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FÖRORD 
FÖRSKOLEGÅRDEN 

PEDAGOGERS SYN PÅ LEKENS OCH FÖRSKOLEGÅRDENS BETYDELSE FÖR FÖRSKOLAN 
 
Hur är det att vara barn på förskolans utegård? Jag fick många tankar under min bearbetning 
av examensarbetet. Jag satt länge och studerade, hur barnen sprang runt och lekte på de olika 
förskolegårdarna. Vissa byggde kojor i en ände av förskolegården, medan andra satt på 
gungorna. Pedagogerna stod och samtalade samtidigt som de höll uppsikt över barnen. Det är 
alltid lika fascinerande, att se vad barnen har för sig. Just då var det temaarbete på en av 
förskolorna, och några barn ville inte gå in.  
 
Andra barn på en annan förskola lekte i en rosenbuske, som var full av taggar. Den var helt 
perfekt att krypa in i, och barnen hade redan gjort många gångar i den. Där kunde de sitta och 
titta ut på de andra barnen, utan att någon såg dem. Taggarna förstår jag mig inte riktigt på. En 
labyrint av pil skulle kanske vara lämpligare.  
 
Detta examensarbete har gett mig otroligt mycket. Jag är verkligen glad, att jag valde att skriva 
om förskolans utegård. Redan under skrivprocessen längtade jag efter att få vara med och 
skapa nya härliga utegårdar.  
 
”Genom att leva sig in i hur barn vill ha det kan man få en aning om hur en riktig bra 
trädgård ska se ut för att barn ska trivas och känna sig som hemma. /./I förskolan betyder 
förmågan att leva sig in i barns olika behov mycket” Åkerblom (1993 s. 5). 
 
Det har hänt mycket under denna termin. Fler och fler löv har trillat av, och jag har skrivit fler 
och fler sidor på mitt examensarbete. Jag vill rikta ett stort tack till alla pedagoger på de 
förskolor, som hjälpt mig genom att svara på min enkät Ett speciellt tack riktas till Rut 
Brisfjord och Klas Halvarsson.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gävle  
December 2008  
 
Anna Brisfjord  
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Brisfjord, A. (2008). The preschool yard – preschool teacher’s vision of play and the 
preschool yard’s importance for the preschool. Gävle: Högskolan i Gävle  

ABSTRACT  
The purpose of my study was to examine, whether there is any connection between the 
preschool yard’s design and child development. Literature review in the background provides 
the importance of the yard and outdoor education. Outdoor stay affects the whole body both 
mentally and physically under Szczepanski (2008). I did a quantitative study on how teachers 
view their outdoor environments. Sixteen preschool teachers from three preschools got my 
survey. The result of my study gives a unanimous picture of, how the preschool yard can be 
used for both playing and learning. The design of the yard is important, and there should be a 
rich variety of toymaterials. Many educators stress that children develop motoric skills, 
interaction, empathy and respect during the outdoor play. Since my study is based on just 
three preschools, the results possibly can’t be generalized. However, the answers from the 
preschools are nearly unanimous, and the result is probably valid all over the country.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword: Outdoor play, Preschool, School Garden Activities, School yard  
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Brisfjord, A. (2008). Förskolegården – Pedagogers syn på lekens och förskolegårdens 
betydelse för förskolan. Gävle: Högskolan i Gävle 

SAMMANFATTNING  
Syftet med mitt examensarbete var att undersöka, om det finns något samband mellan 
förskolegårdens utformning och barns utveckling. Litteraturgenomgången i bakgrunden ger 
en klar bild av förskolegårdens och utomhuspedagogikens betydelse. Utomhusvistelsen 
påverkar hela kroppen, både psykiskt och fysiskt enligt Szczepanski (2007). Jag gjorde en 
kvantitativ undersökning, om hur pedagoger ser på sin utemiljö. Sexton förskollärare från tre 
olika förskolor fick min enkät. Resultatet av min undersökning ger en samstämmig bild av, 
hur förskolegården kan användas till både lek och lärande. Gårdens utformning är viktig, och 
det bör finnas en rik variation av lekmaterial. Många pedagoger betonar att barnen utvecklar 
motorik, samspel, empati och respekt under utevistelsen. Eftersom min undersökning gäller 
endast tre förskolor, kan det diskuteras, i vilken grad resultaten kan generaliseras. Dock är 
samstämmigheten så stor i svaren från förskolorna, att pedagogernas uppfattningar om 
förskolegårdens betydelse och möjligheter troligtvis gäller även övriga förskolor i landet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Förskolan, Skolgårdar, Skolträdgårdsverksamhet, Utomhuslek 
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1. INLEDNING 
Under min lärarutbildning gick jag en utomhuspedagogikkurs, och då väcktes mitt intresse för 
utformningen av förskolegården. Jag började fundera på hur barnen påverkas motoriskt och 
socialt under uteleken. Kan utemiljön bli en lärande miljö? Hur ska gården utformas för att 
stimulera barnens utveckling på bästa sätt? Vad anser pedagogerna om sin utegård? Dessa 
funderingar gjorde att jag valde att skriva mitt examensarbete om detta ämne. 
 
