioner 

regelbundet om det pedagogiska arbetet (Skolverket 1997). 

 

Barn skall få tillfällen till att utveckla sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens 

kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. 

De skall få möjlighet till att utveckla sina förmågor till att bygga, skapa och konstruera med 

hjälp av olika material och tekniker. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt 

ger uttryck för, bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den 

pedagogiska verksamheten.  Förskolan skall ge barn möjlighet att efter ökande förmåga 

påverka verksamhetens innehåll och arbetssätt och delta i utvärderingen av verksamheten. 

Alla som arbetar i förskolan skall samarbeta för att erbjuda barnen en god miljö för utveckling 

och lärande.  De skall också ställa barnen inför nya utmaningar som stimulerar lusten att 

erövra nya färdigheter och kunskaper. Vidare skall förskolan stimulera barns samspel och 

hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera 

varandra. De skall även ta tillvara varje barns förmåga och vilja att ta ett större ansvar för sig 

själv och för samvaron i gruppen. Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin 

motoriska utveckling, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning samt förståelsen av att värna 

om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö-98). 

 

 

3.4  Utomhuspedagogik från då till nu 
 

Forskning i utomhuspedagogik är i Sverige relativt ung, men idéerna sträcker sig så långt 

tillbaka som till antiken. Aristoteles (384-322 f. Kr.) utgick i sin filosofi från sinnena och den 

praktiska erfarenheten av verkligheten. Dessa idéer fördes vidare av pedagogen Comenius 

(1592- 1670) som förordade ett lärande i autentisk miljö. Comenius menade, genom att 

uppleva med alla sinnen under lärandeprocessen, blev kunskap meningsfull och erfarenheten 

blev mer givande. En annan viktig person för utomhuspedagogiken är Rousseau (1712- 1784) 

som ansåg att det var betydelsefullt med mötet mellan barnet och verkligheten (Brugge, 

Glantz & Sandell, 2002). Rousseau menade att i leken och genom direkta sinnliga 

erfarenheter stimuleras barns lärande (Dahlgren & Szczepanski, 1997).  Pestalozzi (1764- 

1827) ansåg att grunden för all kunskapsinhämtning och lärande gick genom våra sinnen. 

Fröbel (1782-1852) anser att inlärningen skall utgå ifrån verkligheten. Han menar att barn 

behöver möta det verkliga innan de ser bilden.  Inlärningen skall ske fritt utan prestationskrav 

och efter barns behov. För att barn ska lära sig måste de få många olika möjligheter, så att de 
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får maximala förutsättningarna till att utvecklas till en harmonisk och medkännande vuxen. 

Ellen Key (1849- 1926) talade för att använda sig av fältstudier i det verkliga livet, det var 

grunden för kunskap och lärande. Dewey (1859- 1952) ansåg att praktisk kunskap är lika 

mycket värd som teoretisk. Han menade att begreppsbildning underlättas med konkreta 

material och genom konkreta erfarenheter av omgivningen, därigenom begreppet ”learning  

by doing” (Brugge, Glantz & Sandell, 2002).  

 

Szczepanski (2007) en av dagens förespråkare för utomhuspedagogik menar, för att få en 

livskraftig kunskap bör det vara en växelverkan i lärandet mellan den fysiska innemiljön och 

utomhusmiljön. Barn bör ges flera tillfällen till att få förstahandserfarenheter, vilket innebär 

att de behöver gå ut i levande landskap för att få denna undervisning. Dessa 

förstahandserfarenheter är viktiga för att känna meningsfullhet och motivation till ett kreativt 

lärande. Enligt Granberg (2005) är det viktigt att pedagogiken och lärandet följer med ut och 

inte lämnas kvar inomhus.  

 

 

4 Forskning omkring utomhuspedagogik 
 

Under denna rubrik tar vi upp forskning kring utemiljöns betydelse för barns lärande och 

utveckling, både socialt och motoriskt. Vidare belyser vi utemiljöns betydelse för att stimulera 

barns fantasi och sinnen, då detta har betydelse för deras lärande och utveckling.  

Avslutningsvis tar vi upp pedagogens roll för barns lärande och utveckling i utemiljön.  

 

4.1 Utemiljöns betydelse för barns lärande och utveckling  
 

Enligt Grahn (2007) är det viktigt att ge förskolegården betydelse och innehåll, då detta är den 

uteplats där barn vistas den längsta tiden under sin dag på förskolan. Dahlgren & Szczepanski 

(1997) menar att den viktigaste grunden för att lära i och av utomhus, är att den ger tillfällen 

till upplevelser och troligtvis motverkar ett perspektivlöst lärande.  Vidare anser Dahlgren & 

Szczepanski (2004) att det inte skall vara någon motsättning mellan pedagogik och lärande 

inomhus och utomhus. Miljöerna är olika, men de olika förhållandena inne och ute 

kompletterar varandra. Enligt Granberg (2005) tillägnar sig barnen i utomhusmiljön både 

praktiska och teoretiska kunskaper, de får fysiska och estetiska erfarenheter vilket lockar till 

vidare upptäckter. Fröbel menar enligt Öhman (1991) att barns behov skall få styra 

inlärningen. De behöver få lära sig i naturliga miljöer och få många olika inlärnings- 

möjligheter. Naturen och odling av växter ska vara en naturlig del i barnens vardag. Harding 

(2005) menar att är det viktigt för barn att det finns en varierad miljö med stor yta. Miljön 

skall vara flexibel med meningsfull verksamhet. Det som görs inomhus kan göras utomhus 

och på så sätt får verksamheten en annan dimension. Det skall vara en mix av flexibilitet och 

utmaning på den pedagogiska gården. Leken föds enligt Åhm (1998) i den omedelbara 

omgivning barnen möter. Den avspeglar den rikedom eller fattigdom som omger barnen.  

 

Vid mer vidlyftiga, kaotiska lekar som till exempel när barnen springer omkring, klättrar, 

brottas och jagar varandra, släpper de mer på den egna kontrollen över händelseutvecklingen 

och låter i högre grad miljön, omgivningen, vara med och påverka leken. I både den sinnliga 
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och den vidlyftiga leken är miljön en aktiv part, den är en medskapare i lekens förlopp enligt 

Grahn (2007)  och Mårtensson (2004).  Utomhus blir rolleken enligt Harding (2005) 

annorlunda beroende på att utomhusmiljön ser ut på ett annat sätt och att förutsättningarna 

förändras genom väder och vind. Grahn (2007) har i sin studie av förskolegårdar sett att det 

finns särskilda kvaliteter i utemiljön som på ett väsentligt sätt har påverkan på varandra i 

aktiviteter för barn och vuxna. Dessa kvaliteter är indelade i nio huvudkaraktärer som bygger 

upp leklandskapet på gården, där de olika sinnena påverkas av dessa olika karaktärer. Dessa 

karaktärer är rofyllda, vilda, artrika, rymd, allmänning, eget revir, samvaro, kultur och 

tillgänglighet och närhet, flera av dessa karaktärer kommunicerar direkt med barnen genom 

sinnen och känslor. 

 

Enligt Szczepanski (2007) stimulerar en förskolegård, som har mer naturpräglad och större 

yta, till att vistas längre tid utomhus och att kvalitén på leken blir högre. Mårtensson (2004) 

såg i sin studie av förskolegårdar, att barn som har tillgång till en mer naturrik gård, förändrar 

leken mer under lekens gång, än barn på en mer naturfattig gård. Dessa lekförändringar var 

förenade med en förhöjd lekupplevelse och stämning i gruppen. Barn leker på naturgårdar, 

med ett mer koncentrerar lugn, som är förenat med en förhöjd spänning och en fysisk och 

mental rörlighet.  I leken på minde ”statsgårdar” upplevde Mårtensson, att det blev svårare för 

barn att själva finna kärnan i leken och att få ett avstamp för nya idéer och vändningar. Även 

Björklid (2005) menar att barn på mer naturfattiga gårdar, där gården mest upptogs av 

klätterställning, sandlåda och gungor blev barn ofta stående eller bara sprang omkring 

eftersom de inte fick plats på de lekredskap som fanns. Dessa barn hänvisades också mer till 

lekmaterial som till exempel hinkar och spadar. Barn på mer naturrika gårdar lekte mer med 

naturmaterial och de behövde aldrig uppleva konkurens om dessa resurser. 

 

 

4.2 Utemiljöns betydelse för social utveckling 
 

Enligt Davidsson (1999) är lärandet något som sker i deltagandet av en social praktik. Där 

kunskapen utvecklas genom att barn möts i samspel och hanterar olika situationer. Pramling 

Samuelsson & Carlsson (2003) och Knutsdotter Olofsson (2003) menar att i leken blir det ett 

samspel där barn lär sig av och tillsammans med varandra, till exempel utvecklar barn i leken 

tankar om rättigheter, inflytande och delaktighet. Barn lär genom att samtala, argumentera och 

ta reda på varandras idéer. Genom detta blir barns tankar synliga för dem själva och de kan 

arbete med sin egen förförståelse.  Knutsdotter Olofsson (2003) anser att i det sociala 

samspelet lär de sig att visa hänsyn, respektera andra och känna empati. Enligt Liedman 

(2004) har all slags kunskap sitt ursprung i det sociala sammanhanget. Enligt Öhman (1991) 

menar Fröbel att leken är en inre drift till självständighet. Barn behöver tillfällen till att leka 

fritt, men även tillsammans med andra.  De ska ges rika tillfällen och uppmuntran till att 

utveckla alla sina resurser i leken. Självkänslan utvecklas enligt Harding (2005)  genom att 

förskolegården ger utmaningar som gör att barnen höjer sig i sin förmåga att klara av olika 

situationer. Barns kognitiva emotionella och psykiska utveckling påverkas olika om de leker 

utomhus eller inomhus. Granberg (2005) menar att barn behöver vuxna som är med och 

uppmuntrar, bekräftar och förstärker deras förmågor, vilket bidrar till att barn växer och 

utvecklar sin självkänsla och personlighet. 

