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Abstrakt 

 

Syftet för denna studie har varit att belysa förskollärares uppfattningar om hur 

utemiljön kan verka som en resurs för barns lärande. Undersökningarna har 

gjorts genom kvalitativa intervjuer där jag med hjälp av en intervjuguide 

samtalat med sex pedagoger på sex olika förskolor med geografisk spridning. 

Undersökningarna avser förskollärarnas uppfattning om hur utemiljön kan 

verka för barns lärande samt belysa hur pedagogernas medvetenhet påverkar 

detta. Ur studiens resultat har de visat sig att ett pedagogiskt syfte i utformandet 

av förskolans utemiljö inte alltid är självklart för pedagogerna, och att 

utevistelse till viss del ses som ett sätt för barnen att få frisk luft och springa av 

sig. Resultatet för studien visar att en väl fungerade och utmanade utemiljö inte 

grundar sig i leksaker på förskolegården, utan i att pedagogerna är engagerade 

och medvetna om de möjligheter som finns för barns lärande på förskolegården.  

 

Nyckelord: Förskolegårdens utformande, pedagogernas medvetenhet, barns 

lärande.  
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1. Inledning 

 

Utifrån mina erfarenheter som är baserad på tidigare besök av förskolor vikariat 

och praktiker så har jag reflekterat över förskolors olikheter när det kommer till 

förskolegårdens utformande och dess lekmaterial. En del av dessa förskolor jag 

besökt har gett yttring för att deras utemiljö inte innehåller samma pedagogiska 

syfte som deras innemiljö, och att pedagogerna saknar kunskap om hur gården 

kan användas ur ett lärandesyfte för barnen. I förskolans värld pratas det 

mycket om miljöns betydelse för barns möjlighet till lärande och utveckling. I 

läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2011) finns inga konkreta eller 

praktiska riktlinjer kring själva utformandet av förskolegården, utan lämnar 

istället utrymme för varje förskola att individuellt tolka och iscensätta sina 

lärandemiljöer. I följande citat från läroplanen synliggörs ett strävandsmål 

riktad mot förskolegårdens innehåll; ”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 som i naturmiljö” (s.7). För att kunna uppnå dessa strävansmål 

blir pedagogernas engagemang och medvetenhet avgörande för hur man 

pedagogiskt använder sig av förskolegården som ett rum för lärande.  

 

Enligt en granskning gjord av Skolinspektionen (2012) så har de visat sig att 

förskolors utemiljö i allmänhet är eftersatt. Ur granskningen framkommer de att 

förskolan ska erbjuda en pedagogisk miljö både inne och ute, med ett material 

som verkar för barns utveckling och lärande. För att underlätta arbetet med att 

utmana och stimulera barns lärande och utveckling så bör förskolans miljö 

enligt Samuelsson och Sheridan (1999) nyttjas som ett hjälpmedel.  

 

Det har väckts en nyfikenhet hos mig att fördjupa mig vidare gällande 

förskolegårdens utformande och hur den kan påverka barns möjligheter till 

utveckling och lärande. Efter att ha uppmärksammat uttryck i förskolor från 

pedagoger likt ”springa gör vi ute, lek något istället” och ”om ni inte lugnar ner 

er får ni gå ut”, så ser jag de också relevant att undersöka pedagogernas 

medvetenhet om syftet för barns utevistelse samt hur förskolegården kan 

användas som ett verktyg för barns lärande. Min utgångspunkt för studien att 

ta reda på pedagogers uppfattningar om hur förskolegården kan nyttjas som 

resurs för barns lärande, samt att lyfta hur detta påverkas av pedagogernas 

medvetenhet. 
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Forskningsöversikt 
 

Under denna del kommer tidigare forskning och litteratur presenteras kring 

utemiljöns betydelse för barns lärande och utveckling, hur utemiljön kan 

gestaltas och hur detta påverkas av förskollärarnas medvetenhet. Detta kommer 

redogöras under studiens huvudrubriker; Rum och material på förskolegården, 

Utemiljöns betydelse för barns lärande och Pedagogers medvetenhet på förskolegården.  
 

Rum och material på förskolegården 

 

Barns möjlighet till fantasi och kreativitet i lek påverkas av huruvida förskolans 

utemiljö är inbjudande eller inte. Brügge och Szczepanski (2011) påstår att 

lärandet på förskolegården inte ses som något lika naturligt som lärandet 

inomhus. Trots detta menar Barr, Nettrup och Rosdahl (2011) att utemiljön har 

fler möjligheter till en lärorik miljö än vad inomhusmiljön kan erbjuda, samt att 

lärandet ute sker mer naturligt och oberoende av lekmaterialet. Med material 

med inslag från naturen som stubbar, stenar, gräs och träddungar ges barnen 

möjlighet att stimulera sin upptäckarlust. Material för konstruktion och lek 

menar Spencer och Wright (2014) bör förses med väl tilltagen mängd för att 

barnen ska ges tillfälle att öva på grov- och finmotorik. Med hjälp av träd och 

buskar får man även möjlighet att skapa rum i rummet på förskolegården. Dessa 

små dungar kan bjuda in barnen till att skapa egna lekvärldar och enligt Spencer 

och Wright (2014) inspirera barnen att leka varierande lekar, författarna 

uttrycker vidare att de också bör finnas träd för barnen att klättra i och på så vis 

öka sin balans och kroppskontroll. En svårighet med detta kan enligt Grahn 

(2007) vara att pedagoger väljer att utforma en utemiljö utan buskar och träd då 

det kan försvåra tillsynen över barnen på förskolegården. I en studie av Little 

och Hansen Sandseters (2014) ger pedagogerna uttryck om att en överdriven 

säkerhet på förskolegården begränsar barns möjligheter att utforska och lära sig 

nya saker. 

 

Förskolans utemiljö bör bjuda in till såväl utforskande aktiviteter som 

platsbundna, Brügge & Szczepanski (2011) menar att en utemiljö som bjuder in 

till lek karaktäriseras av material som utmanar barnen att leka varierande lekar.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) skriver att den pedagogiska miljön 

ska innefatta det fysiska utformandet såväl som material och samspel mellan 

barn - barn, och barn vuxen. Enligt Sandberg och Vuorinen (2008) så bör 

förskolans miljö locka till och möjliggöra för samspel och gemensam lek mellan 

barnen oavsett kön. De material och rum som erbjuds i förskolans miljö ska inte 
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vara könsmärkta då det kan ge barnen en känsla av att dessa endast är avsedda 

för det motsatta eller det egna könet. Detta kan i sin tur begränsa barns 

möjligheter i att få ta del av olika lekmaterial på förskolan (Sandberg & 

Vuorinen, 2008).  

 

Bilton (2010) anser att de material som finns på förskolegården både ska vara av 

sådant slag att det ibland föreställer något specifikt såväl som ett material som 

kan ändra skepnad beroende på när och vem som leker med det. Till skillnad 

från de material som erbjuds inomhus som ofta bestämmer vad man ska leka, 

så bär inte naturmaterial på något självklart budskap om vad de föreställer eller 

hur de ska användas (Änggård, 2014). Material med många möjligheter i 

användningen menar Bilton (2010) ger barnen möjlighet att utnyttja sin fantasi 

för att skapa det föremål som de vill ha i sin lek. Enligt en amerikansk artikel av 

Spencer och Wright (2014) så stimuleras barns skaparförmåga av material från 

naturen på ett sätt som inte materialet inomhus gör, något som författarna anser 

att pedagoger ska uppmuntra såväl hos barn och sig själva. Barr, Nettrup och 

Rosdahl (2011) poängterar att det icke färdiga materialet inte bara utmanar 

barnens kreativitet utan också skapar situationer där barnen får öva på sin 

förmåga att kunna lösa problem. Persson-Gode (2011) menar att om barnen är 

bekanta med förskolegården så utmanar de sig själva i miljön hela tiden, vilket 

gör det lättare för pedagogerna att utmana barnen genom att tillföra nytt 

material till sådant barnen redan känner till, exempelvis tillföra kastruller och 

litermått till sandlådan. 