Styrdokument och regler som reglerar förskolans utemiljö går att finna i förskolans läroplan. 
Enligt läroplan för förskolan, Lpfö – 98 skall barnen ges utrymme för egna planer, fantasi och 
kreativitet i lek och lärande både inomhus och utomhus. Det skall vara lätt att skifta mellan 
olika aktiviteter under dagen, och utomhusmiljön skall bidra till både fri lek och planerade 
aktiviteter i såväl planerad som oplanerad miljö. Att lära barnen visa aktning för vår miljö, 
samt att introducera ett ekologiskt förhållningssätt, är en betydelsefull del i förskolans arbete. 
Ett av målen i Lpfö – 98 är, att barnen ska respektera allt levande och ta hand om sin närmiljö.  
 
Plan - och Bygglagen (1987:10) Kap 2. 4§, 15 – 18 § PBL redogör för vilka regler som gäller 
för utemiljön. I anslutning till samlad bebyggelse ska det finnas fria ytor för motion, lek och 
annan utevistelse. PBL tar även upp, att lekplatserna ska underhållas, så att olycksfall inte 
inträffar. Området ska vara tillgänglig för handikappade. I Boverkets byggregler BBR, BFS 
1993:57 med ändring till och med 2006:12 tar upp vikten av skydd mot olyckor på fasta 
lekredskap: 8:234 Lekredskap på tomtmark 
 
”Fasta lekredskap ska anordnas så att risken för personskador begränsas. Underlaget till 
gungor, klätterställningar och dylika lekredskap ska vara stötdämpande och i övrigt så 
utformat att risken för personskador vid en olycka begränsas” BBR (s. 157). 
 
I FN:s konvention om barnens rättigheter understryks att det är viktigt, att alla barn har rätt till 
lärande och lek i en trygg och passande miljö. Barnkonventionen betonar, att alla kommunens 
olika organ ska arbeta olycksfallsförebyggande. Oavsett vem som styr utseendet på förskolan, 
skall alltid barnets bästa komma först.  
 
Allemansrätten är en förmån som många länder saknar (Dahlgren m fl 2007). Den innebär fri 
tillgång till skog och mark, med vissa undantag som gäller hemfriden, markägarens 
ekonomiska intressen och nedskräpning. Buller och störande beteende faller under 
nedskräpning (Johansson 2007).  
 
Mårtensson (2005) beskriver i sin forskning, hur den fysiska miljön påverkar barns lek och 
deras sociala samspel. Utegården kan, enligt Dahlgren & Szczepanski (1997), vara ett 
pedagogiskt laboratorium, en lärobok i alla ämnen, en utgångspunkt i praktisk miljölära och 
kretsloppstänkande, en plats för estetiska upplevelser eller ett exempel på undersökande 
arbetssätt. Med denna studie vill jag visa pedagogers syn på leken och förskolegården, men 
även ta reda på vad historien och den nya forskningen säger om förskolegården och dess 
utformning. Jag vill genom studien få fram en djupare förståelse för, hur viktig utegårdens 
utformning är för barnen.  
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2. BAKGRUND 

2.1. SKOLGÅRDENS HISTORIA   
Redan på 1800 – talet sågs skolans utemiljö som en pedagogisk resurs. Denna miljö har fått 
heta både skolträdgård och skolgård. Det var en självklarhet att skolorna skulle byggas i en 
trädgård, för att kunna utnyttja gården i undervisningen. Lekplanen introducerades, och med 
tiden ansågs trädgården inte lika viktig som idrotten och leken. Under 1900 – talet betonades 
leksäkerhet, trafik och miljöfrågor. Dessa frågor väcker än idag stort engagemang (Åkerblom 
2005). Det finns mycket forskning om utemiljö och skolgårdar, och även specifik forskning 
som visar på skolgårdens planering och funktion.1 Dessa viktiga frågor finns med i den nu 
pågående forskningen om skolgårdsutveckling vid institutionen för landskapsplanering 
Ultuna, SLU (Paget 2004).   

2.2. UTOMHUSPEDAGOGIKENS OCH FRILUFTSLIVETS FRAMVÄXT   
Utomhuspedagogikens rötter går tillbaka till antiken, och Aristoteles (384 – 322 f. Kr.) 
filosofi hade stor betydelse för dess framväxt. Han förutsatte att våra erfarenheter av 
verkligheten, som vi uppfattade den, kom från våra sinnen och praktiska erfarenheter 
(Dahlgren m.fl. 2007; Szczepanski & Dahlgren 1997).  
 
”Låt detta vara en gyllene regel: Att förevisa allt för alla sinnen, så långt det är möjligt, det 
vill säga, saker som är synliga för synen, de som är hörbara för hörseln. Och kan något 
uppfattas av flera sinnen, förevisa detta för flera sinnen” Jan Amos Comenius (1592 – 1670) 
i Dahlgren m fl (2007 s. 16). 
 