 

Grindberg och Langlo Jagtöjen (2000) anser att barn bör ha möjligheter till fysiska övningar 

och många möjligheter till att träna socialt umgänge och samarbete, vilket gör att de får hjälp 

att se sig själva och andra, både fysiskt och psykiskt. Enligt Grahn (2007) och Szczepanski 
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(2007) visar undersökning på att barn som får vistas i utemiljö med rika och naturliga miljöer 

har bland annat bättre koncentrationsförmåga och förmåga att visa hänsyn, än de barn som 

vistas i naturfattiga miljöer. Grahn (2007) har i sina studier, där han jämfört naturrika 

förskolegårdar med mer naturfattiga, sett att barn som vistas i naturrika miljöer har 40 % 

bättre förmåga att visa hänsyn än de som vistas i naturfattiga miljöer. Enligt Granberg (2005) 

och Szczepanski (2007) är det betydelsefullt att barn på förskolegårdar får möjlighet att dra 

sig undan och leka bara några få, då detta bidrar till att konflikterna blir färre  

 

4.3 Utemiljöns betydelse för utvecklandet av fantasin och sinnen 
 

I barns utemiljö måste det finnas sådant som väcker barns intresse och engagemang, där de 

kan uppleva med hela sig, kropp, känslor och intellektuellt. De måste också få tid att leka och 

upptäcka ostört, bearbeta känslor, upptäcka och undersöka, tänka och reflektera. Barn som 

leker och använder utemiljön med alla sina sinnen, blir mer känslomässigt uppfyllda att 

samspela med miljön (Grahn 2007). Dahlgren & Szczepanski (2004) menar att när barn 

utomhus får den direkta upplevelsen av företeelsen, ger detta stor pedagogisk betydelse, då 

barn får en helhetsbetydelse och direktkontakt med föremålet för lärandet. När situationen 

verklighetsanknyts ökar också den kroppsliga delaktigheten, då de kan känna, beröra och 

agera i miljön. Genom att ge barn förstahandserfarenheter av natur och naturfenomen får de 

motivation till en meningsfull och kreativ lärprocess (Szczepanski, 2007).  

 

Grahn (2007); Mårtensson (2004) menar att det typiska för leken utomhus är att den består av 

sinnlighet och vidlyftighet. Barn stimuleras spontant av sina sinnen genom lukt, smak, känsel, 

syn, balans och hörsel. Barn som intresserat iakttar miljön med sina sinnen, blir på samma 

gång känslomässigt påverkade av den och det blir ett samspel mellan barn och miljö. 

Utemiljön gör att leken blir mer fantasifull och varierande, eftersom barn har möjligheter till 

större ytor där de kan leka andra lekar än de kan inomhus (Granberg, 2005; Szczepanski, 

2007).  Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) behöver barn många olika saker att leka med och 

som kan användas på ett mångsidigt sätt, detta för att inspirera barnens fantasi och utveckla 

deras lek. Det är viktigt att lekmiljön är flexibel och anpassningsbar för att stimulera barns 

kreativitet och fantasi.  

 

I leken utomhus kommer barn naturligt i kontakt med de fyra elementen luft, jord, och vatten 

och i viss mån eld. De får på ett naturligt sätt insikt i olika naturfenomen. I utomhusmiljön får 

de möjligheter till att engagera flera sinnen samtidigt och på så sätt få ett helhetsintryck. 

Miljön blir på så sätt en levande lärobok där de får direktupplevelsen i sitt rätta sammanhang 

(Granberg, 2005; Harding, 2005; Dahlgren & Szczepanski, 2007; Pramling Samuelsson & 

Mårdsjö, 1997). Bergstöm (1996) menar, om hjärnans nervnät blir stimulerad från olika 

sinnen samtidigt, blir kunskaperna mer bestående. Lärandet handlar inte om att bara föra in ny 

kunskap i hjärnan, utan att sätta samman nya helheter. Genom fysiska aktiviteter lär barn sig 

genom kroppen, känslor och intryck förmedlas i kontakt med omgivningen. De skapar 

minnesbilder vilka aktiveras om fler sinnen och fler olika delar av hjärnan är involverad, på så 

sätt får de fler tankebanor som följd (Nelson, 2007). De olika sinnena har olika särdrag, 

luktsinnet t.ex. kan efter decennier återkalla mycket tydliga minnen av händelser och miljöer 

(Dahlgren, 2007). 
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4.4 Utemiljöns betydelse för hälsa/motorisk utveckling och lärande 

 
Motorik är ett samspel mellan nerv och muskel. Allt synligt handlande är motorik. Med 

motorisk utveckling menas att barn gradvis lär sig nya motoriska färdigheter. Grovmotorik är 

de stora rörelserna barn gör, som att springa, hoppa, klättra, krypa och så vidare. Medan 

finmotoriken är de små rörelserna som kräver mer precision, som till exempel att skriva, rita, 

sy, ögon- och munrörelser (Grindberg & Langlo Jagtöjen, 2000).   

 

Barn som får vistas i utemiljö med rika och naturliga miljöer har bland annat bättre fysisk 

förmåga än de barn som vistas på naturfattiga miljöer (Grahn 2007; Szczepanski, 2007).  Barn 

på mer naturrika förskolegårdar rör sig 20 % mer än barn på mer naturfattiga gårdar, där det 

mesta är konstruerat med byggda inslag. Barn på mer naturrika gårdag utsätts inte lika mycket 

för UV strålning som de som vistas på mer naturfattiga gårdar (Grahn, 2007).  

 

Grindberg och Langlo Jagtöjen (2000) menar att genom leken får barn möjlighet till fysiska 

aktiviteter.  De fysiska aktiviteterna gör att de får ett positivt förhållande till sin egen kropp 

och kan använda den ledigt i olika lekar.  De får naturlig styrka och rörlighet genom att de får 

möjligheter att röra på sig på olika sätt. Barn behöver gott om plats och inspiration till 

aktiviteter som gör dem på ett naturligt sätt starka och smidiga. Uthållighet och 

koncentrationsförmåga stärks av fysiska aktiviteter. Barn som är motoriskt osäkra kan ha 

svårare att komma med i vissa lekar. När barn får ett positivt förhållande till sin egen kropp 

ökar deras självförtroende, vilket underlättar för lärandet.  

 

Genom att sätta kroppen i rörelse sätter man tankarna i rörelse. Utemiljön ger möjligheter till 

många olika kroppsliga övningar, vilket främjar hälsan och lärandet. Det måste skapas 

möjligheter för barnen till fysiska aktiviteter och rörelser.  Utomhusmiljön ger möjligheter till 

många olika kroppsliga övningar vilket gynnar hälsan, främjas denna underlättas också 

lärandet. Genom att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus, gynnar detta även barns 

psykiska hälsa. Barn som ges möjlighet till omväxlande utomhusmiljö är friskare och leker 

mer varierat än barn som vistas i sterila inomhusmiljöer (Szczepanski, 2007).  Granberg 

(2005) menar att små barn behöver röra på sig mycket för att sedan kunna sitta still. Miljön 

utomhus ger goda förutsättningar till olika former av fysiska aktiviteter och ger barn träning 

till att styra sina kroppsrörelser genom markens naturliga ojämnheter. I naturen får barn 

möjlighet till fysisk aktivitet där de tränar både koordinationsförmåga och balanssinne. Miljön 

ger dem möjligheter att träna både stora och små muskler. Genom att det är större utrymme 

inne än ute, ger detta möjligheter till att var och en får träna i sin egen takt utan att bli störda 

av att andra är i närheten. Utomhusmiljön främjar fysiska aktiviteter, koncentration och 

därmed inlärningsförmågan. De får också genom olika rörelseerfarenheter hjälp med att bli 

medvetna om tid- och rumsbegrepp, även uppfattning av ordningsföljd, orsak och verkan 

(Grindberg och Langlo Jagtöjen 2000).  
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4.5  Pedagogens roll i utomhusmiljön 
 

Enligt Granberg (2005) skall pedagogen roll vara att leka, samtala, uppmuntra, utforska, 

samspela, uppleva och upptäcka tillsammans med barnen. Pedagogen bör vara både 

följeslagare, ledsagare och medforskare samt vara närvarande bland barnen för att bekräfta, 

uppmuntra och förstärka deras förmåga. Dahlgren & Szczepanski (1997) menar att en 

utomhuspedagog som är medupptäckare, hjälper barnen att skapa sammanhang och förståelse 

i meningsfulla situationer. Där får det inte vara några regler för hur verksamheten skall vara, 

vilka kan sätta gränser för upplevelsen. Ibland återspeglar samhällets krav på prydlighet även 

förskolorna. Detta kan bli en belastning för personalen, de vuxna får ett krav på sig att hålla 

sig inom de ramar som gäller, för att undvika konflikter. Detta gör att det blir det mycket 

städning och tillsägelser till barnen (Björklid, 2005). 