 

Utemiljöns betydelse för barns lärande  

 

Spencer och Wright (2014) lyfter i sin artikel att barn med tillgång till 

regelbunden utevistelse använder större kreativitet i lekar och visar på mer 

fantasi. Forskarna anser att barn visar på ökad fysisk aktivitet i lekområden som 

erbjuder både natur och lekmaterial. Många författare pratar om hur barn lär 

bäst genom att få använda sig av alla sina sinnen, något som Dahlgren, 

Sjölander, Strid och Szczepanski (2007)  menar att utemiljön kan erbjuda på ett 

sätt som ingen annan miljö kan göra. Enligt White (2008) så innehåller förskolans 

utemiljö goda möjligheter till kreativitet och fantasi. Författaren menar att barns 

kreativitet ökar utomhus då de finns mer rörelseutrymme samt att det finns 

plats att skapa av större material än de som erbjuds inomhus. Dahlgren, 

Sjölander, Strid och Szczepanski (2007) skriver att de råder inga tvivel att barn 

med tillgång till en varierad och stimulerande utomhusmiljö leker mer varierat 

och utvecklar en bättre koncentrationsförmåga, än barn som vistas i idélösa 

utomhusmiljöer. Förskolans utemiljö bör enligt Brügge och Szczepanski (2011) 
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användas som ett pedagogiskt verktyg för barns lek och utveckling av både 

motorik och koncentration. 

 

Eriksson Bergström (2013) nämner i sin avhandling att barn som får vistas i en 

miljö där det finns plats för olika handlingserbjudanden bör ha en förmåga att 

kunna samspela med andra, då barnen tillsammans behöver komma fram till 

vilken betydelse materialet har för den pågående leken. Med 

handlingserbjudanden avser Gibson (2015) det miljön ställer till sitt förfogande, 

vad den erbjuder. Handlingserbjudandet är bundet till miljöns utformande samt 

hur miljön uppfattas och nyttjas av människor (a.a.). Det är något som Änggård 

(2014) ser som något man med fördel kan uppnå i en utemiljö på en förskola. 

Eriksson Bergström (2013) har med hjälp av observationer i förskolor sett att för 

strukturerade miljöer begränsar barns handlingserbjudanden och möjlighet att 

påverka miljöns utformning. 

 

Utformandet av miljön och material påverkar enligt Westlund (2011) vad för 

slags lek barnen gör. McInnes, Howard, Miles och Crowly (2011) menar att 

barnen använder miljön som ledtråd för att uppfatta vad olika rum bjuder in till 

för slags lek eller aktivitet, men enligt Grahn (2003) så använder sig förskolor 

inte av de möjligheter som finns i en utvecklande lärandemiljö på 

förskolegården. I en studie av Bilton (2010) påträffades skillnaden mellan barns 

uttryck inne och ute. Inomhus hördes uttryck som ”titta vad jag kan göra”, ”titta 

vad jag gjort”, och ute använde sig barnen mer av uttryck ”se här”, ”titta på 

mig”. En möjlig anledning till denna skillnad kan enligt Bilton (2010) bero på att 

de tar kortare tid att genomföra en fysisk aktivitet, jämfört med den tid det tar 

att till exempel lära sig skriva eller läsa. 

 

För att barnen ska få de bästa förutsättningar att utvecklas i förskolan behöver 

de få vistas i en miljö som utmanar barnen och samtidigt ger utrymme till 

utforskande med närvarande pedagoger som stöttar deras utveckling. 

Begreppet stöttning används som ett lärandeverktyg inom pedagogiska 

sammanhang. Psykologen Jerome Bruner har utifrån Lev Vygotskys teori om 

proximala utvecklingszonen myntat begreppet scaffolding (en stöttande 

ställning), ett begrepp som berör det stöd som kan erbjudas av en närmiljö till 

fördel för barnets utveckling. Forskarna menar att det finns en nivåskillnad 

mellan vad ett barn självständigt kan lära sig och vad barnet lär sig i samspel 

med en kompetent vuxen, och denna skillnad kallar Vygotsky (1995) i sina 

teorier för den proximala utvecklingszonen. Där förstår man hur miljön kommer 

att påverka vilken utveckling som sker hos barnet. Skillnaden blir att i en 

utmanade och lärande miljö lär barnen mer, och med nära och stöttande 
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pedagoger blir möjligheterna till kunskap än större. Både Bruner och Vygotsky 

är överens om att miljön och omgivningen har stor betydelse för barnets lärande 

och utveckling, och att detta är förutsatt att barnen får omge sig med närvarande 

vuxna. 

 

Pedagogers medvetenhet på förskolegården  

 

Som grund för den pedagogiska verksamheten i förskolan finns mål, riktlinjer, 

uppdrag och värden i läroplanen för förskolan att förhålla sig till, vilket lämnar 

stor plats för förskollärarna själv att tolka och omvandla i sitt användande. Detta 

kan ses som en anledning till att förskolors utemiljö kan skilja sig från varandra 

då det kan ses som ett uttryck för pedagogers olika nivåer av pedagogisk 

medvetenhet. Pedagogerna bör enligt Bilton (2010) ha ett nyfiket engagemang 

för vad barnen väljer för aktiviteter på förskolegården för att barnen ska få 

uppleva ett lustfyllt lärande, vilket är en grundläggande förutsättning för 

barnets lärande.  

 

Persson Gode (2011) menar att det är viktigt att man är medforskande pedagog 

och kommer fram till fakta tillsammans med barnen. Barnen är ofta 

uppmärksamma och nyfikna på att undersöka och är sällan intresserade av att 

vuxna kommer med rena fakta. Tankar likt dessa visar sig vara i enlighet med 

Friedrich Fröbels föreställningar om hur vår vuxna roll inte handlar om att 

förmedla ren kunskap till barnen, utan att vi ska lära av och i sällskap med 

barnen (Gedin & Sjöblom, 1995). I McClintic och Pettys (2015) studie framkom 

det att pedagogerna i undersökningen ansåg att deras mest betydelsefulla roll 

på förskolegården var att se till barns säkerhet men att också ge dem den 

vägledning de behöver. Enligt Persson Gode (2011) så är förskollärarens roll ute 

att vara medforskare och att de vuxna ska finns med och visa intresse och 

nyfikenhet för det som intresserar barnen.  

 

Pedagogernas förhållningssätt påverkar enligt Westlund (2011) hur stort 

inflytande barnen får över verksamheten i förskolan. Olika studier visar att den 

fysiska miljön ger barnen olika erbjudanden om vad man kan göra i den och vad 

den ska användas till, men att det i slutändan landar i vad de vuxna anser vara 

lämpligt (Hansen Sandseter, 2009; Little & Sweller, 2015). Det är vanligt 

förekommande att pedagoger avbryter lekar om barnen inte använder 

materialet på de sätt som enligt de vuxna är passande (Knutsdotter Olofsson, 

2010; Arnér, 2005). Knutsdotter Olofsson (2010) skriver att det är viktigt att se 

förskollärarens engagemang som en stor roll i barns samspel och lek, utan de 

vuxnas engagemang för barns lek menar författare att det inte blir några leker 
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oavsett utbudet av lekmaterial. Utöver det är de nödvändigt att de vuxna tillåter 

leken att pågå utan avbrott av barn eller rutiner. Till sist anser Knutsdotter 

Olofsson (2010) att pedagogers delaktighet i barns lek alltid ska ske på barnens 

villkor. 
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Syfte och frågeställning 
 

Syfte 

 

Syftet med min studie är att belysa pedagogers uppfattningar om hur utemiljön 

kan verka som en resurs för barns lärande och utveckling i förskolan, samt att 

ta reda på hur pedagogers medvetenhet om detta kan spela roll för barns 

möjlighet till att vistas i en lärande utemiljö.  

 

Frågeställning 

 

– Vilka uppfattningar har pedagogerna om sitt användande av utemiljön i syfte 

att främja barnens utveckling och lärande? 