Jean Jacques Rousseau (1712 – 1784) är en annan nyckelperson. Han ansåg, att det var 
mycket viktigt, att barnen i unga år fick möta verkligheten. Rousseau menade att lärandet 
stimulerades av leken (Dahlgren m.fl. 2007). Det barn lär sig genom verkligheten kan de få 
bättre grepp om, än det som de får genom boklig bildning (Hartman 1995). Friedrich Fröbel 
(1782-1852) utgick från samma teori som Rousseau när det gällde leken. Han påstod, att 
leken hade en mycket central roll i inlärningen och betonade, att det var viktigt för 
pedagogerna att leda barnens lek mot ett lärande mål (Wallström 1992). John Dewey (1859 – 
1952) myntade uttrycket,”learning by doing”. Tänkandet skulle kopplas ihop med handlandet. 
Dewey ansåg att barn utvecklas genom att kombinera praktiska erfarenheter med reflektion 
(Dahlgren & Szczepanski 1997). Han menade att undervisningen skulle utgå från elevernas 
behov och erfarenheter (Hartman 1995). 
 
Maria Montessori (1870 - 1952) från Italien inspirerade till utomhuspedagogik. Hon ville att 
barnen skulle ta hjälp av de upplevelser de fick från naturen och kulturen, när de sökte 
kunskap. Montessoripedagoger betonar starkt vikten av barnens kontakt med verkligheten, 
sinnena, skapandets fantasi och handens kunskap (Dahlgren m.fl. 2007). Att undervisa i 
naturen och med naturen som utgångspunkt var viktigt redan på 1800 – talet i USA 
(Arfwedson 2000 i Åkerblom 2005).   
 
”Att veta något innebär inte att man automatiskt förstår. Vi måste lära i naturliga 
sammanhang och bli berörda, vi måste gripa för att begripa för att utveckla 
begreppsförståelse” Szczepanski (2007 s. 17).  
 

                                                 
1 Lieberg 1992, Lindblad 1993, Lindholm 1995b, Moore & Wong 1997, Kristenson 2003, Dyment 2004. 
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Under mitten av 1900 – talet asfalterades många lekplatser, men numera ifrågasätts detta. En 
del skolgårdar påstås inte ge barnen någon inspiration, de är ”identitetslösa”. Nu tar 
pedagoger hjälp av arkitekter eller tar saken i egna händer för att få inspirerande utegårdar 
(Lindholm 1995).   
 
Runt förra seklet förändrades synen på barnen och staden. Alva Myrdal ansåg att staden var 
en olämplig miljö för barn på grund av all kriminalitet. 1935 bestämdes att det skulle byggas 
speciella s.k. lekplatser för barn, och detta blev senare våra skolgårdar (Kylin 2004).  
 
Det finns tre olika aspekter på utomhuspedagogik, utökning, innehåll och 
undervisningsmetod. Med utökning menas att pedagogerna visar barnen utegården, rummet 
utanför de fyra väggarna. Här upplever och lär sig barnen med pedagogerna, både på 
förskolegården, i närmiljön och i samhället. Barnen lär sig här helheten i samhället och var de 
själva platsar in. Innehåll betyder det som barnen lär sig, när de befinner sig utomhus. 
Undervisningsmetod är den metod som pedagogerna använder sig av, när de lär ut en kunskap 
till barnen (Bunting 2006). 
 
Friluftslivet innebär, att förflutna vardagliga göranden återinförs (Johansson 2007). Reed & 
Rothenberg i Dahlgren m fl (2007 s 19) beskriver detta ”… som en ideologi i opposition mot 
den moderna teknologin och dess livsstil”. Första gången ordet friluftsliv nämns är 1854 i en 
dikt På vidderna av Henrik Ibsen (Dahlgren m fl 2007).  
 
Friluftslivets tre gröna vågor är ett enkelt sätt att beskriva dess historia. Våg ett inträffade 
1780 – 1840. Under den perioden anlades många bad – och kuranläggningar. Det var även en 
annan händelse, som ledde till att känslan för naturen väcktes till liv. Överklassen, under den 
senare delen av 1700 – talet, roade sig med att klä ut sig och ”leka” herdar och herdinnor. Våg 
två inträffade 1890 – 1920. Då blev bollspel, cykling och skidåkning populära aktiviteter. Våg 
tre inträffade under 1970 – talet. Då tog friluftstekninken fart. Ekologi och naturvård blev 
viktiga (Dahlgren m fl 2007).   

2.3. LÄRANDE UTE 
Landskapet håller på att bli ett självklart läranderum i förskolan precis som matsalen, 
snickarverkstaden och kuddrummet. Förskolans uterum kan ses på olika sätt, som ett 
pedagogiskt laboratorium, som en plats för reflektion eller som en lärobok i alla ämnen 
(Dahlgren & Szczepanski 1997). 

 
Kroppen och själen mår bra av utevistelse, vilket i sin tur leder till ökad koncentration och 
välbefinnande (Öhman & Sundberg 2004). Även grovmotoriken tränas bäst utomhus med den 
naturliga miljön som redskap. En förskollärare på Kristinagårdens daghem i Västerås sade 
angående grovmotoriska träningen och utemiljön så här (Grahn m fl 1997).  
 
”Att man går, står, springer, hoppar, sparkar boll – på hård mark, ojämn mark, i sluttning, på 
platt mark… Det tränar ju allting när det gäller balans, rörelse med mera. I närmiljön har vi 
där behov av natur. I naturen finns allt. Den ger de bästa möjligheterna att träna barn. En 
stig, en sten, en backe, gräs… rötter, som man snubblar på så man måste resa sig igen” 
Grahn (1991) i Grahn m fl (1997 s 12).  
 