 

Miljön sätter ofta gränser för barnens aktiviteter enligt Åm (1988). Hon delar upp dessa 

gränser i två kategorier, där den ena är rambetingelser, dessa är de förhållanden som 

pedagogerna inte har omedelbar inflytande över, som till exempel personalgruppens 

sammansättning, barngruppens storlek, ytstorleken inomhus och utomhus, form och topografi 

samt ekonomi. Den andra kategorin är där pedagogerna kan påverka i det dagliga arbetet så 

som de sociala förhållandena i barngruppen, vuxnas attityder till barns lek, intryck och 

upplevelser i barns liv, utrustning och material, tids och rumsförhållanden. Även om 

rambetingelserna inte är den bästa, kan pedagogernas val av redskap avgöra valet av miljöns 

kvalitet. Miljön blir då en produkt, ett samspel mellan rambetingelserna och det redskap 

pedagogen valt.  Pramling Samuelsson & Carlsson (2003) menar att det är betydelsefullt att 

pedagoger fokuserar på sådant som upptar barns värld. Att utgå från deras intresse och 

företeelser som de engagerar sig i, ger barnen bästa förutsättningar för fortsatt lärande och 

utveckling. Pedagogers uppgift är att göra världen mer synlig för barnen. Detta innebär bland 

annat att hjälpa dem att uppfatta det för givet tagna, till exempel hur saker och ting är 

relaterade till varandra. Vidare är det viktigt att pedagoger har en attityd och ett 

förhållningssätt som hjälper barnen att stärka sitt självförtroende samt att pedagogerna 

utmanar barnen till att se nya möjligheter.  

 

Utevistelsen blir enligt Granberg (2005) en inspirerad och lärorik upplevelse både för barn 

och vuxna om de bjuder in fantasin och har öppna sinnen. Pedagogen skall vara en lekande, 

stimulerande, samtalande, uppmuntrande, utforskande och upplevande samarbetspartner med 

barnet. Pedagoger bör vara medvetna om sin inställning till olika djur, växter och andra 

naturfenomen eftersom de med ansiktsuttryck, kroppshållning och tonfall avslöjar sin 

inställning till dessa. Barn registrerar och påverkas av pedagogens ordlösa budskap, mer än 

det pedagogen säger verbalt. På grund av detta är det betydelsefullt att pedagogen blir 

medveten om sina egna attityder och sätt att bete sig. Det är viktigt att pedagogen föregår med 

gott exempel så att barn får goda förebilder som de kan ta efter och lära av. Pedagogen kan 

genom sitt förhållningssätt förmedla moraliska värden, intresse och medkänsla för både 

människor och natur. Barn bör få gott om tid att i sin egen takt få tillfällen till att 

experimentera, undersöka och upptäcka. Då pedagogen intresserar sig för det barnen gör och 

utmanar dem till nya infallsvinklar ger detta barnen ny kunskap.  
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5. Teoretisk ram 
  

Som teoretisk utgångspunkt för undersökningen har vi valt Lev Vygotskys (1896-1934) teori 

om barns utveckling och lärande. Där lärande genom lek, fantasi, kreativitet och socialt 

samspel med andra har en stor betydelse för barns lärande. Där den vuxne ses som inspiratör 

och drivkraft för barnen. Genom att använda sig av utemiljön i verksamheten menar vi att 

barnen får möjligheter till ytterligare inlärningsforum.   

  

Enligt Vygotsky (1930/2002) är fantasin en nödvändighet i det dagliga livet. Det som skapas i 

fantasin har sitt ursprung i verkligheten. Fantasin är grunden till utveckling, där barnen får 

möjlighet att experimentera och utmanas i sina tankar, ord och handlingar. Ju rikare verklighet 

och erfarenhet, desto fler kombinationsmöjligheter för fantasin att utforma. Vygotsky (Dale, 

2007) menar att barn i och med leken frigör sig från situationsbundet handlande. De får 

förmågan att göra något nytt i en tänkt situation. De börjar själva skapa betydelser i tänkta 

situationer. Föremålen får en annan betydelse, som t.ex. när träbiten blir en häst. 

Handlingarna utgår då från betydelsen, inte från det konkreta föremålet. På så sätt får barn en 

friare förhållningsätt till verkligheten. Ju fler erfarenheter och upplevelser barn får, resulterar i 

att fantasi och kreativitet ökar. Lärandet skall ske i naturliga sammanhang vilket är 

betydelsefullt för att barn skall förstå och lära på begripligt sätt. Vygotskys anser att den 

vuxne skall finns med som inspiratör och utmanare för att utmana barnet till fortsatt 

utveckling och läranden.  Han menar att leken är en kunskapskälla och ser den som oerhört 

viktig i barns tänkande och utveckling.  Leken är inte det dominerande i utvecklingen, men är 

ändå till viss del den ledande utvecklingskällan och skapar den potentiella utvecklingszonen. 

Denna innebär att barnet i samspel med andra vuxna eller barn, får hjälp med att styras mot 

högre nivåer i sin utveckling. ”Vad ett barn gör i dag med vuxenhjälp kommer det att vara 

kapabel till att göra självständigt i morgon.” (sid. 166) (Vygotsky, 1930/2002). Vygotsky 

(Bråten & Thurmann-Moe 2007) hävdar att barnet redan från födseln bör ses som en social 

och kollektiv varelse. Det är i samspel med omgivningen och gemenskapen i det kollektviva 

och kulturella, som bidrar till utveckling för individen. 

 

 

6. Metod och genomförande 
 

Under denna rubrik kommer vi att belysa vårt val av metod, genomförande av intervju, urval, 

forskningsetik, tillförlitlighet och giltighet samt analys. 

 

6.1 Val av metod 
 

I vår undersökning har vi valt att använda oss av en kvalitativ undersökning. Kvalitativ 

undersökning ger en djupare kunskap om det som skall undersökas, söka egenskaper eller 

karaktärer hos ett fenomen.  I en kvalitativ studie är det främsta målet att hitta variationer i 

svaren eller beteendena (Malmkvist, 2007).  I vår undersökning var syftet att ta reda på hur 

pedagoger resonerar om förskolegården, hur den används och dess betydelse för lärande och 

utveckling. Som redskap för vår undersökning har vi valt att använda oss av intervjuer.  
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6.2 Genomförande av intervju 
 

Eftersom vi ville ta reda på hur pedagoger resonerar om förskolegården, använde vi oss av 

intervju. Enligt Kihlström (2007) är intervju en metod att tillgå för att få en förståelse för hur 

människor tänker om ett visst innehåll. Inför intervjuerna gjordes en pilotstudie för att se om 

frågeställningarna var relevanta för vårt syfte. Pilotintervjun och de övriga intervjuerna 

genomfördes med hjälp av bandspelare samt papper och penna. Enligt Løkken & Søbstad 

(1995) är det många gånger en fördel att använda sig av bandspelare. Då får man med allt vad 

respondenten säger och man hör också hur frågan är ställd, vilket kan ha betydelse för svaret.  

När bandspelare används är det bra att det finns papper och penna till hands, för att anteckna 

eventuella följdfrågor som kan ha betydelse för intervjun. Efter pilotintervjun tillfrågades 

respondenten om hon förstod frågorna, vilket respondenten gjorde. När pilotstudien var klar 

lyssnades intervjun igenom i lugn och ro och vi reflekterade över innehållet. Enligt Løkken & 

Søbstad är det är bra att efter första intervjun fundera över vad som gick bra och mindre bra 

för att bearbeta detta inför nästa intervjutillfälle. Någon ytterligare fråga lades till för att få 

svar på vårt syfte.  

 

Intervjuerna genomfördes på respektive pedagogers arbetsplats, på en lugn och avskild plats 

med gott om tid till förfogande för respondenten till att svara på frågorna, vilket även Løkken 

& Søbstad (1995) anser är viktigt att tänka på. Under intervjuerna hade vi ett antal fasta 

frågeställningar och utifrån de svar vi fick ställdes olika följdfrågor för att få svar på vårt 

syfte. Efter varje intervju lyssnades denna igenom och skrevs ner ord för ord. Vid några 

tillfällen kontaktades några av respondenterna igen, för att få ett förtydligande på något svar 

som de gett. Løkken & Søbstad menar att det är viktigt att tänka på att materialet är kodat, för 

att inte röja anonymiteten, utan att innebörden försvinner, vilket vi också gjorde när vi 

sammanställde våra intervjuer. 

 

6.3 Urval 
 

Urvalsgrupp är beroende på vilken metod som skall användas i undersökningen. Vid 

kvalitativa undersökningar vill man få en så stor variation som möjligt. Kravet på 

variationsbredd gör att undersökningspersonerna kan handplockas och att de är relevanta i 

sammanhanget. När det gäller intervjuer är det bra att begränsa sig till fyra till åtta intervjuer. 

För många intervjuer gör det svårt att överblicka materialet och se viktiga detaljer som förenar 

eller skiljer enligt Trost (2005).  För vår undersökning valde vi att intervjua sju förskollärare 

från sex olika avdelningar på tre olika förskolor. Alla förskolorna är kommunala och ligger i 

tätorten. Vi har gjort ett medvetet urval av pedagoger, då vi ville ha pedagoger med varierade 

arbetsfarenheter. Några av pedagogerna har arbetat en längre tid medan andra en kortare tid.  

  

6.4 Forskningsetik 
 

Inför forskning och studier finns det regler och normer som måste beaktas. Vetenskapsrådet 

med ett nationellt ansvar stödjer och utvecklar svensk grundforskning. De har utarbetat 

forskningsetiska principer, vilka har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare 

och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare. Vetenskapsrådets etiska regler är formulerade 
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som principer, de ska utgöra riktlinjer och att den forskning som bedrivs är till gagn för 

samhället och dess medlemmar (Björkdahl Odell, 2007). 