– Vilka möjligheter eller begränsningar ser pedagogerna med förskolans 

utemiljö som ett rum för lärande? 
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Metod  
 

Syftet med studien var att belysa sex pedagogers berättelser om deras 

uppfattningar för hur utemiljön kan verka som en resurs för barns lärande, 

samt att uppmärksamma hur pedagogernas medvetenhet påverkar detta.  I 

detta avsnitt kommer jag behandla och motivera min valda metod för 

insamlandet av empiri till min studie.  

 

Metodval 

 

Med hänseende till att mitt studieobjekt syftar till pedagogernas uppfattningar 

så valde jag en kvalitativ intervjumetod, då jag ansåg att denna lämpade sig bäst 

för att kunna komma så nära informanternas individuella berättelser som 

möjligt. Begreppet kvalitativa metoder beskrivs av Ahrne och Svensson (2011) 

som något övergripande för alla studier som är uppbyggda av intervjuer, 

observationer eller analyser av texter som inte är anpassad att kvantitativt 

analyseras. De frågor jag ställde mig var vilken förståelse pedagogerna har av 

användandet och utformandet av förskolans gård, samt synliggöra för vilka 

eventuella möjligheter och begränsningar som upplevs ur arbetet med en 

lärande utemiljö. I insamlandet av data var syftet att ta reda på informanternas 

uppfattning och förståelse för ämnet vilket man enligt Kvale (2009) enklast 

uppnår med hjälp av en kvalitativ metod då den bjuder in informanten att med 

egna ord beskriva och förmedla sina uppfattningar.  

 

Enligt Stukát (2011) så skildras kvalitativa intervjuer som ostrukturerade 

intervjuer, med huvudsyfte att den som intervjuar är medveten om 

ämnesområdet för intervjun och låter intervjufrågorna ställas utifrån vad 

situationen bjuder in till. Därför menar Stukát (2011) att frågorna för 

intervjuerna kan skrivas i form av en frågeguide eller checklista präglad av 

ämnen eller teman för studieobjektet. Upplägget för min kvalitativa intervju har 

sin utgångspunkt i en intervjuguide (se bilaga 2), där jag har sammanställt 

samtalsämnen syftande till mitt studieobjekt, och dessa används som underlag 

i intervjuerna. Med få samtalsämnen att utgå ifrån önskar jag erbjuda en intervju 

som resulterar i samtal och berättelser från pedagogerna med hänsyn till 

studiens syfte. Ahrne och Svensson (2011) menar att man som intervjuare kan 

avgöra i vilken ordning frågorna ställs och i vilken utsträckning man väljer att 

använda sig av ytterligare följdfrågor. För att förekomma att intervjuerna 

avstannar så har jag förberett följdfrågor under varje diskussionsämne. 

Samtidigt är jag medveten om att inte fråga för mycket utan lämna utrymme för 
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pedagogerna att prata fritt, något som Stukát (2011) menar är väldigt viktigt och 

kan resultera i nytt och intressant material. 

 

Det är viktigt att de frågor som ställs upplevs som begripliga för 

intervjupersonen (Stukát, 2011), så att individuella följdfrågor kan ställas. För 

att kunna ställa följdfrågor som leder samtalet framåt är det förutsatt att den 

som intervjuar lyssnar till intervjupersonens svar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Trost (2010) ser fördelar med denna sortens arbetsmetod då den bidrar till en 

bättre förståelse för intervjupersonernas resonemang och lättare kan urskilja 

varierande handlingsmönster.  

 

Urval 

 

Inför urvalet av förskolor och pedagoger så hade jag redan innan en uppfattning 

om att jag ville besöka förskolor med geografisk spridning i kommunen. 

Anledningen till detta val grundade sig i mina förutfattade meningar för hur 

förskolors närhet till grön och skogsområde kan påverka förskolegårdens 

utformande. Jag valde två förskolor belägen mitt i staden, med en till synes lite 

förskolegård och en förskola placerad mitt mellan två lägenhetshus. Sedan valde 

jag en förskola en bit utanför staden med bättre närhet till grönområden, två 

förskolor i liten by närliggande till staden och slutligen en förskola mer belägen 

på landsorten. Jag valde att till en början kontakta dessa förskolors 

förskolechefer som sedan gav mig kontaktuppgifter till tänkbara förskollärare 

på vardera förskola.  

 

Samtliga pedagoger är utbildade förskollärare och i studien har både pedagoger 

och förskolor angivits fiktiva namn. Förskollärarna som jag valt att intervjua för 

min studie är: 

 

Monica  Arbetar på en förskola med närhet till skog och grönområden. 23 år inom 

yrket. 

Linda 

 

Arbetar på en förskola med närhet till grönområden. 9 år inom yrket. 

Kristina 

 

Arbetar på en förskola med närhet till grönområde. 19 år inom yrket.  

Jenny 

 

Arbetar på en förskola mitt i ett bostadsområde med begränsat tillgång 

till grönområde. Nyexaminerad sedan 1 år tillbaka. 

Sandra 

 

Arbetar på en förskola med närhet till parker men inte skogsområden. 6 

år inom yrket. 
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Lena 

 

Arbetar på en förskola med begränsad närhet till grönområde. 25 år 

inom yrket. 

 

Genomförande 

 

Efter telefon och mailkontakt med förskolechefer på respektive förskolor där jag 

kortfattat redogjorde för intervjuernas innehåll och syfte, så tog jag 

telefonkontakt med de pedagoger jag fått till mig av förskolecheferna. Samtliga 

pedagoger som blev tillfrågad var positivt inställd till att medverka i 

intervjuerna. Innan jag åkte dit och presenterade mig i ett första besök så 

skickade jag ut ett missivbrev där jag presenterade mitt syfte med studien i 

hänsyn av de etiska principerna (se bilaga 1). Jag gav under besöket 

pedagogerna en tidsram när intervjuerna helst bör genomföras och vi kom 

överens om en tid som passade oss båda. Pedagogerna fick själva avgöra vilken 

tid under dagen som passade dem och verksamheten bäst att utföra intervjuerna 

samt vart vi skulle hålla till, detta menar Stukát (2011) är viktigt för 

informanterna då de bör få vistas i en miljö som känns trygg och lugn.  

 

Då jag är ensam författare för denna uppsats så var ljudupptagning av 

intervjuerna nästintill nödvändig för att jag på ett rättvist sätt skulle kunna visa 

på informanternas individuella berättelser, utan att på något vis utelämna eller 

missuppfatta intervjusvaren. Samtliga pedagoger gav vid mitt första besök inför 

intervjuerna sitt godkännande till ljudupptagning, vilket gjorde det lättare för 

mig att under intervjuernas gång vara avslappnad, närvarande och lyssnande. 

Vid ostrukturerade intervjuer likt dessa är det enligt Stukát (2011) vanligt 

förekommande med ljudinspelning, författaren menar genom att registrera 

intervjusvaren i en ljudupptagare underlättas kommande arbete med 

transkribering av materialet. Under intervjuernas gång valde jag att anteckna ett 

fåtal stödord som var huvudpunkter för informanternas svar. Detta med 

anledning att vid sorteringen av allt material kunna urskilja sammanträffande 

teman som utmärktes vid intervjuerna.   

 

Inför intervjuerna såg jag till att vara väl påläst för vad forskare och författare 

kommit fram till gällande användandet av förskolans utemiljö som en resurs för 

barns lärande. För att kunna använda sig av en kvalitativ metod så skriver 

Stukát (2011) att intervjuaren bör ha bra förkunskaper och färdigheter inom de 

berörda ämnet. Mitt förhållningssätt under intervjuerna syftade till att förmedla 

för informanterna att jag lyssnade till deras berättelser och uppfattningar. För 

att säkerställa att jag efter varje avslutad intervju fått med mig tillräcklig 

information så valde jag att kortfattat sammanfatta informantens intervjusvar 
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utifrån mina reflektioner, med utgångspunkt i de samtalsämnen som använts 

som underlag för intervjuerna. Detta för att checka av att de olika delarna lyfts i 

samtalet samt för att erbjuda pedagogerna en sista chans innan intervjuns slut 

att lägga till eller ta bort från sina resonemang. I de utskickade missivet angav 

jag en tidsram för intervjuerna på 25-45 minuter vilket jag själv ansvarade för så 

tiden inte överskreds. Anledningen till att jag redan innan satt en tidsram var 

för att underlätta för pedagogerna i planering av verksamheten. Varje intervju 

avslutades efter 25-35 minuter och jag förtydligade då för pedagogerna att allt 

insamlat material kommer elimineras efter studiens slut. Efter intervjuernas slut 

tackade jag informanterna för deras deltagande och förklarade att de fick 

återkoppla till mig om de är något dem funderar över eller vill korrigera.   