Lärandet ute främjar barnens utveckling. En bra grovmotorik leder till att barnet får en god 
uppfattning om kroppen och dess olika delar, vilket i sin tur leder till att barnet lättare kan 
utforska sin omvärld, och då påskyndas även den inre utvecklingen (Grahn m fl 1997).  
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Bettelheim (1981 & 1982) visar i sina studier, att det är nyttigt att vistas utomhus. Barn som 
har kontakt med natur, växter och djur visar ett större lugn och välbalanserat beteende, än 
barn som ofta är inomhus (Bettelheim 1981 & 1982). De yngre barnen behöver verkligen få 
en varierande miljö, för att deras utveckling ska stimuleras (Dahlgren och Szczepanski 2004). 
 
Det är skillnad på pedagogledd fysisk aktivitet och fri fysisk aktivitet. När pedagogen styr gör 
kroppen som den blir tillsagd, men i den fria leken är det barnets ”jag” som styr, och barnet är 
med i rörelserna med alla sinnen (Öhman & Sundberg 2004). Lärandemodellen nedan visar, 
att utomhusvistelsen är otroligt viktig. En sund och frisk kropp ger ett sunt och friskt psyke, 
vilket leder till att barnens minne förbättras, och lusten att lära ökar (Szczepanske 2007).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figuren syftar på att utomhusaktiviteter i förskoleåldern är en viktig period i barns utveckling. 
Under denna tid utvecklas språket, den sociala kompetensen och motoriken. Motoriken 
utvecklas bättre, om miljön inbjuder till motorisk träning, och social kompetens utvecklas 
bättre, om barnen får möjlighet att vistas i social gemenskap (Grahn m fl 1997).  
 
Fröbel skapade ”kindergartens”, och där genomfördes hans idéer om miljöns och naturens roll 
i barnens utveckling. Det är från Fröbel som vi hämtat inspiration till utformningen av dagens 
förskolor. Förskolebarnen har inte samma rutinmässiga ”rast” som skolan, utan utevistelsen är 
en del av verksamheten. På förskolan äter barnen ute, sover ute, leker och har samlingar ute 
(Mårtensson 2004).  
 
Lpfö – 98 beskriver utevistelsen under rubriken  
”Förskolans uppdrag; Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 
kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelse bör ge möjlighet 
till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” Lpfö -98 (s. 7). 
 
Det genomfördes en enkätundersökning på 100 förskolor i Stockholmsområdet, som visade 
att de flesta förskolor har utevistelse på förmiddagen. Utevistelse på eftermiddagen förekom i 
undantagsfall. Tiderna kan ha varierat beroende på vädret. Vid dåligt väder var utevistelsen 
kortare än vid fint väder (Söderström m fl 2004). Våra växande barngrupper kan betyda att 
tiden för utevistelse krymper (Vågberg 1996 i Mårtensson 2004).  
 

Figur 1. Szczepanskis lärandemodell. 
Hämtad från Dahlgren m.fl.  (2007,  s 
27) 
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Mycket har skrivits om naturens positiva betydelse för barnens utveckling, men det finns även 
utemiljöer som kan ge motsatt effekt. En del miljöer kan vara monotona och sterila, och det 
kan leda till att utvecklingen hämmas, och att barnen blir mindre stimulerade (Grahn m fl 
1997).   

2.4. FÖRSKOLANS UTERUM 
Petter Åkerblom, landskapsarkitekt och samordnare inom Movium.2 säger till tidningen 
Ljusnan: 

- En bra och rymlig utemiljö för skol – och förskolebarn är viktig av många skäl. Det 
handlar om att barn ska kunna röra sig och springa fritt. Det handlar också om hälsa, 
eftersom många barn i dag är alltför stillasittande på sin fritid.  

- Det krävs användbara, attraktiva och fysiskt utmanande utemiljöer.  
- Sedan är leken viktig i sig. Och när det gäller skolans utemiljö så behöver barnen 

känna att de har en plats att leka på som är deras egen.  
- Där de kan vara kreativa, och känna att de kan komma tillbaka och fortsätta leken 

dagen därpå. 
- Till sist är skolgården också en pedagogisk resurs (Toll 2008 s 5). 

 
Många människor gömmer underbara barndomsplatser i minnet hela livet. Det handlar ofta 
om platser utomhus, där alla sinnen påverkats. Det är viktigt att skapa en bra utegård på 
förskolan, för att barnen ska kunna samla härliga minnen att ta med sig ut i livet (Grahn m fl 
1997).  
 
Den fysiska miljön där barnen ska vistas under förskoledagen är en viktig plats, och den 
måste vara trygg och säker. Utegården förändras med årstiden, och barnen hittar nya platser 
som sedan används flitigt, medan andra glöms bort. Därför är det viktigt att pedagogerna 
uppmärksammar var barnen helst leker, och att de för in nytt material undan för undan. 
Förskolans utegård är barnets början på den stora vida världen, och den bör vara innehållsrik 
och varierande (Mårtensson 2005).  
 