 

I vår studie har Vetenskapsrådets krav följts.  Respondenterna har informerats om de etiska 

regler som gäller för deras deltagande. Denna information har sänts till respondenterna i ett 

missivbrev (bilaga 1) via mail, där vi informerat om de regler som gäller samt om de 

rättigheter de har som respondenter. Brevet innehöll information om studiens syfte, att 

deltagandet är frivilligt, det är enbart vi som kommer att veta de enskilda respondenternas 

enskilda svar samt att uppgifterna endast får användas vid forskning. Trost (2005) menar att 

innan intervjun genomföras är det viktigt att respondenten har fått information om intervjuns 

syfte och tagit del av att de etiska principerna.  

 

 

6.5 Tillförlitlighet och giltighet 
 

 

Innan vi intervjuade de utvalda respondenterna genomförde vi en pilotstudie, där vi 

intervjuade en verksam pedagog inom förskolan, för att se om frågorna var relevanta. Enligt 

Patel & Davidsson, (2003) är det bra att ha prövat intervjun på någon/några inom samma 

population, innan de utvalda respondenterna intervjuas, detta för att få en god tillförlitlighet. 

På detta sätt kan problem undvikas i den slutgiltiga studien och för att öka tillförlitligheten. Vi 

spelade in intervjun på band, vilket förstärkte trovärdigheten, frågeställningen kunde då höras, 

kanske en ledande fråga hade ställts. Egna tolkningar av svaren kunde undvikas eftersom 

respondentens svar fanns inspelade, vilket också Patel & Davidsson anser är betydelsefullt för 

att få en så god tillförlitlighet som möjligt. Vi använde oss också av papper och penna vid 

intervjuerna, detta för att kunna anteckna de följdfrågor som kunde ha betydelse för studien 

samt för att säkerställa intervjuerna ifall bandspelaren skulle krångla. Då vi var två stycken 

som gjorde studien tillsammans gav den större tillförlitlighet, vilket även Kihlström (2007) 

menar.  För att förstärka tillförlitligheten kontaktades några respondenter för ytterligare 

förtydliganden av svaren.  

 

För att få en så god giltighet som möjligt är det betydelsefullt att någon annan skall förstå det 

som redovisas samt hur undersökningen gått till. Därför har vi på ett tydligt sätt förklarat hur 

vi genomfört, analyserat och redovisat materialet som ingår i vår undersökning. Det är 

betydelsefullt för undersökningen att det som är tänkt att mätas mäts och inget annat (Patel & 

Davidsson, 2003). Vi har under hela arbetets gång gått tillbaka till vårt syfte, för att se att det 

besvarats och det vi tänkt undersöka blivit undersökt. För att få giltigheten hög är det bra att 

någon vetenskapligt skolad person kontrollerar underlaget för undersökningen och ger hjälp 

till att förbättra och förtydliga det som behövs om så är fallet enligt Kihlström (2007), vilket 

vi också har haft tillgång till.  
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6.6 Analys 
 

Utgångspunkten för analysen är dels att göra de insamlade uppgifterna begripliga i 

förhållandet till syftet, dels kommunicerbara, för att kunna låta andra ta del av vad som 

framkommit i studien. Med en god planering och struktur utifrån syftet, underlättas analysen. 

Materialet kan grupperas utifrån de frågeställningar som finns. De svar som inkommer i en 

undersökning med hjälp av intervjuer skall bearbetas, analyseras. Analys innebär att dela upp 

något i mindre delar. Denna bearbetning innebär att uppgifterna sorteras och ordnas i 

kategorier (Lantz, 1993). Efter att ha skrivit ner alla intervjusvar, lästes dessa noga igenom. 

Därefter gjordes en datareducering, varvid allt som inte var av intresse för frågeställningarna i 

intervjuerna togs bort. Lantz menar att när materialet ska analyseras är det viktigt att både se 

på materialet i helhet samt att studera materialet i detalj. De uppgifter som inte är relevanta för 

syftet ska reduceras för att lättare få en överblick. Vidare kodades det material som var kvar 

under respektive frågeställning. Efter detta plockade vi ut de frågeställningar, teman, som vi 

ansåg var viktiga och intressanta för vårt syfte med studien. Genom att föra samman de 

uppgifter som var betydelsefulla för att besvara frågeställningen grupperades dessa. För att få 

en helhet är det viktigt att de olika delarna är relaterade till varandra. Syftet med denna 

process var att sätta ihop eller rekonstruera data till en meningsfull och begriplig företeelse 

enligt Lantz.  Vi analyserade därefter materialet under respektive temaområde. Under 

analysarbetet tog vi ytterligare kontakt med några av respondenterna för att få förtydligande 

av svar som hade framkommit i intervjun. Under analysens gång dokumenterade vi vårt 

tillvägagångssätt. Lantz menar att under tiden bearbetning och analys utförs, är det viktigt att 

dokumentera tillvägagångssättet  

 

 

7.  Resultat 
 

Vi kommer här att beskriva resultatet av studien. Resultatet är strukturerat under olika teman. 

Dessa teman är utemiljön inom förskoleverksamheten, utemiljön samt utemiljöns betydelse 

för barns lärande och utveckling samt hur pedagogen ser på sin roll i utemiljön. I de olika 

avsnitten har vi med direkta citat från pedagogerna för att öka förståelsen för intervjun och 

pedagogerna. 

 

7.1 Utemiljön inom förskoleverksamheten 
 

Under denna rubrik kommer vi att ta upp pedagogernas syn på förskolegården, om de bedriver 

planerad verksamhet, i så fall varför. Görs det förändringar i utemiljön, vilka utgångspunkter 

har de då för dessa förändringar. Vi avslutar med en sammanfattning. 
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7.1.1 Pedagogers syn på förskolegården 

 

Många pedagoger menar att förskolegården är en plats där barnen skall springa av sig och där 

de får större rörelsefrihet. Där får barnen större ytor att vara på och de behöver inte känna att 

det är trångt, som det kan bli inne. Barnen skall ha plats till att utforska sin egen värld.  

 
Det är för trångt inne, leken inte fungerar eller det blir mycket spring, så tycker 

jag i alla fall. 

 

Alla pedagoger anser att en av förskolegårdens funktion och betydelse är att komma ut och få 

frisk luft. De flesta pedagogerna anser också att förskolegårdar i dag är tråkiga, de ser ut som 

de alltid har gjort och ger ingen utmaning till barnen. Deras lekar varieras sällan, utan de leker 

oftast det som de brukar göra på förskolegården. Detta tror pedagogerna kan bero på att 

förskolegården inte erbjuder så mycket mer lekmiljöer än gunga, sandlåda, rutschkana, 

klätterställning och cyklar. 

 
De är så lika som de har varit i många år. Det finns gungor, sandlåda, kanske en 

klätterställning och en rutschkana. Sedan är det inte så mycket mer. Inte så 

mycket utmanande eller så. 

  

Förskolegården förändras inte utan den blir statisk menar pedagogerna. De skulle vilja att 

förskolegårdarna stimulerade barnen mer till lek som sysselsätter fantasin och sinnena samt 

ger möjlighet till motorisk träning och en kreativ lek som bygg och konstruktion. Vidare 

ansåg pedagogerna att det är viktigt med grönområde, natur, buskar och träd. Förskolegården 

skall vara omväxlande, med både kuperad och plan yta, samt att det skall finnas platser där 

bara några få barn kan få möjlighet till att leka ostört. Pedagogerna anser att förskolegården 

skall vara ett komplement till innemiljön. För att få en varierande verksamhet behöver barnen 

få tillgång till olika miljöer, miljöer som de inte har hemma. 

 
Den skall vara intressant och lärorik. Deras motoriska utveckling skall gynnas, 

deras sinnen aktiveras. Leken skall vara lockande. Detta är viktigt för 

utvecklingen. Plats där det kan bli mycket samspel mellan barnen… det skall 

finnas naturområden med träddungar, där barnen kan leka för sig själva. Det 

skall vara kuperat för att träna motoriken. Viktigt att barnen har lekrevir… hitta 

små hörnen där de kan leka ostört. 

 

7.1.2 Planerad verksamhet/varför 

 

Det förekommer sällan någon planerad verksamhet på förskolegården. De tillfällen då 

verksamheten är planerad är vid temaintroduktion eller firandet av högtider, såsom 

midsommar och påsk. Varför det inte äger rum någon planerad verksamhet beror på, anser 

någon pedagog, att de inte har diskuterat igenom uteverksamheten. En del pedagoger ser 

uteverksamheten som fri lek och en plats där barnen får springa av sig.  

 
Man har en syn att man skall ut och röra på sig bara. Springa av sig för att de 

suttit still för länge. 

 

Bra fråga. Det är väl för att utveckla den fria leken, ha. Det går att planera om 

man vill, men det är väl inte så många som vill det. Det blir mest spontana som 

till exempel om någon vill snickra. 
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Många pedagoger önskar att de hade mer planerad verksamhet och att de behöver tänka till 

mer om uteverksamheten. Denna uteverksamhet planeras inte alls i lika stor utsträckning som 

den verksamheten som bedrivs inomhus. 

 
Man pratar nog mer om vad man skall göra inne, mer än utemiljön. … för vi har 

en så oinspirerad utemiljö. 

 

7.1.3 Förändringar och utgångspunkt för förändring 

 

Ett flertal av pedagogerna har mycket idéer om förändringar och kompletteringar som kan 

göras på förskolegården. Trots detta förekommer inte så mycket förändringar. Enligt 

pedagogerna kan detta bero på att de ekonomiska resurserna för inköp och iordningsställande 

styr hur förskolegården ser ut. Lagar från EU, föreskrifter angående brandrisk och 

skadegörelse gör också att förändringar är svåra att få till. Förändringar på förskolegården kan 

också stoppas av andra regler, vilka pedagoger själva har beslutat om på förskolan. Dessa 

regler kan vara åldersgräns vid vissa lekmaterial samt att gården skall vara prydlig, anser 

någon pedagog. Dessa hinder gjorde att pedagogerna kände sig frustrerade i 

förändringsarbetet av gården. 