 

Analys av datamaterial  

 

I analysen för min studie har jag använt mig av det som Rennstam och 

Wästerfors (2015) ser som tre huvudstrategier när man analyserar ett material: 

att sortera, att reducera och att argumentera. Författarna påvisar betydelsen av 

att redan under insamlingen försöka skapa en struktur för en viss 

överblickbarhet vilket jag gjorde med hjälp av stödanteckningar under 

intervjuernas gång, vilket Rennstam och Wästerfors menar kommer att 

underlätta för kommande reducering. Stukát (2011) påstår att man i analysen av 

en ostrukturerad intervju kan sortera intervjusvaren för att sedan sammanföra 

och uppvisa de på ett engagerande sätt, något jag haft i åtanke under analys av 

det insamlade datamaterialet.  Rennstam och Wästerfors (2015) menar att man i 

reducering av de insamlande materialet väljer bort det man väljer att inte 

presentera i analysen, utan tar ut det som ses vara mest relevant för området. En 

oväntad sak som visade sig i analysen av mitt insamlade material var att 

informanternas resonemang angående möjligheter och begränsningar i 

utformandet av förskolegården osökt ledde dem in på läroplanens riktlinjer, 

trots att inga frågor angående detta presenterades. I vidare sortering av insamlat 

data kommer detta presenteras i resultatdelen under de huvudrubriker som 

präglar studiens upplägg och förtydligar dess röda tråd; Rum och material på 

förskolegården, Utemiljöns betydelse för barns lärande och Pedagogers medvetenhet på 

förskolegården.  

 

Validitet och reliabilitet 

 

Enligt Stukát (2011) avser validitet studiens giltighet och reliabilitet talar om 

studiens tillförlitlighet som bestäms utifrån hur bra mätinstrumenten är, något 

som enligt Ahrne och Svensson (2011) kan vara särskilt svårt att mäta i studier 
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som likt denna är gjorda på kvalitativa metoder. För att kunna uppnå validitet i 

sin studie menar Stukát (2011) att den valda metoden ska förmås att förenas med 

forskningens syfte och frågeställningar. Detta är något som jag anser mig ha 

uppnått då resultatet för min studie är baserad på kvalitativa intervjuer, vilka 

har sin utgångspunkt i studiens frågeställningar och syfte. Enligt Bryman (2011) 

kan man systematiskt ordna studiens reliabilitet utifrån fyra olika aspekter. 

Dessa aspekter presenteras som trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att konfirmera och styrka. Trovärdigheten innefattar att forskningen 

utförts enligt befintliga regler, överförbarhet redogör för vilken utsträckning 

forskningen kan nyttjas i ytterligare miljöer eller tillstånd. Pålitligheten påvisar 

hur olika delar av processen beskrivs och behandlas samt hur noggrann 

författaren varit i redovisandet av forskningen och slutligen så förtydligar 

författaren att man med hjälp av att konfirmera och styrka kan garantera att 

forskaren har handlat i god tro. (Bryman, 2011). Om man som författare lyckas 

förklara utförandet för denna process kan studiens tillförlitlighet förstärkas 

(Ahrne & Svensson, 2011).  

 

Etiska ställningstaganden  

 

För att skydda intervjupersonernas identitet så förekommer ett antal riktlinjer 

(Stukát, 2011). De riktlinjerna har sin utgångspunkt i individsskyddskravet som 

är baserad på fyra grundläggande huvudkrav att förhålla sig till i insamlande 

av data (Vetenskapsrådet, 2002; Stukát, 2011). Dessa grundläggande krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet och har tagits hänsyn till i genomförande av intervjuerna för 

denna studie. 

 

Informationskravet avser betydelsen av att forskaren informerar om studiens 

syfte (Vetenskapsrådet, 2002), vilket framgick i de utskickade missivet till 

pedagogerna (bilaga 1). Samtyckeskravet syftar till att personerna gett sitt 

tillstånd för deltagande i undersökningen, och att de tilldelats information om 

att de när som helst har rätt att avsluta sin medverkan. Jag framförde denna 

information redan i de utskickade missivet och upprepade informationen 

inledningsvis vid intervjutillfällena. Enligt konfidentialitetskravet förklarar 

Stukát (2011) att man måste ta de medverkandes anonymitet i beaktande. Den 

insamlade informationen ska enligt Stukát hanteras i förtroende och 

informanternas privata uppgifter kommer inte redovisas i min studie. I urvalet 

för studien presenteras pedagogerna utifrån fiktiva namn och utan hänvisning 

till vart pedagogerna arbetar men med en beskrivning för förskolornas 

geografiska placering. De slutliga nyttjandekravet belyser betydelsen av att 
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informanterna delges information om att insamlad information endast nyttjas 

till forskningsändamål (Stukát, 2011).  Detta krav säkerställdes genom förtydliga 

för pedagogerna att all insamlad data kommer elimineras efter studiens slut, 

vilket jag redogjorde i missivet (bilaga 1) samt vid varje avslutad intervju.  

 

Metoddiskussion 

 

Utifrån den kvalitativa metoden för min studie bedömde jag att jag med god 

reliabilitet och validitet fick ut de mesta av de insamlande materialet. Då mitt 

syfte för studien grundar sig i pedagogernas uppfattning om utemiljön som 

resurs för barns lärande så ville jag låta intervjuerna lämna utrymme för 

personliga åsikter och tankar, utan att på något vis vinkla pedagogernas svar åt 

något håll. Jag kan ur mina intervjusvar anse att de är av hög reliabilitet då de 

är baserade på intervjupersonernas egna tankar och förståelse av ämnet. Då 

intervjuerna inte var allt för strikta med uppradade frågor så blev resultatet 

avslappnat med personliga samtal utifrån det som kändes mest relevant för 

intervjupersonerna med utgångpunkt i intervjuernas underlag som syftade till 

studiens syfte.  

 

För att undvika att de intervjuade pedagogerna skulle ge mig svar utifrån vad 

dem trodde jag ville höra så försökte jag skapa ett tillitsfullt samspel mellan mig 

och den intervjuade, där syftet för studien framgick särskilt tydligt. Som tidigare 

nämnts så gjordes en sammanfattning vid varje intervjus slut där informanterna 

fick chansen att lägga till eller ta bort från deras resonemang i intervjusvaren, 

något som enligt Stukát (2011) verkar för att öka studiens reliabilitet. Inför 

intervjuerna var jag väl förberedd för genomförande då dessa hade sin 

utgångspunkt i den sammanställda intervjuguide som inte var ledande för 

intervjuns riktning.  

 

Samtidigt som jag eftersträvade att låta respondenterna tala till punkt så 

försökte jag ställa många följdfrågor för att få en så beskrivande bild som 

möjligt. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigt att den som intervjuar 

har förmågan att lyssna till svaren för att kunna ställa passande följdfrågor. Jag 

var särskilt noggrann i intervjuerna med att inte fylla ut varje tystnad med nya 

frågor, utan lät det vara tyst en stund vilket de flesta gånger resulterade i att 

pedagogen fortsatte att utveckla sitt svar. Efter intervjuernas slut har flera av 

pedagogerna förmedlat att dem blivit berikade med nya infallsvinklar kring 

förskolans utemiljö att ta med sig, även fast jag endast varit lyssnande vilket gör 

att jag anser denna metod även gynnsam för de intervjuade förskollärarna. 
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Pedagogerna får under intervjun ett reflektionstillfälle att resonera kring deras 

och arbetslagets arbetssätt genom att sätta ord på varför dem gör som de gör. 