Om barnen inte leker under utevistelsen, diskuterar pedagogerna ofta hur de ska hjälpa barnen 
att leka, istället för att kanske fundera på om utegården ska förändras, för att leken ska 
stimuleras mer (Grahn m fl 1997). SLU – forskaren Patrik Grahn har genom sin forskning 
visat, att förskolans utegård troligtvis påverkar barns motoriska och psykosociala utveckling 
(Grahn m fl 1997). Grahn m fl (1997) och Selin (2007) menar, att barnen får bättre 
koncentrationsförmåga, motoriken utvecklas bättre och lekarna får ett jämnare flöde på en 
förskola med en välplanerad utegård, än på en förskola som ligger i en lägenhet med en 
stadsmiljö.  
 
Marie Seger, förskollärare på Morkullans förskola i Hjärnarp, påstår att utemiljön fungerar 
som en extra pedagog (Seger 2005). Insulander (1977) anser att förskolegårdens utseende är 
för färdigt. Barn har ett inbyggt behov att av släpa runt saker, gräva hål överallt och ”laga mat 
ute”. Barns lekar kan inte vara rena och prydliga. De måste få vara skräpiga och kladdiga.  
Selin (2007) instämmer i att det kan bli tråkigt på förskolegården, om allt är planerat och 
prydligt. Mårtensson & Kylin (2005) delar denna åsikt, att vissa utegårdar är alltför planerade 
och strukturerade. De yngsta barnen behöver plats för springlekar och för att kunna köra 
trehjulingar. De allra yngsta ska ha utrymme att ostört tulta omkring på (Granberg 2000).  
 

                                                 
2 Movium (Centrum för stadens utemiljö) 
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Coombes School i England är ett praktexempel på en stimulerande och laddad förskolegård. 
Projektet drogs igång 1971, då rektorn Susan Humphries började på den då nya förskolan. Det 
första hon gjorde var att besöka andra förskolor runt om. Anledningen till besöken var att hon 
ville få inspiration till sin egen utegård, och hon ville även inventera de övriga 
förskolegårdarna. Efter besöken beslöt Humphries att skapa den bästa och mest kreativa 
förskolegården i England. Där finns nu en amfiteater, labyrinter, dammar, odlingsland m.m. 
På Coombes School är det hela tiden förändringar på gång (Olsson & Paget 2002).  
Pedagogerna arbetar mycket med de fyra elementen, jord eld, luft och vatten. Dessa fyra 
element speglar vår egen grund till liv och är därför en bra bas i undervisningen (Olsson 
2004).  
 
Att se möjligheterna i utegården och våga satsa på den är pedagogernas första steg till 
”drömutegården” (Åkerblom 1993). FjØrtoft (2004) anser att det måste finnas färger i 
naturrummet, och han menar att en kreativ utegård ger barnen mer än en tråkig gård. Miljön 
ska kännas attraktiv för barnen. Det gäller att skapa en lustfylld känsla som ger barnen ro men 
samtidigt väcker nyfikenhet (Åkerblom 1993). Designen på utegården ska vända sig direkt till 
barnen (Mårtensson 2005). Det ska vara enkelt att använda uterummet. När barnen leker i 
dockvrån tycker de att det är roligt, och vissa barn kan vara där länge. De dukar upp och 
pysslar om både dockor, kompisar och pedagoger. Detta borde vara lika enkelt att göra ute 
som inne. Planeringen av utegården är mycket viktig (Åkerblom 1993). Pedagogerna bör ta 
hjälp av experterna, barnen. Barn vet vad de vill ha på sin utegård och vad de tycker om att 
göra (Grahn m fl 1997).  
 
Titman (1994) har gjort en studie på engelska skolgårdar med barn i åldrarna 5 – 11 år. När 
skolgården skulle förbättras tog pedagogerna hjälp av barnen i både planering och 
genomförande. Studien visar att barnens inställning till miljön påverkades positivt, vilket i sin 
tur ledde till ökad aktivitet på skolgården. Pedagoger försöker skapa tillrättalagda och 
prydliga utegårdar, som enligt dem ska ge inspiration, medan barnen föredrar det lite 
stökigare och oväntade. För att pedagogerna ska klara av att förstå hur barn tänker och ser på 
sin förskolas utegård, kan det vara bra att skriva loggbok över vad barnen gör på gården, och 
var lekarna äger rum (Selin 2007). Det har konstaterats, att det har stor betydelse hur gården 
ser ut. Om förskolegården är för liten och saknar buskar och träd, kan de äldre barnen inte 
leka. De ger lätt upp visar Mårtensson (2004) i sin forskning. 
 
”Den dagen barnet lyckas att klättra upp på stenen och får se världen ur ett nytt perspektiv är 
hon inte bara uppfylld av tillfredsställelsen över att ha bemästrat en svår uppgift – hon är 
också erfarenhetsmässigt rikare än hon varit om inte stenen funnits där” Grahn m fl (1997 s 
9).   
 
Citatet visar bara en ytterst liten del av den erfarenhet ett barn kan få under utevistelsen. Alla 
erfarenheter utvecklar något som Proshansky och Fabian (1987) kallar för platsidentitet (place 
identity). Med detta begrepp menas barnets samlade erfarenheter i den fysiska miljön, och 
dessa erfarenheter utgör en del av barnets personliga identitet. Miljöns betydelse under den 
första utvecklingen av place identity är väsentlig för barnets framtida syn på olika miljöer 
(Proshansky & Fabian 1987 i Grahn m fl 1997).  
 