 
Vi har massor av idéer. Men sedan är det svårt. Det är så mycket som spelar in 

med pengar och lagar och regler… det är jobbigt när man kämpar mot sådana 

saker när man har inspiration. 

 

Några pedagoger anser att förändringar kan göras med små medel, som att ta med pinnar ifrån 

skogen, ta ut lekmaterial från verksamheten inne på förskolan, som till exempel klossar, djur 

och utklädningskläder, för att ge barnen förutsättningar för nya lekar. Dessa lekmaterial byts 

ut emellanåt för att det skall vara nytt och spännande för barnen. Dessutom anpassas 

materialet beroende på väder och årstider. 
 

… jag har varit skrotletare. Jag har hämtat stuprör, pinnar, träpluttar med 

mera… Jag är mer inriktad på miljön, på naturmaterial. Det är tråkigt när det 

bara finns sådant som bara finns hemma. 

 

 

Utgångspunkter för de förändringar som görs på förskolegården kommer oftast från 

pedagogerna själva. I något fall har även föräldrarnas önskemål inflytande. Det förekommer 

även att föräldrar hjälper till praktiskt för att utveckla miljön. Några av pedagogerna anser att 

det är barnens intresse som skall styra vilka förändringar som görs. Någon av pedagogerna 

hänvisar till förskolans läroplan, där det står att barnen skall vara delaktiga i verksamheten. 

 

 
 … detta är vår uppgift då det står i läroplanen att barnen skall vara delaktiga. 

De skall vara delaktiga för att det blir roligare då för dem. Även att de får delge 

sina tankar och åsikter, vilket stärker deras självförtroende och självkänsla. 

Detta har de med sig till skolan sedan då de vågar säga sina åsikter. 
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7.1.4 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis anser alla pedagoger att en av förskolegårdens funktion och betydelse är 

att komma ut och få frisk luft. De flesta pedagoger anser att förskolegårdar idag är tråkiga, de 

ser ut som de alltid har gjort. Förskolegårdarna förändras inte mycket och barnen leker ofta 

likadana lekar som de alltid gör. Pedagogerna anser att en förskolegård skall ge utmaningar, 

sysselsätta fantasin och sinnena samt ge motorisk träning. Alla pedagoger var eniga om att 

förskolegården skall innehålla natur, buskar, träd och grönområde med kuperat och plan yta. 

Barnen skall få möjlighet till ytor där de kan få rörelsefrihet. 

 

Det äger sällan rum någon planerad verksamhet på förskolegården, de flesta pedagoger önskar 

dock att det förekom oftare. Denna planering har inte lika stor prioritet som den verksamhet 

vilken bedrivs inomhus, anser någon pedagog. En del pedagoger ser uteverksamheten som fri 

lek, där barnen leker utan att bli styrda. 

 

Alla pedagoger har önskningar om förändringar på förskolegården, men upplever att det är 

mycket som hindrar genom ekonomi, lagar och regler av olika slag. Några av pedagogerna 

menar att förändring också kan göras med små medel, som till exempel naturmaterial. 

Utgångspunkten för de förändringar som görs och är önskemål om, kommer i största del från 

pedagogerna själva. 

 

 

7.2 Utemiljöns betydelse för barns lärande och utveckling 
 

Under denna rubrik kommer vi att belysa de förmågor barn lär och utvecklar i sociala 

sammanhang, vikten av att stimulera fantasi och sinnen, vikten av motoriska färdigheter för 

lärande och utveckling samt pedagogens roll för barns lärande och utveckling i utemiljön. För 

att förtydliga vad barn lär i utemiljön har vi kursiverat detta. 

 

7.2.1 Förmågor barn lär och utvecklar i sociala sammanhang 

 

De flesta av pedagogerna ansåg att utemiljön är viktig då barnen har större yta att vara på, 

vilket gör att de inte blir så störda av andra barn, samt att de kan vara fler i leken. De får då 

fler tillfällen till ostörd lek och möjligheter till egna lekrevir. I leken lär sig barnen socialt 

samspel, barnen utvecklas i sitt språk och i sin självkänsla och lär sig turtagnings.  På de 

flesta förskolorna fick de äldre barnen gå ut själv på förskolegården, detta för att lära sig ta 

ansvar för sig själv och andra. Vidare menar några pedagoger att leken förändras ute till 

exempel genom årstider och väder, då det blir andra förutsättningar till lek och samspel. Flera 

av förskolorna använder förskolegården som en plats för gemensamma aktiviteter. Några av 

pedagogerna menar att barnen trivs bättre ute. 

 

 
… barnen är friare ute, de behöver inte samma närhet, de som är osäkra vågar gå 

längre ifrån… 
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Leken är viktig för de får träna social kompetens, samarbetet, turtagning, det är 

mycket lärande i leken…  

 

Det är ju ändå så fantastisk, att de hittar alltid något att göra eller att de 

grupperar sig och drar igång någon lek…  

 

 

7.2.2  Vikten av att stimulera fantasi och sinnen 

 

Utevistelsen skall ge barnen möjligheter till att leka fritt och använda sin egen fantasi anser 

de flesta pedagoger. Miljön skall inte vara förutsägbar och tillrättalagd. Fantasin är enligt 

några pedagoger betydelsefull då den utvecklar barnens lek och verksamhet. Fantasin hjälper 

barnen att få nya tankar och idéer vilket ger dem mjöligheter att spinna vidare i sin lek och 

sätta igång nya lekar. Genom fantasin får barnen tillfällen till att uppleva olika känslor, 

spänning och mystik. 

  
Barnen måste lära sig att hitta på själva, de som inte kan, måste man stimulera. 

Man kan använda löv och pinnar som mat till exempel… Klätterställningen kan 

ju vara ett sjörövarskepp med prinsessor som blir kidnappade av en drake. 

Barnen skall komma på egna idéer. Detta stimulerar deras eget tänkande vidare. 

 

Ett fåtal pedagoger anser att utemiljön skall ge barnen möjligheter till att stimulera sinnena, 

lukt, smak, känsel, syn, hörsel och balansen. Detta får barnen bland annat genom olika 

sinnesupplevelser, som till exempel smaka på bär, uppleva dofter och känna på olika material 

i naturen. 

 
Deras sinnen aktiveras genom att de smakar på bär, upplever lukter, känseln 

med olika material, syn genom att de ser vad som finns, detta är viktigt för hela 

utvecklingen. Barnen får möjligheter att stanna upp, reflektera, och får 

erfarenheter som de har nytta av i skolan och hela livet. 

 

 

7.2.3  Vikten av motoriska färdigheter för lärande och utveckling 

 

Pedagoger menar att utemiljön är viktig, eftersom barnen där får tillfällen till att springa av 

sig samt att den är bra för barnens grovmotorik. Utemiljön gynnar den motoriska utvecklingen 

då barnen får möjligheter till att stärka skelett och muskler genom att lekmöjligheterna ute är 

annorlunda, då det till exempel finns cyklar, gungor och klätterställningar. Vidare ger 

utemiljön i form av kuperad mark, stubbar, stenar och träd vidare möjligheter till att stärka 

och utveckla motoriken. Detta är betydelsefullt då barnen lär sig att behärska sin kropp, de lär 

sig känna vad de klarar och inte klarar av och tränar vidare för att utöka sina kunskaper. De 

får också möjlighet till träna balanssinnet.  Flera pedagoger anser att barnens rörelsefrihet 

ökar i utemiljön, de får använda hela kroppen i sina lekar och behöver inte uppleva att det är 

trångt, vilket de kan göra inomhus.  

 
Barnen skall få motorisk träning, få kämpa och balansera. 

 

… utmana barnen till att aktivera sig lite på olika sätt och använda musklerna…  
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Förskolegården skall vara lärorik, till exempel när barnen gungar gungbräda lär 

de sig jämvikter. 

 

7.2.4  Sammanfattning 

 
De flesta av pedagogerna ansåg att utemiljön har stor betydelse för barns lärande och 

utveckling. Då leken utomhus blir annorlunda, gör detta att de får möjligheter till ytterligare 

tillfällen att lära och utveckla samarbete, socialt samspel, självkänsla, språkutveckling och 

ansvarstagande. Utemiljön ger barnen möjligheter till att leka fritt, där de lär och utvecklar sin 

fantasi i en oförutsägbar och inte tillrättalagd miljö. Fantasin är betydelsefull då de i denna 

utvecklar sina känslor, tankar och idéer. I utemiljön får barnen fler tillfällen till att stimulera 

och utveckla sina sinnen. Pedagogerna menar att utemiljön också har stor betydelse för 

barnens motoriska utveckling samt stärkande av skelett och muskler. De får där andra 

förutsättningar till rörelse, genom de lekredskap utemiljön erbjuder som konstruerat material 

samt det naturen erbjuder. 
 

 

7.3 Hur pedagogerna ser på sin roll i utemiljön 
 

De flesta pedagogerna anser att när de är ute på förskolegården skall de ha överblick över 

barnen och vad som händer där. En del skulle också vilja vara mer delaktig i det som barnen 

gör. Någon pedagog menar att det kan vara svårt att vara delaktig så mycket som man önskar, 

detta kan bero på att det är för få pedagoger ute tillsammans med barnen.  
 