 

Inför urvalet av förskolor där jag ville intervjua pedagoger så funderade jag över 

hur jag skulle gå till väga för att försöka få in empiri som visar på olika 

synvinklar och uppfattningar, därför valde jag förskolor belägna på olika ställen 

i kommunen. Anledningen till varför jag valde att redogöra för förskolornas 

närhet till skog och grönområden under urval var för att förekomma att 

eventuella begränsningar och möjligheter framkommer i intervjusvaren 

beroende på förskolornas möjlighet och närhet till detta. Min förutfattade 

mening var att pedagogernas uppfattningar om hur dem använder 

förskolegården som ett rum för lärande skulle skilja sig beroende av hur centralt 

i staden eller hur långt ut på landet förskolan var belägen. Efter att ha bearbetat 

mitt resultat kan jag se att ingen av pedagogerna nämnde det som en 

förutsättning eller begränsning för hur deras arbete på förskolegården gick till 

väga. Förskolans placering har i min studie inte visat sig ha någon betydelse för 

hur pedagogerna valt att arbeta med förskolegården i syfte att främja barns 

lärande. Med anledning av de val jag gjorde i att konkretisera förskollärarnas 

arbetserfarenhet samt placering av förskola, så kan jag i efterhand konstatera att 

inget av detta kom att påverka resultatet.  
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Resultat  

 

I denna del presenteras min tolkning av det empiriska materialet jag fått fram 

genom intervjuer med koppling till studiens syfte som är att lyfta fram 

pedagogernas uppfattning om utemiljön som resurs för barns lärande, samt hur 

pedagogernas medvetenhet påverkar detta. Det som redovisas under denna del 

är ett avgränsat urval från den totala mängden av insamlat data. Med hjälp av 

Rennstam och Wästerfors (2011) tre huvudstrategier för analys av det insamlade 

materialet kommer resultatet presenteras utifrån de som tidigare benämnts som 

studiens tre huvudrubriker, Rum och material på förskolegården, Utemiljöns 

betydelse för barns lärande och Pedagogers medvetenhet på förskolegården. 

 

Rum och material på förskolegården 

 

Majoriteten av pedagogerna visar på att de är övertygade om att 

förskolegårdens utformande har stor påverkan på barnens utveckling, samtidigt 

som pedagogen Jenny ger uttryck för inte riktigt se hur planeringen av deras 

utemiljö kan påverka vad barnen lär sig. Hennes individuella förståelse av 

huruvida man praktiskt kan använda sig av förskolans gård i lärandesyfte liknar 

sig med den förståelse Lena, hon menar likt Jenny att barnen lär sig oberoende 

av gårdens innehåll. Berättelserna för hur utemiljön är utformad skiljer mellan 

pedagogerna, och Kristina i sin tur menar att en intressant lärmiljö bjuder in 

barnen att vilja utforska och ger självständiga barn som tar egna initiativ till lek; 

 

Barnen samspelar med varandra på ett annat sätt än inne och kommer fram till 

lekregler och hittar naturmaterial på gården att använda i leken. 

 

Kristina fortsätter med att förklara att de uppstår en viss förvirring kring vad 

som förväntas av en pedagogisk utemiljö som ska utmana barnen, med hänsyn 

till alla regler som förekommer kring vad som får finnas och inte på det som ska 

klassas som en giftfri förskola. Kommunen sätter kvalitetsmål på förskolorna 

där det framkommer att det ska finnas olika underlag på förskolans gård för att 

utmana barnen, så som gräs, grus och asfalt. Samtliga pedagoger beskriver alla 

en känsla av att det finns för många regler för vad som får finnas på förskolans 

gård, något som många gånger skapar hinder och försvårar arbetet. Som Sandra 

uttryckte sig, ”Det är svårt att veta hur mycket man ska våga. Alla lagar och 

regler begränsar och påverkar barnens möjlighet att få vistas i en utforskande 

och spännande lärmiljö”.  
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Det framkom ur intervjuerna att flertalet pedagoger anser att material på 

förskolan är betydande för barns lek. Pedagogerna menar att för mycket färdigt 

lekmaterial som bestämmer vad och hur barnen ska leka, hämmar och begränsar 

lekens utveckling på förskolegården. Enligt Lena så står de klart att barn lär sig 

nya saker hela tiden men vid utevistelse menar hon att det är kopplat till barnens 

självständiga lek, med stöd från lekmaterialet men oberoende av hur miljön är 

utformad; 

 

Vi ser ju att barnen leker olika lekar beroende av vilket material dom använder. Vid 

lekstugan leker barnen oftast familjelekar eller affärslekar, beroende på om barnen 

leker med dockor eller matleksaker. Cyklarna förvandlas till racerbilar och kan bli en 

racertävling och i sandlådan bakas sandkakor till kalas eller liknande. 

 

Jennys arbetsplats menar att material som barnen känner till och som har tydligt 

användningsområde hjälper barnens initiativ till lek då alla barn vet hur det 

materialet ska användas. Lena menar att man på hennes arbetsplats ser att 

barnen behöver rörelsefrihet och har därför valt att hålla deras utemiljö fri och 

avskalad från annat material än det hon kallar basutbudet, gungor, cyklar, 

rutschkana och sandlåda. På Sandras arbetsplats har pedagogerna valt att se 

bortom exempelvis cyklarna och istället reflekterat över vilket lärande de 

medförde, för att sedan ersätta det med material som har fler valmöjligheter; 

 

Det blev ofta konflikter kring specifika cyklar på gården så vi valde att ta bort dom. 

Cyklarna ersattes med balansbrädor och små kojor av lastpallar som bjuder in barnen 

till andra lekar med fler användningsmöjligheter. 

 

Sandra fortsätter att förklara att efter cyklarna försvann så fick barnen upp 

blicken för och började leka rollekar tillsammans på ett sätt de aldrig gjort innan. 

Hon förklarar att det även resulterat i fler dialoger mellan barnen, att leken 

utvecklas och omvandlas till ny lek.  

 

Monica, Linda och Kristina strävar alla efter att erbjuda barnen en förskolegård 

med material som inte självklart berättar vad barnen ska använda det till. Sandra 

ser barns lek på förskolegården som något kravfritt utan material som kan 

användas på rätt eller fel sätt, ”för mig kanske en kotte är en kotte, men för 

barnen kan det vara en bebis i leken”. Gemensamt för Monica, Linda, Kristina 

och Sandra är att de alla jobbar för en förskolegård som erbjuder ett material 

med många användningsområden, så barnen kan omvandla och utveckla deras 

lekar eftersom. Monica berättar hur detta kan se ut på hennes arbetsplats; 
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Vi har sågat till lätta stubbar tillsammans med barnen. Dessa använder barnen till att 

konstruera till exempel fordon. Då kan stubbarna representera däck eller ratt. I en 

annan lek används stubbarna som bord i en familjelek eller som en häst någon rider 

på. Vi vill kunna erbjuda barnen ett material med många användningsområden. 

 

Monica konstaterar att med hjälp av sådant material får pedagogerna syn på den 

fantastiska lekförmåga de flesta barnen har, och att den inte beroende av hur 

roliga och många leksaker som finns utan vad för slags lekmaterial som erbjuds.  

 

Ur intervjuerna framkommer det att en del pedagoger använder sig av 

läroplanen som stöd i utformandet av och arbetet med förskolans utemiljö och 

de försöker på så vis uppnå verksamhetens mål. Lena anser att trycket från 

läroplanen många gånger hindrar och försvårar arbetet på förskolan, ”man har 

den alltid i bakhuvudet men vi måste få bara vara i stunden också utan att känna 

om vi uppfyller något specifikt mål”. Det står inte konkret i läroplanen hur 

arbeten likt detta ska gå till väga, något som Jenny menar försvårar arbetet med 

utemiljön: 

 

Jag önskar att det fanns en tydligare plan med riktlinjer och tips. Läroplanen ger 

riktlinjer i stort men det finns för mycket plats för olika tolkningar, något som 

förutsätter att alla tänker någorlunda lika om syftet med förskolegården. 