Att tänka på väderstrecken är bra vid planering av utegården (Åkerblom 1993). I öster lämpar 
det sig att äta frukost, för solen är starkast under förmiddagen. Mot söder bör det finnas 
lövträd, som svalkar under sommarens hetaste dagar. Ett tak fungerar också bra som skydd 
mot solen. Grillning och middag gör sig bäst i väster. Det är också mycket bra att lägga 
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lekplatserna i västerläge, eftersom det blir både sol och skugga där. Norrläge är bra för 
fruktträd och bärbuskar, därför att frukten håller sig fin längre där. En pulkabacke kan ligga 
mot norrsidan av den orsaken, att snön blir kvar länge där (Åkerblom 1993 & Selin 2007). 
Det är bättre med många träd, som ger skydd mot solen, än platta förskolegårdar med lite 
vegetation. När förskolorna i Varberg byggde om sina utegårdar, tog pedagogerna de fyra 
elementen jord, luft, eld och vatten med i planeringen (Selin 2007).  
 
Utemiljön ska vara estetiskt tilltalande och skapa trivsel. Utegården ska även skänka positiva 
psykosomatiska effekter (Nordlund m fl 2004). En del giftiga eller på annat sätt olämpliga 
växter bör sorteras bort från förskolan. Det är viktigt att tänka på vilka växter som passar 
barnens lekar (Åkerblom 1993). Selin (2007) radar upp några giftiga växter, som inte bör 
finnas på en förskola exempelvis gullregn, idegran, änglatrumpet och stormhatt. Potatis, 
morötter, dill, smultron, rosor och lönn passar däremot bra att ha på en förskolegård. Barnen 
kan lära sig vilka växter som går att äta och använda växterna i sina lekar. Det är mycket 
lärorikt om barnen får vara delaktiga i någon sorts odling på förskolan. Att sätta frön i krukor 
är alltid spännande. Woyke (2004) beskriver i sin studie, att barnen lär sig respektera och 
beskydda växterna genom att vara med och plantera och sköta om dem.  
 
Lenninger (2007) skriver i sin artikel om Krusbodaskolan i Tyresö, hur eleverna fascineras av 
de stora rosenbönorna. Pedagogerna i Tyresö har en medveten tanke bakom satsningen, 
nämligen att barnen ska få kunskap om kretsloppet och sin egen plats i det, men även att 
barnen ska göras uppmärksamma på miljöfrågorna.  
 
– ”En trädgård upplevs ju med alla sinnen. Med en aldrig så liten odling kan man se, känna, 
smaka, lukta och förundras” Torsten Kellander i Selin (2007 s 39).3 
 
Barnen tycker ofta det är mycket intressant med kompostering. I komposten kan de se vart 
löven tar vägen på hösten, men även vart grönsakerna från lunchen hamnar, och att allt till 
slut blir jord (Granberg 2000 & Selin 2007).  
 
Det är viktigt att det finns olika plan på utegården. En del ytor bör vara lutande med 
ojämnheter som i skogen. På andra områden kan det finnas öppna och plana ytor men även 
små undanskymda krypin (Granberg 2000). För att utegården ska se lummig och trevlig ut, 
bör det finnas stora buskar och träd, men även spännande undervegetation som kan intressera 
de små barnen. Det ska finnas platser där barnen kan springa, hoppa, åla och krypa, men även 
ställen där de kan stanna upp och förundras t ex i en dunge, i en vrå eller i ett hörn av gården 
(Selin 2007).  
 
Det är lätt att skapa små rum på förskolegården med till exempel vikväggar, stockar och 
stenar. Blomlådor med slingerväxter, som växer uppför en spaljé, små tält eller 
pappkartonger, som är stora nog att krypa in i, kan också användas (Granberg 2000 & Selin 
2007). Andra möjligheter till avgränsning är staket, plank, häckar, ”gråtande” träd, 
syrenbersåer, flätade videkvistar och pilkojor (Åkerblom 1993 & Selin 2007). Buskar är 
lockande att kika genom, och de ger även en känsla av djup på förskolegården (FjØrtoft 
2004).  
 

                                                 
3 Torsten Kellander är utomhuspedagog vid Torslunda försöksstation på Öland. Denna försöksstation ingår i 
verksamheten vid institutionen för växtvetenskap på SLU i Alnarp.    
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 ”Tillräckligt med yta. Är gården liten kanske man kan undersöka om det är möjligt att 
integrera en del av omlandet, flytta ut staketet eller utnyttja angränsande yta på annat 
sätt.  

 Kuperad terräng, vegetation och buskar inspirerar leken. 
 Områden med vegetation, gräsmattor, öppna ytor och miljöer med lekredskap bör 

hänga ihop istället för att vara avgränsade från varandra” Selin (2007 s 7). 

2.5. DJUR PÅ FÖRSKOLEGÅRDEN  
Djur är en viktig del i förskolans verksamhet. Fågelbord och fågelholkar kan sättas upp 
utanför något fönster, där barnen kan sitta och titta på fåglarna (Granberg 2000 & Insulander 
1977). Komposten kan locka många spännande och lite läskiga djur till förskolan, och 
planteras det lite blommor med god nektar, kan många insekter komma på besök (Åkerblom 
1993). Barnen på förskolan tycker att småkryp är förunderliga. Plastburkar och håvar kan 
användas när insekterna ska samlas in och undersökas (Mårtensson 2005). I en vattensamling 
finns många smådjur att studera (Granberg 2000 & Insulander 1977). Barnen kan även vara 
med och tillverka fladdermusholkar, fjärilsrestauranger4 och faunadepåer5 
(http://www.naturskolan.lund.se/gronasko/rapport/2001/faunadep.html).  
 