Ja, ofta är det så att man får hålla överblick, inte vara med i nuet på samma vis 

som man kan vara inne… kanske. Det tycker jag är skillnad på ute och inne. Det 

är kanske så att man är med i nuet inne, mer än man är med i nuet ute. Det 

kanske är för att man är färre ute. Inte alltid alla är ute. Tyvärr egentligen. 

 

Någon pedagog menar att det är vi vuxna som skall förmedla att det är roligt att gå ut. Vidare  

anser några att de inte skall stanna till för länge där barnen leker, då stannar leken ofta av. Vid 

utevistelsen på förskolegården är det av stor betydelse att pedagogerna är aktiva och 

intresserade av vad barnen gör och inte bara står och pratar med varandra om sådant som inte 

rör verksamheten. Detta förekommer ganska ofta, upplever några pedagoger och att detta är 

något som de behöver tänka extra och ofta på.  

 

En del pedagoger går med barnen runt och försöker iaktta vad barnen gör, de vill själva vara 

aktiva i det barnen gör och försöker uppmuntra dem som inte är i aktivitet till att göra något. 

Pedagogen skall vara ett stöd och hjälp för barnen när det behövs, som till exempel att hjälpa 

barnen i och ur gungan och medla vid konflikter barnen emellan. Några pedagoger svarar att 

de är medupptäckare tillsammans med barnen. Med detta menar de att de visar intresse för det 

som barnen intresserar sig för, försöker hålla intresset vid liv och utveckla det vidare. 

 
Man märker kanske att någon har upptäckt något på gården, en groda eller något 

man hittat. Då går man ju med och oj… vad har du hittat? Vad tror du den äter? 

Man försöker hålla intresset vid liv och utveckla intresset. 
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Ett par av pedagogerna anser sig vara observatörer, då de ser vad barnen leker och ser vilka 

intressen barnen har, detta för att kunna hjälpa och utveckla leken/ aktiviteten vidare. Några 

av pedagogerna menar att mer av förskolegårdens yta kan användas än vad den gör idag. De 

behöver bli bättre på att aktivera barnen på olika ställen på förskolegården.  

 
Försöker få igång det här nu att de dras mer uppåt på gården för att använda hela 

gårdsytan.  

 

7.3.1 Sammanfattning 

 

När pedagogerna är ute på förskolegården anser de att de skall ha överblick och observera vad 

barnen gör och vad som händer där. De skall finnas till hands när barnen behöver hjälp och 

stöd. Några skulle vilja vara mer delaktiga i det som barnen gör för att utveckla och stimulera 

leken. En del pedagoger anser att det lätt blir prat kollegor emellan, prat som inte rör 

verksamheten. Detta anser de är viktigt att tänka till om. Det är betydelsefullt att pedagogerna 

använder sig av hela förskolegårdens yta för att ge barnen fler möjligheter till lek, vilket inte 

alltid sker idag.  

 

 

8. Diskussion 
 

Under denna rubrik diskuterar vi de resultat som vi kommit fram till i förhållande till vår 

teoretiska ram, styrdokument och tidigare forskning. Vi diskuterar även genomförande och 

didaktiska konsekvenser, förslag på vidare forskning samt metodval.  

 

8.1 Resultatdiskussion 
 

I vår studie har vi undersökt hur pedagoger resonerar om förskolegården, hur de använder den 

samt vilken betydelse den har för barns lärande och utveckling. Vi kan utläsa i vårt resultat att 

Vygotskys teori, där fantasin och leken är oerhört viktiga för barns lärande och utveckling, 

finns med i de verksamheter vi har undersökt. Enligt Vygotsky (1930/2002) är fantasin 

nödvändig, den är grunden till barnens utveckling. Ju rikare verklighet barnen får, ju fler 

möjlighet får barnen till att utveckla fantasin, de får möjlighet till att experimentera och 

utmanas i sina tankar, i ord och handlingar.  Vidare menar Vygotsky (Dale 2007) att leken är 

en kunskapskälla, den är oerhört viktig för barnets tänkande och utveckling. Pedagogerna 

anser att fantasin och leken skall prioriteras i förskolan både ute och inne, för att stödja barnen 

i sitt lärande och i sin utveckling. Dessutom anser de att pedagogerna skall finnas med som 

inspiratörer och utmanare för barnen för att hjälpa barnen framåt i sitt lärande i 

utomhusmiljön. Några av pedagogerna säger att de tar fasta på det barnen leker för att 

utveckla deras lek ytterligare. Detta gör de genom att bland annat bistå med material som kan 

behövas för att utveckla leken vidare. I vår undersökning kan vi utläsa att flera av 

pedagogerna inte själva är så aktiva i sin roll som inspiratör och medupptäckare tillsammans 

med barnen i utomhusmiljön. Kan det bero på att de uppfattar utomhusmiljön mer som en 

plats där barnens fria lek får råda, medan i inomhusmiljön bedrivs den pedagogiska 
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verksamheten?  Vygotsky menar att det är i samspel med omgivningen, i naturliga 

sammanhang, och med en vuxen som inspiratör och drivkraft, som bidrar till utveckling för 

individen.  

 

I vår studie kan vi utläsa att flera pedagoger menar att fantasin är viktig då den hjälper och 

utvecklar barnen till att få nya tankar och idéer. Detta för att barnen skall få inspiration i sin 

lek och att nya lekar uppkommer. Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) är fantasin är viktig för 

att utveckla och inspirera barns lek. Fröbel menar enligt Öhman (1991) att leken är den mest 

naturliga uttrycksformen och en väg till kunskap. Vår undersökning visar på att alla 

pedagoger är eniga om att leken är betydelsefull och skall prioriteras. De menar att i leken får 

barnen tillfällen till att bearbeta det som de varit med om, de lär sig förstå sin omgivning, 

leken är barnens sätt att lära.  Barnen får här möjligheter till att utveckla sitt språk, de lär sig 

samspel och turtagning. Knutsdotter Olofsson (2003)  menar att leken ger barnen möjligheter 

till att träna turtagning, ömsesidighet och socialt samspel med andra. Vi ser det som viktigt 

och positivt att pedagogerna ser leken så betydelsefull för barns lärande och utveckling samt 

att den prioriteras i uteverksamheten. Barnen får i leken möjligheter till att utveckla sina 

sociala förmågor, då utomhusmiljön ger barnen andra tillfällen till socialt samspel, att stärka 

självkänsla och självförtroende. Ute leker barnen andra lekar, det kan bli andra lek 

konstellationer vilket utmanar barnen i sin lek och de blir nya möten med barn och pedagoger 

från andra avdelningar. För att barnen ska utveckla sin sociala kompetens och självkänsla 

behöver de utmanas i många olika sammanhang och miljöer. Av vårt resultat kan vi utläsa att 

många barn lämnas åt sig själva i sin lek. De utmanas sällan av pedagogerna till att utveckla 

sin lek och sina sociala förmågor. Granberg (2005) menar att barn behöver vuxna som är med 

och inspirerar, bekräftar och förstärker deras förmågor, då detta bidrar till att barn växer och 

utvecklar sin självkänsla och personlighet. 

 

 

De flesta pedagoger menar att förskolegården oftast används för fri lek, där barnen leker fritt 

utan att bli styrda i tanke och handling av pedagogerna. Därför förekommer det sällan någon 

planerad verksamhet på förskolegården, några av pedagogerna önskar att det förekom mer av 

detta, medan andra inte tänkt på detta tidigare. Alla var dock eniga att detta var något som de 

behöver tänka igenom för att ge barnen ytterligare utmaningar. Det är positivt att pedagogerna 

börjar tänka till om att använda förskolegården mer medvetet än vad som görs idag, att de tar 

tillvara på de tillfällen som ges, då barnen vistas en stor del av sin dag på förskolegården. Det 

är märkligt att inte utomhusmiljön har större prioritet i planeringen av verksamheten på 

förskolan. Inomhusmiljön och dess verksamhet planeras och prioriteras mycket mer och detta 

anses självklart. Vi skulle önska att utomhusmiljön blir ett komplement till inomhusmiljön, 

där utemiljön ges likvärdigt pedagogiskt värde som innemiljön. Lenninger & Olsson (2006)  

menar att utomhusmiljön i sig får ta ansvar för den pedagogiska verksamheten medan 

inomhus är det pedagogerna som tar detta ansvar.  

 

Pedagogerna anser att förskolegårdar i allmänhet är tråkiga och enformiga, de ser ut som de 

alltid har gjort, de förändras inte nämnvärt. Utemiljön lämnar inte så mycket åt barnens egna 

fantasier beroende på att lekmiljöerna inte erbjuder så mycket mer än gungor, sandlåda, 

rutschkana, klätterställning och cyklar. Vår undran är då varför inget görs åt detta när de är 

medvetna om att förskolegården är tråkig och enformig. Pedagogerna menar att barnen inte 

varierar sig så mycket i sina lekar, utan leker oftast som de brukar. En del pedagoger menar 

att detta är positivt, då de antar att barnen är nöjda i sin lek, medan andra anser att detta som 

något negativt, då de antar att leken har stagnerat. Detta vill några av pedagogerna förändra 

genom att erbjuda barnen andra lekmöjligheter på gården, som till exempel ta ut material 
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inifrån verksamheten, ta med sig naturmaterial från skogen som pinnar och stubbar. Det är 

positivt att pedagogerna reflekterar över ge barnens lekar, det är viktigt att pedagogerna 

observerar och intresserar sig för vad barnen leker och hur leken utformar sig och inte bara 

accepterar att barn leker. Detta är betydelsefull för barnens fortsatta utveckling och lärande. 