 

Kristina fortsätter att beskriva en svårighet med läroplanen som den politiska 

kompromiss den är då den ska passa såväl i Stockholm som saknar närhet till 

grönområden, som den ska passa i mindre byar och orter på landet med närhet 

till sådant. Därför menar hon liksom det Jenny nämnde att i slutändan handlar 

det om pedagogiska drivet och viljan hos oss personalen. Kristina förklarar att 

hon anser att det är viktigt att pedagoger vågar se möjligheter istället för 

svårigheterna med att anpassa och förändra en utemiljö för barns lärande.  

 

Utemiljöns betydelse för barns lärande 

 

Ur mina intervjuer med förskollärarna så framkommer det att pedagogerna har 

olika uppfattningar om utemiljöns betydelse för barns lärande och utveckling.  

En framstående fördel med lärande ute är enligt Sandra att barnen chans till 

djupare förståelse av att se och förstå sammanhang då dom får chans att vara en 

del av processen, exempelvis årstidernas skiftningar och vad som händer med 

myrstacken på hösten. Jenny beskriver att förskolegården har stor betydelse för 

barns lärande då den blivit till en plats där barnen självständigt leker med 

varandra och tar sig obehindrat fram. Men detta har enligt Jenny också försvårat 

hennes roll som aktiv pedagog och istället för att vara medforskande blir hennes 
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roll att hålla koll på barnen. Jenny har liksom Lena svårt att se hur man ska 

kunna bedriva en pedagogisk verksamhet på förskolegården då utrymmet ökar 

och barnen likt de Lena sa ”helst leker springlekar då det inte är tillåtet inne”. 

Lena fortsätter med att säga att det är svårt att se själva lärandet i dessa lekar, 

men att hon ändå har vetskapen om att barn lär hela tiden vilket hon anser är 

oberoende av hur förskolegården ser ut. Lena upplever likt det Jenny förklarar 

att det är svårt att hinna med att ha uppsikt över alla barn och samtidigt vara 

med och utforska tillsammans med barnen. Om det hade varit mer organiserat 

mellan pedagogerna kring vem som ska röra sig på vilken del av gården, menar 

Lena att det är lättare att vara delaktig i barnens lekar ute. Jenny beskriver hur 

hon känner sig besviken över hur man på hennes arbetsplats inte tar vara på 

utemiljöns resurser. På hennes arbetsplats handlar utevistelsen ofta om att ta 

hand om andra avdelningars barn under reflektionstider och att fokus då 

hamnar på att hålla koll på barnen. Jenny berättar att deras syfte med att vara 

ute handlar om låta barnen leka fritt samt att få frisk luft och ny energi att orka 

resten av dagen. Anledningen till att de har denna uppfattning om utevistelse 

anser hon är på grund av att det ofta blir avbrott i leken ute, telefoner som ringer, 

barn som måste ha ny blöja eller som behöver gå in för att de fryser. Jenny 

förklarar  

 

Vi belamras med omsorgsbehovet ute på ett sätt vi inte upplever inomhus, det är 

svårt att hinna vara nära barnen då de oftast slutar i att någon av oss pedagoger 

behöver gå in.   

 

Utevistelsen ger enligt Monica ett bra tillfälle för barnen att lära sig nya 

matematiska begrepp. Begrepp som höjd och längd som barnen möter genom 

att jämföra olika föremål och tyngd genom att lyfta föremål som plankbitar och 

stenar. Om man jämför höjden på ett träd och en stubbe så upptäcker man 

skillnaden av vilket som är större respektive mindre. Kristina påvisar hur hon 

och hennes kollegor fått syn på utemiljöns betydelse för barnens språkliga 

utveckling då barnen får möjlighet att lära sig nya begrepp 

i dess riktiga situation. Uttryck som hink, spade, sand och gräva kan vara 

grundläggande begrepp som barnen lär sig tidigt i sandlådan. Monica, Kristina 

och Sandra poängterar att barn lär sig bäst då de använder sig av hela kroppen 

och med hjälp av alla sinnena vilket utevistelsen ger goda möjligheter till. Linda 

berättar hur hon ser att förskolans gård i första hand blir en plats för barnen att 

utöva motoriska övningar. Hon menar att gården tillåter barnen att röra sig fritt 

och ganska obehindrat vilket bjuder in barnen att få mötas och upptäcka saker 

tillsammans. Varje pedagog menar att utevistelse för barn är väldig viktig för 

deras välmående samt att dom upplever att barnen känns gladare och mindre 



  

 

19 

 

stressade efter en utevistelse. För Sandra har stunden ute också visat ge annan 

god inverkan på barnen då hon anser att det skapas en annan samhörighet 

mellan barnen i utemiljön som ofta resulterar i nya kamratkonstellationer än vad 

som ges till uttryck inne. 

 

Pedagogers medvetenhet på förskolegården 
 

Gemensamt för pedagogerna är att de alla ser sin del i att barnens upplevelse 

ute på gården ska kännas positiv. Monica förklarar att hon och hennes 

arbetskollegors mål är att försöka vägleda och ge goda förutsättningar för att 

barnen ska vara aktiva och vilja leka samt utforska sin förskolegård. Monica 

fortsätter med att beskriva hennes förståelse över att om man som vuxen 

förmedlar lust och nyfikenhet så smittar det av sig till barnen. Hon förtydligar, 

”lika tydligt blir det för barnen om jag är oengagerad och negativ, jag tror att det 

begränsar barnens möjlighet till lustfyllt lärande”.  

En del av pedagogerna kan över tid se en förändring för förskolegårdens syfte 

och att den idag är mer inriktad på att möjliggöra för barns lärande än vad 

pedagogerna reflekterat över tidigare. Linda förklarar;  

 

Förr reflekterade vi inte så mycket över förskolegårdens möjligheter, utan använde 

den som frizon för barnen att leka fritt och obehindrat utan något specifikt lärande i 

fokus. Idag jobbar vi på att hela tiden utveckla vår förskolegård.  

 

Linda beskriver vidare hur dem på hennes arbetsplats har ändrat sin 

uppfattning om hur man kan använda sig av utemiljön som ett läranderum, 

vilket i sin tur också förändrat deras pedagogiska arbetssätt ute från att vara 

iakttagande av barns lek till medforskande. Flera pedagoger menar att det 

naturligt blir mer styrda aktiviteter inomhus än vad de blir ute, något som Linda 

tror det begränsade utrymmet är orsaken till. Däremot ser Jenny att det 

minskade utrymmet inne gör att pedagogerna hinner med varje barn på ett 

annat sätt än vad de gör ute där barnen sprider ut sig mer, ”vi har pratat mycket 

om att vi inte är lika pedagogiska med barnen utomhus utan att det blir mer 

omsorg när vi är ute på gården”. 

 

Både Kristina och Linda kan se en skillnad i sin pedagogiska roll utomhus då 

det finns mer utrymme för barnen att kunna leva ut sina lekar vilket stimulerar 

barnens lärande på ett mer självständigt sätt än inne. Linda förklarar att hennes 

upplevelser är att de inte styr in barnen på aktiviteter ute som de gör inne, utan 

att de snarare är barnen som visar vägen för vad som är möjligt ute;  
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Min roll på förskolegården blir att hjälpa barnen med verktyg de behöver för att 

komma vidare med sitt upptäckande samtidigt som jag måste förmedla till barnen 

att det är roligt och spännande att vara ute.  

 

Kristina nämnde tidigare i intervjun att om man lyckas planera en utemiljö som 

för barnen är intressant och bjuder in till att utforska, så blir barnen självständiga 

vilket gör de enklare för pedagogerna att tillföra och stötta barns lek; 

 

Om vi vet att vår utemiljö gynnar barns lärande så underlättar det för vår 

pedagogiska roll när vi är ute även om vi inte är nära alla barn hela tiden. 

 

Lena ser att den pedagogiska rollen på förskolegården för henne handlar om att 

ha översikt över barnen och deras lekar för att kunna förhindra att något barn 

blir kränkt eller utanför, något som Lena anser inte är helt lätt att genomföra. 