Fjärilar är också spännande. Genom att plantera olika buskar och blommor lockas fjärilarna 
till förskolegården. Då kan barnen uppleva deras skönhet och kanske följa hela processen, 
från larv till fjäril (Åkerblom 1993). Om alla pedagoger på förskolan är djurintresserade, kan 
det vara lämpligt att skaffa några kaniner och lite höns. Genom hönsen lär sig barnen var 
äggen kommer ifrån (Granberg 2000 & Insulander 1977). Ansvaret för djuren ligger på 
pedagogerna inte på barnen, men det är både emotionellt och pedagogiskt värdefullt för 
barnen att lära sig sköta om djur (Insulander 1977). Woyke (2004) menar i sin studie, att barn 
utvecklas och lär sig respektera djur, om de får en chans att ta hand om något djur. Om 
förskolan vill ha besök av en igelkott, kan barnen samla ihop höstens löv och lägga i ett risigt 
hörn av trädgården. Igelkotten älskar att mysa bland lövhögar (Selin 2007 & Åkerblom 1993).  
 
På en skola i Florida gjordes en undersökning med en klass. De ville ha trädgrodor till sin 
skolgård och lyckades skapa de förutsättningar som trädgrodorna kräver. Till slut hade de tre 
– fyra stycken grodor på gården. Denna studie visar, att barn är nyfikna på djuren i naturen, 
och att det med enkla medel går att locka en del djur till utegården (Talley & Henkel 2007).  

2.6. LEK OCH LEKREDSKAP PÅ FÖRSKOLEGÅRDEN  
Lpfö – 98 påpekar att leken är viktig och främjar barnens sociala utveckling och lärande (Lpfö 
-98). Barn upplever gemenskap genom att samtidigt leka med samma sorts material, och 
därför bör det finnas många exemplar av olika redskap. Detta kan lägga grunden till mer 
samarbete i framtiden (Insulander 1977).  Rörelselekar kräver stora gräsytor, men även backar 
och slänter där barnen kan klättra och springa uppför. Det är bra om det finns buskar och 
annat att gömma sig bakom och även stockar, stubbar och stenar för att träna balansen. För 
konstruktionslekar behövs olika sorters byggmaterial, till exempel jord, lera, sten, pinnar, 
byggklossar och lättbetongblock. Dessa lekar ger barnen erfarenheter av tyngdlagen och 
hållfasthetsläran. Samtidigt utvecklas finmotoriken, fantasin och kreativiteten. Vattenlekar 
kan ge spännande upplevelser och erfarenheter av ytspänning, vilka material som sjunker eller 
flyter och vilka material som plumsar mest. Barnen lär sig matte samtidigt som de öser, häller 

                                                 
4 Med fjärilsrestaurang  menas att det planteras blommor och växter som fjärilar älskar  
5 Med faunadepå menas att det läggs stockar av olika träslag i den del av skolgården som ligger i skuggan som 
en vedhög. Det lockar till sig insekter och andra kryp som älskar död ved.  
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och tömmer (Granberg 2000). Grahn m fl (1997) anser att cyklar och rutschkaneställning kan 
användas i barnens fantasilekar. Han menar även att sandlådan är betydelsefull för barnens 
skaparlust. Det är viktigt att det finns balansredskap för barnen, ställen där barnen kan krypa 
in och ut, över och under. De allra flesta förskolor har klätterställning, rutschkana, gungor och 
eventuellt gunghästar. Dessa redskap är viktiga för barnens motoriska utveckling (Granberg 
2000).  

2.7. PEDAGOGENS ROLL I UTERUMMET 
Enligt Lpfö -98 och Lpo – 94 är det pedagogens uppgift att delge barnen undervisning om det 
kulturella arvet (Lpfö -98 & Lpo – 94). Att vara förebilder är ett sätt att förmedla det 
kulturella arvet (Granberg 2000). Pedagoger måste tänka på, vilka signaler de sänder ut. Barn 
tittar på kroppsspråket, och de lägger märke till vilket tonfall som används, och de läser av 
kroppshållningen (Dahlgren & Szczepanski 1997). Vid utevistelsen drar sig pedagogerna 
medvetet tillbaka och låter barnen leka mer fritt än inne (Mårtensson 2004). Det är dock 
viktigt att pedagogerna finns vid barnens sida hela tiden. Barnen ska lätt kunna ta hjälp av en 
vuxen när konflikter behöver lösas. De måste också få svar på frågor, råd under sina 
experiment eller bara möta en vuxen som förstår (Insulander 1977). Naturligtvis kan även 
pedagogerna delta i barnens lekar, och se till att alla barn har någon att leka med. Med de 
vuxnas hjälp kan barnen lära sig hur de ska bete sig i olika situationer (Pramling Samuelsson 
& Sheridan 2008). Barnen får nya infallsvinklar när pedagogerna är med och forskar. Då kan 
de även få en djupare förståelse för det nyupptäckta. Under konstruktionslekar är det viktigt 
att pedagogerna stöttar och hjälper de minsta barnen att bli bekanta med olika handredskap 
(Granberg 2000). Om det finns lövträd på förskolan, är det lämpligt att pedagogerna låter 
löven ligga kvar på marken på hösten. Löv, sand, stenar, knoppar, jord och lera är spännande 
material för de små barnen (Mårtensson 2005). Efter ett regn får förskolegården ett nytt 
utseende och vattensamlingar skapas på många ställen. Då kan de vuxna uppmuntra barnen 
till nya aktiviteter (Selin 2007). Vintertid kan barnen få hjälp av pedagogerna med att gräva 
upp sandblock ur den djupfrusna sandlådan. Blocken kan användas till att bygga kojor, lyktor 
eller gubbar. Pedagogerna och barnen kan även gräva gångar och tunnlar i snön (Granberg 
2000).  
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3. PROBLEMOMRÅDE 