Knutsdotter Olofsson (2003) menar att barn behöver en miljö som är flexibel och 

anpassningsbar för att utmana och stimulera till kreativitet och fantasi. Barn behöver många 

olika saker, material att leka med. Leken i utemiljön blir mer fantasifull och varierande, 

eftersom barnen där har möjlighet till större ytor, vilket gör att barnen kan dra sig undan och 

leka mer ostört. Det är viktigt med en flexibel och varierande miljö som kan ge en 

meningsfull verksamhet enligt Granberg (2005), Harding (2005) och Szczepanski (2007).  

 

Det är positivt att alla pedagogerna har idéer och önskningar om förändringar som kan göras 

på förskolegården för att få den mer inspirerande för barn och pedagoger. För de flesta 

pedagoger är förändring något som kräver ekonomiska kostnader och resurser utifrån, som till 

exempel hjälp med arbetskraft. På grund av detta och lagar, bestämmelser som EU lagar, 

föreskrifter angående brandrisk och skadegörelse, hindras pedagogerna att göra de 

förändringar som de önskar. En del pedagoger ser att förändringar kan göras med små medel, 

genom att flytta tillfälligt material inifrån och ut, ta med flyttbart naturmaterial från skogen 

samt vara ”skrotletare” då pedagogerna använder sig av återvinningsmaterial i verksamheten 

med barnen. Vi kan utläsa av vårt resultat att de idéer till de förändringar som görs utgår i 

största del från pedagogerna själva, i några fall utgår pedagogerna från barnens intressen och 

idéer. Kan det vara så att det är svårt att tänka förändring, då pedagogerna utgår från sig själva 

och tror sig veta barnens behov och önskningar, istället för att ta med barnen och deras idéer 

och önskemål i förändringsarbetet. Det är positivt att några pedagoger ser att förändringar och 

utmaningar för barnen kan göras med små medel och att det inte alltid behöver vara stora och 

kostsamma åtgärder. Harding (2005) menar att verksamheten på den pedagogiska gården skall 

vara meningsfull, en mix av flexibilitet och utmaning. Det som görs inomhus kan göras 

utomhus. På detta sätt får verksamheten en annan dimension. Några pedagoger menar att 

förskolegårdens yta inte används fullt ut. Vår reflektion är att många av pedagogerna ser 

förskolegården som en enda stor utemiljö, medan de istället kan se den som ett uterum med 

flera mindre olika miljöer, där barnen kan erbjudas fler och varierande lekmiljöer. På så sätt 

kan hela förskolegårdens yta utnyttjas, på samma sätt som görs med innemiljön. Lagar och 

bestämmelser kommer vi inte ifrån, vi behöver se möjligheter istället för hinder och tänka 

över de egna regler som förekommer på förskolan som till exempel åldersregler och estetiska 

regler. De rambetingelser som vi kan göra någonting åt måste vi ta ansvar för, detta för att 

höja kvaliteten i miljön på förskolan enligt Åhm (1988) . 

 

Pedagogerna vill att förskolegården skall vara lärande och rik på upplevelser genom att ge 

barnen möjligheter till motorisk träning, aktivera sinnena och utveckla fantasin. Barnen får i 

utemiljön komma i kontakt med djur, blommor och andra naturfenomen som till exempel 

väder och vind. Denna miljö gör också att barnens lekar förändras beroende på väder och 

årstider, barnen tar till sig det som de är med om och upplever och gör detta till sin egen 

kunskap. Detta menar vi är bra, då barnen får flera möjligheter till lärande och 

förstahandserfarenheter i naturliga miljöer. En miljö där barnen på ett naturligt sätt får 

erfarenheter och kunskaper i meningsfulla sammanhang, har för lärandet en stor betydelse. I 

denna miljö har pedagogerna många tillfällen till att vara med i barnens lärande och 

utveckling, genom att stimulera och utmana dem vidare i sin aktivitet. Vi kan utläsa av vår 

studie att dessa tillfällen inte tas tillvara i den utsträckning som det finns möjligheter till. 

Szczepanski (2007) menar att genom att ge barn förstahandserfarenheter av natur och 

naturfenomen får de motivation till en kreativ och meningsfull lärprocess. Miljön blir på så 
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sätt en levande lärobok, då de får upplevelser i sitt rätta sammanhang (Granberg, 2005; 

Harding, 2005; Dahlgren & Szczepanski, 2008; Pramling Samuelsson 1997).   

 

Pedagogerna anser att utevistelsen på förskolegården har stor betydelse för barnens 

grovmotoriska träning och utveckling, där de får större rörelsemöjligheter till att använda sig 

av hela kroppen.  Fysiska aktiviteter gör att barn får ett positivt förhållande till sin egen kropp, 

vilket ökar deras själförtroende och underlättar för lärandet (Grindberg & Langlo Jagtöjen, 

2000). Vi kan utläsa av våra intervjuer att barnen vistades ute mycket under sin dag. Detta är 

positivt då barnen får flera möjligheter till att utmanas och utvecklas i grovmotoriska lekar 

och aktiviteter. Detta stärker inte bara det fysiska utan även barnens självkänsla och 

självförtroende. Men utformningen av förskolegården skulle kunna utnyttjas på ett sätt så att 

barnen fick ännu större utmaningar än de har idag. Pedagogerna behöver tänka till om 

utformningen av utemiljön, för att den skall bli utmanande och stimulerande för barn och 

pedagoger. Pedagogerna menar att det är viktigt att ge barnen stora ytor att leka på, där de har 

större rörelsefrihet, de får möjligheter till att springa av sig och kan leka ostört. Denna 

möjlighet har de inte inne, då det samsas på en mindre och begränsad yta. Enligt Szczepanski 

(2007) är det betydelsefullt att barnen ges möjligheter till många olika kroppsliga övningar 

som tränar både koordinationsförmåga och balanssinne, då detta gynnar både hälsa och 

lärande.  Vi menar att det är viktigt att barnen får komma ut för att leka på större ytor, där det 

finns utmaningar för olika fysiska aktiviteter. I vårt resultat reflekterar vi över att en stor 

anledning till att pedagoger uppmuntrar barnen till att gå ut på förskolegården, är att det skall 

bli lugnare inne, det får inte bli en påföljd för att de är för vidlyftiga inomhus. Enligt Grahn 

(2007) skall förskolegården ges betydelse och innehåll, detta är den uteplats där barnen vistas 

under den längsta tiden på förskolan 

 

 

Pedagoger anser att de är observatörer eller iakttagare av vad som händer på förskolegården. 

De menar att de finns på gården för att vara till hands för att hjälpa barnen vid situationer de 

inte klarar av, som till exempel hjälpa barnen i och ur gungan, samt vid konfliktlösning. Ett 

flertal av pedagoger menar att de är medupptäckare tillsammans med barnen, tar fasta på vad 

barnen intresserar sig för, håller intresset vid liv samt utvecklar det vidare. Det är 

betydelsefullt att pedagogerna är medupptäckare och bygger vidare på barnens egna intressen, 

men vi skulle önska att alla pedagogerna utgick från detta. Som till exempel när barn 

upptäcker något på förskolegården är det väsentligt att pedagogen uppmärksammar detta och 

utmanar barnet till vidare tankar och reflektioner om det upptäckta.  Det är viktigt att utgå från 

barnens intressen och företeelser, för att ge dem bästa förutsättning för fortsatt lärande och 

utveckling. Enligt Granberg (2005) skall pedagogen roll vara att leka, samtala, uppmuntra, 

utforska, samspela, uppleva och upptäcka tillsammans med barnen. Pedagogen bör vara både 

följeslagare, ledsagare och medforskare samt vara närvarande bland barnen för att bekräfta, 

uppmuntra och förstärka deras förmågor. Många pedagoger önskar vara mer aktiva 

tillsammans med barnen på förskolegården, detta kan vara svårt eftersom det är färre 

pedagoger ute vid utevistelsen i vissa fall. Andra menar att de pedagoger som är ute, ofta står 

tillsammans och pratar, för det mesta om sådant som inte rör verksamheten, istället för att 

vara aktiva med barnen.  Detta är pedagogerna medvetna om och vill ändra på. Det är bra att 

pedagogerna är reflekterande och medvetna om sin roll på förskolegården och vill ändra på 

den, eftersom det är betydelsefullt att pedagogerna är aktiva tillsammans med barnen. De är 

viktigt att observera vad barnen intresserar sig för och gör, för att kunna utmana och stimulera 

dem till fortsatt lärande och utveckling. Kanske behöver pedagogerna tänka till om och 

diskutera sin syn på utemiljön för att kunna vara en aktiv och utmanande pedagog. Vygotsky 
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(1930/2002) menar att barnet i samspel med andra vuxna eller barn, får hjälp med att styras 

mot högre nivåer i sin utveckling 

 

Vi valde i vårt urval att intervjua pedagoger med olika lång arbetslivserfarenhet inom 

förskolan, för att ta reda på om det var någon skillnad i deras resonemang om förskolegården. 

Vi kunde inte utläsa att det var någon skillnad beroende på hur länge de hade arbetat. 