Hon fortsätter, ”vi måste vara där barnen är vilket inte är lika lätt ute som inne. 

Kanske är det också därför vi upplever att de blir mer konflikter ute. Vi hinner 

inte med att vara överallt”.  
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Diskussion                              
 

Det huvudsakliga syftet för min studie var att undersöka pedagogers 

uppfattning om hur förskolans utemiljö kan verka som en resurs för barns 

lärande, samt att belysa hur pedagogernas medvetenhet påverkar detta. Mitt 

fokus har varit att ta del av sex olika förskollärares förståelser och kunskaper 

kring detta med hänsyn till eventuella möjligheter och begränsningar som kan 

uppstå med en förskolegård som gynnar barns lärande och utveckling.  
 

Här nedan har valt att dela in slutdiskussionen i de genomgående 

huvudrubrikerna för studien, Rum och material på förskolegården, Utemiljöns 

betydelse för barns lärande samt Pedagogernas medvetenhet på förskolegården, där jag 

strävar efter att synliggöra förskollärarnas uppfattningar om utemiljön som 

resurs för barns lärande. Slutligen följer ett stycke med Avslutande kommentarer 

där jag presenterar mina slutliga kommenterar om studiens resultat.     

 

Rum och material på förskolegården 

 

Enligt Westlund (2011) påverkas barns lek av hur miljön ser ut samt med vilket 

lekmaterial som erbjuds. Materialet som verktyg för barns lärande kan förstås 

av de flesta pedagogerna som en tillgång för verksamheten, detta förutsatt att 

pedagogerna har en uppfattning om olika material bjuder in barnen till olika 

lekar. Eriksson Bergström (2013) har i sin avhandling kommit fram till att när 

det erbjuds för mycket styrt material så fråntas barnen en möjlighet att utforma 

egna handlingserbjudanden, vilket försvårar barnen att ta egna initiativ. Ur 

resultatet framkommer det att pedagogerna har en uppfattning om att 

materialet som finns på förskolans gård blir avgörande för vilka lekar som leks, 

och med färre redskap av bestämt användningsområde menar övergripande 

pedagoger att barns möjlighet till utforskande ökar. I resultatet läggs det 

naturliga materialet på förskolegården fram som en tillgång för barns lek. Det 

obestämda materialet kan med fördel enligt pedagogerna utvecklas och 

omvandlas under lekens förlopp. Flera författare förespråkar de material som 

inte bestämmer hur barnen ska använda det, eller vad det föreställer. Bilton 

(2010) och Barr, Nettrup och Rosdahl (2011) ser att sådant material utmanar 

barns lekförmåga och fantasi på ett sätt inga färdiga leksaker så som bilar och 

dockor gör. Bilton (2010) menar att det finns många fördelar med att använda 

sig av naturmaterial på förskolegården då detta material inte bestämmer vad du 

ska leka, och barnen utmanas att använda sin fantasi för att omvandla och ska 

rätt material av naturmaterialet så de passar deras lek. En pedagog ansåg att 
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barns lekförmåga ges till uttryck särskilt tydligt då de valt att erbjuda mestadels 

sådant material på förskolans gård. Lekmaterial med många 

användningsområden möjliggör till situationer där barn får chans att öva på sin 

kreativitet, men gestaltar också situationer där barnen i samspel med varandra 

får möjlighet att reda ut bekymmer (Barr, Nettrup & Rosdahl, 2011).  

 

Flertalet av förskollärarna såg mest fördelar med att bedriva den pedagogiska 

verksamheten på förskolegården. Barn som får vistas i en stimulerande utemiljö 

har större möjlighet till allsidig lek och förbättrad koncentrationsförmåga 

(Dahlgren, Sjölander, Strid & Szczepanski, 2007). Pedagogerna fördelar som 

materialet, rörelsefriheten och att barnen får en chans att leva ut lekarna på ett 

annat sätt än inne tack vare de ökade utrymmet. Ett temaarbete rörande 

årstidernas skillnader och förändringar menar pedagogerna genomförs med 

fördel utomhus där barnen får chansen att känna, lukta och se vad som händer 

med naturen. Förskollärarna i studien har sett skillnad på barns lek och dess 

utveckling när bestämda lekredskap byts ut mot naturmaterial. 

 

Samtliga pedagoger beskriver hur förskolans gård är viktig för barns lärande, 

och att en inbjudande och utmanande förskolegård är något som man uppnår 

genom enkla metoder exempelvis i hjälp av material med brett 

användningsområde, som i sin tur resulteras i en plats där mer lärande sker. 

Trots detta framhäver ett fåtal pedagoger en osäkerhet kring hur förskolans 

utemiljö ska vara utformad och med vilket material i syfte att främja barns 

lärande. Pedagogerna hade svårt att se något tydligt lärandesyfte med 

utevistelse och menade att de gick ut för att låta barnen springa av sig och få 

frisk luft. McClintis och Pettys (2015) studie visar liksom min undersökning att 

en del av pedagogernas tyckande om utevistelse syftar till att hålla uppsikt över 

barnen och låta barnen springa av sig. Hansen Sandseter (2009) och Little & 

Sweller (2015) menar att miljön på förskolan ger barnen olika erbjudanden men 

att de alltid landar i det som anses vara en lämplig aktivitet enligt de vuxna.  

 

Utemiljöns betydelse för barns lärande 

 

Under studiens förlopp har det tydligt visat sig att de flesta pedagoger överlag 

är positivt inställd till de möjligheter som finns i utemiljön och en förskolas 

utemiljö som till synes kan verka tråkig behöver inte nödvändigtvis vara det om 

där finns påhittiga och inspirerade förskollärare. Samtliga pedagoger var 

överens om att utevistelsen har en positiv betydelse för barns välmående, men 

deras uppfattningar om hur de nyttjar förskolegården som hjälpmedel för barns 

kunskapsinhämtning skiljde pedagogerna åt. Pedagogernas åsikter om 
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förskolegårdens inflytande på barns lärande kan enligt Grahn (2003) ses som ett 

uttryck för pedagogernas medvetenhet och engagemang.  

 

Enligt Brügge och Szczepanski (2011) är det vanligt att lärandet på förskolans 

gård inte ses som lika självklart som lärandet inomhus, vilket synliggörs i 

intervjusvaren då en pedagog förklarade att hon anser att de var nästintill 

omöjligt att se något lärandesyfte med utevistelsen då omsorgsbehovet tog över 

hennes pedagogiska roll. De övergripande förskollärarna menar att deras syfte 

var att gården skulle vara utmanade i hur den gestaltats och med vilket material 

som erbjuds. De pedagoger som har svårt att se ett lärandesyfte med 

utevistelsen menar också att barns lärande på förskolegården sker oberoende av 

hur gården gestaltats, men med hjälp av materialet. Dahlgren, Sjölander, Strid 

& Szczepanski (2007) anser att idélösa utomhusmiljöer gör att barn får svårare 

att leka varierande lekar. En pedagog förklarade hur de upplevde skillnad på 

barns lek när de förändrade materialet på förskolegården.  

 

Barnen vistas i ett större utrymme vilket i sin tur bjuder in till lekar av spring 

med stor rörelsefrihet, vilket gör det svårare för pedagogerna att hinna med att 

se och uppmärksamma alla barn. Trots detta menar författare som Barr, Nettrup 

och Rosdahl (2011) att utemiljön är berikad med fler fördelar till lärande än 

innemiljön. Samtliga förskollärare uttryckte att de pedagogiska arbetet på 

förskolegården är spontant och att deras fokus på barns lärande blir genom 

leken. Majoriteten av pedagogerna i studien upplever att barn leker bättre ute 

än inne och att det ökade rörelseutrymmet bjuder in till varierade lekar. 

Pedagogerna ser utevistelsen som en fördel i den fria leken då deras erfarenheter 

säger att barnen leker mer självständigt ute oberoende av en vuxens stöttning 

eller styrning. I en studie av Li, Hestenes och Wangs (2014) så har man kommit 

fram till att fler barn deltar i lek ute än inne, vilket skulle kunna bero på den fria 

atmosfären som pedagogerna förklarar, och som blir mer begränsad inne 

beroende av pedagogernas styrning. 