 

 

8.2 Didaktiska konsekvenser 
 

Det vi kan utläsa av vår studie är att pedagogernas resonemang om förskolans utemiljö är att 

det är en plats där barnen får komma ut och få frisk luft, leka fritt, få större rörelsefrihet, 

utveckla sin grovmotorik och få möjligheter till andra former av lekar. Enligt Grahn (2007) 

skall förskolegården ges betydelse och innehåll, eftersom det är på denna uteplats som barnen 

vistas den längsta tiden under sin dag på förskolan. Forskning visar att barn i utomhusmiljön 

får tillfällen till förstahandsupplevelser av natur och naturfenomen, detta gör att barnen kan få 

ett perspektivlöst lärande. Barnen får också motivation till ett kreativt och meningsfullt 

lärande. Av erfarenhet och av vår studie, har vi sett att utemiljön inte används med hela sin 

potential och att många pedagoger inte använder utemiljöns resurser som ett läranderum. Med 

vår studie vill vi lyfta fram utemiljön då den har stor betydelse för barns lärande och 

utveckling. Vi har i vårt resultat kunnat utläsa att barn vistas på förskolegården en stor del av 

sin dag på förskolan. Leken får i utomhusmiljön andra dimensioner än i inomhusmiljön. I 

utemiljön får de andra och större utrymmen, miljön är annorlunda och de får andra tillfällen 

att uppleva med sina sinnen genom årstider väder och vind. Det skulle vara positivt om 

pedagoger erbjuds kompetensutbildning i detta ämne, till exempel genom föreläsningar, 

litteraturstudier samt studiebesök på förskolor som arbetar med utomhuspedagogik. Vidare 

menar vi att utomhuspedagogik i lärarutbildningen bör få mer utrymme än vad den har idag, 

för att lyfta utomhusmiljöns betydelse för barns lärande och utveckling. Detta för att ge 

pedagoger större kunskap och stimulans i sitt fortsatta arbete på förskolan. 

 

Vår studie visar på att många pedagoger vill förändra förskolegården, men de ser förändringar 

ofta i stora kostsamma projekt. Därför förändras inte utemiljön i någon större utsträckning. 

Emellertid gjorde några pedagoger förändringar med små medel. Barn behöver många 

tillfällen till att stimulera sin fantasi och sina sinnen, till att experimentera och utforska sin 

omvärld, för sitt lärande och sin utveckling. För att ge barnen denna stimulans och utmaning 

behövs förändringar. Vi vill lyfta fram att förändringar kan göras på enkelt sätt, det behöver 

inte kosta så mycket.  Genom att ta tillvara på återvinningsmaterial som till exempel 

kabeltunnor, rör, däck och byggnadsspill som träbitar av olika material och storlekar. Vidare 

kan naturmaterial som till exempel pinnar, stubbar, kottar, och stenar användas. Pedagogerna 

kan ta hjälp av till exempel föräldrar, föreningar och arbetsplatser för att få tag i material som 

kan vara användbart för verksamheten. Genom att flytta material inifrån och ut kan 

förändringar göras på ett mindre kostsamt sätt som att flytta ut skapande material, bygg och 

konstruktionslek, docklek och billek. Detta material måste förändras och förnyas över tid för 

att hålla barnens intresse vid liv. Genom att göra flera olika miljöer i utemiljön får barnen fler 

möjligheter till aktiviteter som stimulerar deras lärande och utveckling. Dessa miljöer kan 

vara en bygg och konstruktions plats, vattenlek, hinderbana och andra motoriska utmaningar, 

en köksmiljö samt små vrår där barnen kan leka ostört. På detta sätt kan hela förskolegårdens 
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yta användas. I dessa förändringar bör barnen få vara med i planering och iordningställande, 

genom att pedagogerna observerar och frågar barnen vad de har för idéer och intressen.  

 

Studien visar att det sällan förekom någon planerad verksamhet på förskolgården, den 

planerade verksamheten bedrivs till största delen inomhus. Det har också framkommit att de 

flesta av pedagogerna vill vara mer aktiva tillsammans med barnen på förskolegården. Flera 

av dem anser sig inte räcka till att vara aktiva på grund av att de är färre pedagoger ute 

samtidigt vid utevistelsen. Pedagogerna såg sig mest som observatörer eller iakttagare. 

Eftersom leken är viktig för barnens lärande och utveckling och bör prioriteras, så är det 

betydelsefullt att pedagogerna observerar på ett sådant sätt att de kan utveckla och stimulera 

barnen i denna. Om utemiljön prioriteras mer i den pedagogiska planeringen, skulle 

pedagogerna få större möjlighet att vid fler tillfällen vara mer aktiva tillsammans med barnen. 

Den planerad aktivitet som görs bör utgå från barnens intressen och behov, till exempel 

genom observationer och intervjuer. Detta för att ge barnen motivation till ett meningsfullt 

lärande och utvecklande. Förskolorna kan ha en eller några som är ansvariga för utemiljön, 

dess utformning och innehåll, som till exempel en eller flera utomhuspedagoger, som träffas 

regelbundet och får tid för planering och genomförande. Detta skulle underlätta för pedagoger 

och barn för att det skall bli en meningsfull och lärande miljö utomhus.  

 

Litteraturtips:  

 

Lära ute, upplevelser och lärande i naturen. Ericsson, G. (2002). Friluftsfrämjandet. 

 

Småbarns utevistelse. Granberg, (2005). Stockholm: Liber AB. 

 

Utomhusdidaktik. Lundegård, I., Wickman, P-O., Wohlin, A. (2008). Studentlitteratur. 

 

Utomhuspedagogik som kunskapskälla, närmiljö blir lärmiljö. Grahn, P. (2007). Dahlgren,  

L-O., Sjölander, S., Strid, J., Szczepanski, A. Studentlitteratur. 

 

 

8.3  Förslag till fortsatt forskning. 
 

Idag är det många inom förskolan som blir utbrända eller slutar sitt arbete på grund av stress 

och hård arbetsbelastning, vilket de ofta upplever i arbetet på förskolan.  Det skulle vara av 

intresse att studera hur pedagogerna bedriver sin verksamhet. Kan det bero på att en stor del 

av att den planerade verksamheten sker inomhus? Skulle det vara någon skillnad om 

verksamheten bedrivs mer i utemiljön?  

 

Det skulle också vara intressant att forska vidare för att ta reda på hur mycket barn är 

delaktiga i utformningen av förskolegårdens miljö och verksamhet.  Av erfarenhet och i vår 

studie har vi kunnat utläsa att detta inte sker i så stor utsträckning. I vår läroplan står det att 

barnen skall vara delaktiga genom att påverka innehåll och arbetssätt av verksamheten.  

 

8.4 Metoddiskussion 
 

Studiens syfte var att ta reda på pedagogers resonemang om förskolegården, hur de använder 

den samt vilken betydelse den har för barnens lärande och utveckling. För att ta reda på detta 
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använde vi oss av en kvalitativ undersökning med intervju som redskap. Vi funderade först på 

att använda oss av self report som redskap, men insåg att det kunde bli svårt att få svar på vårt 

syfte med detta redskap.  Medan intervju gav oss den möjligheten att ställa de följdfrågor som 

var av betydelse för vår studie. För att förbereda oss inför intervjuerna lästes Lantz (1993) 

Kilström (2007) och Løkken & Søbstad, 1995). 

 

Det var bra att använda sig av en pilotstudie då vi kunde se om de frågor vi valt för studien 

var relevanta för vårt syfte. Vårt val av att vara två samt att använda oss av bandspelare, 

papper och penna vid intervjuerna ansåg vi var positivt.  På detta sätt kunde vi gå tillbaka, 

både till den bandade intervjun och till våra anteckningar, för att lyssna om vi uppfattade 

respondenten rätt. Vid ett av tillfällena fungerade inte bandspelaren under en del av intervjun, 

då var det bra att kunna gå tillbaka till de anteckningar som gjorts. Vi upplevde att det var 

positivt att använda oss av intervju, då vi fick möjlighet att ställa de följdfrågor som behövdes 

för att få svar på vårt syfte. Vid några tillfällen kontaktades några av respondenterna igen, för 

att få ett förtydligande på något svar som de gett. 

 

 

Tack 
 

Vi vill tacka de pedagoger som tagit emot oss och gett av sin tid för våra intervjuer. Vi vill 

även ge ett stort tack till vår handledare, Sonja Kihlström, som hjälpt och stöttat oss i vårt 

skrivande. 
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Bilaga 1 
 

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi, Pernilla Lundgren och Britt-Lis Wigell studerar på högskolan i Borås till 

lärare i förskolan. Vi skall nu skriva vårt examensarbete, där vi intresserar oss 

för hur ni pedagoger tänker om förskolegården.   

 

Vi undrar om vi kan få intervjua dig för att få en pedagogs syn på 

förskolegården.  Intervjun beräknas ta ca 30 – 45 minuter. Samtalen kommer att 

spelas in på band för att underlätta intervjun. Svaren du ger är konfidentiella, 

vilket innebär att det är bara vi som kommer att veta innehållet i dessa, samt 

kommer vi att följa de etiska principerna. Vår önskan är att vara med båda två 

under intervjun, om det passa dig. 

 

Tack på förhand för din medverkan. 

 

Med vänlig hälsning 

Pernilla o Britt-Lis 

 

Pernilla Lundgren    Britt-Lis Wigell 

Tel mobil nr.   Tel mobil nr. 

Mail adress    Mail adress 
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Bilaga 2 
 

Intervju frågor. 

 

 

1.  Pedagogens utbildning och verksamma år. 

 

2. Kan du beskriva hur du ser på förskolegården? 

 

3. Vad anser du att den har för funktion och betydelse? 

 

4. Berätta hur du använder dig av förskolegården? 

 

5. Hur ofta är ni ute på förskolegården? 

 

6. Vad är det som styr att ni går ut? 

 

7. Vad styr att ni är inne? 

 

8. Har ni planerad verksamhet på förskolegården? 

 

9. Förekommer det samarbete med andra avdelningar på förskolegården? 

 

10. Hur ser du på din roll på förskolegården? 

 

11. Hur ofta görs förändringar på förskolegården? 

 

12. Vilken utgångspunkt utgår ni från vid förändringar? 

 

13. Hur tror du barnen upplever sin förskolegård? 
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