  

Förskollärarnas uppfattning om att ett lärande försiggår på förskolegården 

uppmärksammas ur intervjusvaren i olika stor utsträckning. Brügge och 

Szczepanski (2011) understryker att förskolans utemiljö bör användas som ett 

pedagogiskt verktyg för barnens lärande och utveckling. Majoriteten av 

pedagogerna ger uttryck för att dom medvetet jobbar för att utmana barnen i 

deras utemiljö, medan en minoritet ansåg att lärandet sker nästintill oberoende 

av hur utemiljön är utformad. För Dahlgren, Sjölander, Strid och Szczepanski 

(2007) är det självklart att barn som har möjlighet att vistas i en varierad och 

stimulerande utemiljö utför mer varierade lekar. Författarna menar att barn i en 
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stimulerande miljö utomhus utvecklar en bättre koncentrationsförmåga än de 

barn som vistas på en idélös förskolegård.  

 

Pedagogers medvetenhet på förskolegården 

 

För Persson Gode (2011) är det självklart att pedagogen tillsammans med barnet 

ska komma fram till nya kunskaper i ett gemensamt utforskande, ett arbete som 

förutsätter att de vuxna befinner sig nära barnen. Föreställningar likt dessa har 

sedan 1800-talet varit känt då den gamle pedagogen Friedrich Fröbel 

förespråkade att kunskap inte ska förmedlas utan upptäckas i sällskap med 

barnen (Gedin & Sjöblom, 1995). Pedagogerna i min studie visar på en 

övergripande förståelse för hur deras agerande kommer att påverka barns 

möjlighet till lärande på förskolegården. De framkommer också att en fördel 

pedagogerna ser med lärande i utemiljön är att barnen ges möjlighet att lära 

genom upplevelsen att vara en del i processen, vilket visar på att pedagogerna 

ser möjligheterna som finns på förskolegården som något gynnsamt för barnens 

lärande. Pedagogerna visar på olika uppfattningar om hur utemiljön både 

möjliggör och begränsar barns möjlighet till lärande och enligt Knutsdotter 

Olofsson (2010) så är inget material i förskolan lika viktig som den vuxnas 

engagemang vilken har den största och avgörande betydelse för barn lärande.  

 

Flertalet pedagoger lyfter i intervjuerna hur de använder läroplanens mål som 

en strävan mot att förbättra utemiljön med mer konkreta material och aktiviteter 

som konkretiserar de enskilda delarna i läroplanen. Ett fåtal pedagoger beskrev 

att de känner en osäkerhet angående läroplanen och att den ses mer som en 

belastning än vägledning då de saknas tydliga och praktiska exempel på hur en 

utmanade och lärorik utemiljö kan utformas. I läroplanen (Skolverket, 2011) står 

det att ”utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 

planerad miljö som i naturmiljö.” (s.7). En av pedagogerna är övertygad om att 

tydligare riktlinjer kring hur det praktiska arbetet ska gå till skulle underlätta 

på hennes arbetsplats, pedagogen upplever att dom saknar struktur och samsyn 

i huset vilket försvårar arbetet med att förändra och utveckla deras utemiljö. 

Flertalet förskollärare upplever att det kan vara svårt att uppfylla målen kring 

en utforskande och intressant utemiljö, men visar ändå på en positiv inställning 

till läroplanens upplägg då den lämnar utrymme för varje förskola att tolka och 

iscensätta målen utifrån deras individuella förutsättningar.  
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Avslutande kommentarer 

 

Min förståelse av studiens resultat är att de krävs ett engagemang och en 

medvetenhet hos förskollärarna för att kunna se hur förskolans gård ska kunna 

nyttjas som en arena för barns lärande samt för att förstå vilken inverkan 

förskolegården kan ha för barns möjlighet till lärande. Förskolornas gård har ur 

mina resultat samma möjligheter att utformas i syfte för barns lärande och lek, 

oberoende på var förskolan är belägen med beroende av pedagogernas 

engagemang. Mitt resultat visar att samtliga pedagoger har förståelse för att 

barn lär sig i förskolans miljöer, men det som skiljer dem åt är huruvida miljöns 

utformande och material har en påverkan på detta eller inte. Ur intervjusvaren 

från pedagogerna framkommer en viss känsla av otillräcklighet då det kommer 

till deras pedagogiska arbete i utemiljön, något som pedagogerna kopplar till 

läroplanens diffusa riktlinjer. Man kan förstå att dessa pedagoger saknar en 

konkret vägledning för hur ett sådant arbete kan gå till. Några av pedagogerna 

kopplar sin understimulerade förskolegård på otydliga mål i läroplanen trots 

att där också står att det är förskollärarnas ansvar att förändra och utveckla 

miljön, vilket i sin tur förtydligar betydelsen för pedagogernas medvetenhet i 

möjliggörandet av en lärande förskolegård. Slutligen ser jag detta som en 

förutsättning för en kunna skapa en förskolegård som verkar för barns lärande 

och utveckling.   
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Fortsatt forskning  
 

Syftet för min studie var att belysa pedagogers uppfattning om hur utemiljön 

kan verka som en resurs för barns lärande och hur pedagogernas medvetenhet 

påverkar detta. Det framkommer ur resultatet att en medvetenhet hos 

pedagogerna blir avgörande för barns möjlighet att vistas i en utmanade 

lärandemiljö. Då arbetsmetoden för min studie var baserad på intervjuer så 

synliggjordes inte den faktiska bild av hur detta ges till uttryck i verksamheten.  

 

För framtida forskning anser jag att de vore av intresse att undersöka hur barns 

lärande påverkas av vuxnas förhållningssätt, i syfte att genom observation 

synliggöra för barns möjlighet till lärande och hur detta ges till uttryck i 

verksamheten. Stukát (2011) påvisar fördelarna med att använda sig av fler 

metoder i sin studie för att belysa sitt studieobjekt ifrån olika perspektiv, vilket 

jag anser passar en studie likt denna som syftar till att ta reda på hur något ser 

ut och fungerar i praktiken.  
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BILAGA 1: Missiv till 

intervjupersoner 
 

Hej!  

 

Jag heter Johanna Eriksson och är från Mittuniversitetets förskollärarutbildning. 

Jag har nu min sista studie framför mig och kommer att skriva om pedagogers 

uppfattning om utemiljön som resurs för barns lärande.  

 

Syftet med min studie är att undersöka pedagogers medvetenhet om utemiljön 

som ett läranderum. Jag vill ta reda på olika pedagogers förståelse av lärande i 

förskolans utemiljö, eventuella begränsningar och möjligheter för just er 

utemiljö samt er förståelse om hur ni använder er utemiljö i syfte för barnens 

lärande.  

 

Jag har sökt och fördjupat mig i relevant forskning och litteratur för området och 

vill nu få ta del av era professionella uppfattningar. Jag önskar att få intervjua 

dig med kunskap och erfarenheter för ämnet. Det blir en öppen intervju med ett 

fåtal frågor som vägledning, men intervjun syftar i att du som medverkande ska 

få rum och möjlighet att berätta och delge dina tankar. Intervjun tar mellan 25-

45 minuter.  

 

Jag kommer följa vetenskapsrådets etiska principer vilket betyder att varken 

förskolans namn eller personuppgifter kommer nämnas i arbetet. Ditt 

deltagande är helt frivilligt och det är helt tillåtet att avbryta när man vill. 

Studiens resultat används endast för uppsatsens ändamål. Insamlat 

datamaterial kommer raderas efter studiens slut.  

 

Jag hoppas att du har möjlighet att delta och vid frågor och funderingar så 

kontakta gärna mig på mail. 

 

Jag hoppas att vi ses!  

 

Mvh Johanna, joer1218@miun.student.se 
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BILAGA 2: Intervjuguide 
  

Utemiljön som pedagogiskt rum 

Begränsningar i utemiljön 

Möjligheter i utemiljön 

Barnens lärande i utemiljön 

Barnens utelekar 