3.1. PROBLEMFORMULERING 
I bakgrunden beskrivs forskningens syn på lekens betydelse för barns motoriska och sociala 
utveckling. Dessutom framkommer att utemiljön påverkar både utveckling och lärande 
positivt. Frågan är vad pedagoger anser om utelekens betydelse och om utformningen av 
förskolegården. Kan pedagoger påverka leken för att stimulera barnens utveckling ännu mer?  

3.2. SYFTE  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det finns något samband mellan 
förskolegårdens utformning och barns utveckling.  

 
FRÅGESTÄLLNING 
Frågeställningarna jag utgår från är:  
 

 Vad anser pedagoger om utelekens betydelse för barnens utveckling?  
 Vad anser pedagoger om betydelsen av sin egen roll under leken?  
 Vad anser pedagoger om betydelsen av förskolegårdens utformning och hur den 

kan förändras?  

 
STUDIENS AVGRÄNSNING 
Det finns många olika utegårdar till exempel skolgårdar, förskolegårdar och lekparker. Jag har 
valt att mer ingående studera förskolegårdens utformning, och hur den påverkar barnens lek, 
och vilken betydelse den har för barnens utveckling och lärande.    
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4. METOD  

4.1. FORSKNINGSDESIGN OCH METODVAL 
Ett kvalitativt forskningssätt ger djupgående data och kan ge upptäckter som inte syns i 
kvantitativa metoder, vilka istället ger en bred mängd data. Åkerblom (2005) anser att en 
kvantitativ undersökning når ut till många pedagoger men även till andra inom skolväsendet. 
Resultatet kan sedan användas för framtiden eftersom det visar på pedagogernas uppfattningar 
och erfarenheter. Jag tog reda på den historiska utvecklingen av förskolegårdarna och deras 
utformning. I litteraturen såg jag även hur nyare studier visade att lämpliga utemiljöer kunde 
inspirera till lärande och motorisk utveckling. Jag valde sedan att göra en kvantitativ 
undersökning, för att få fram en bred mängd data om hur pedagogernas ser på sin utemiljö. 
Det betyder att jag undersökte något som redan finns, och då faller min forskning under 
rubriken undersökningar (Stensmo 2002).  
 
Jag valde att göra en enkät (se bilaga 2), det vill säga ställa samma frågor till informanterna i 
undersökningsgruppen (Stensmo 2002). Mina enkätfrågor utformades utifrån Stensmo (ibid.). 
Han anser att frågeformuläret ska börja med demografiska frågor om exempelvis kön, ålder, 
utbildning och antal år i yrket. Jag valde att ha med dessa frågor eftersom det var viktigt att få 
veta, om informanterna var utbildade förskollärare och hur lång erfarenhet de hade i yrket. 
Fråga ett och sex i min enkät är slutna frågor, det vill säga med fasta svarsalternativ. Övriga 
frågor är öppna, därför att jag inte ville begränsa informanterna utan få så uttömmande svar 
som möjligt. Skisserna av förskolegårdarna (se bilagor 3, 4 & 5) utformade jag under besök 
på varje förskola.  

4.2. URVAL OCH UNDERSÖKNINGSGRUPP 
Jag valde tre slumpmässiga förskolor i Gävleborgs län för min undersökning, och jag 
hoppades få med både manliga och kvinnliga pedagoger med olika utbildningar och i olika 
åldrar. Två pedagoger per avdelning tog del av mina frågor och alla fick samma enkät. På två 
av förskolorna finns det tre avdelningar och på den tredje förskolan bara två. Sammanlagt var 
det åtta avdelningar och 16 informanter. Det var tre bortfall. Jag valde att studera 
pedagogernas uppfattningar om uteleken och förskolegårdens utformning och betydelse.  

4.3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH DATAINSAMLINGSMETOD 
Enkäten skickades ut med posten till tre förskolor, sammanlagt åtta avdelningar i Gävleborgs 
län. Till förskola 1 och 2 skickade jag vardera sex missivbrev och sex enkäter. Till förskola 3 
skickade jag fyra missivbrev och fyra enkäter. I missivbrevet (se bilaga 1) och även i ett 
telefonsamtal från mig framkom, att pedagogerna själva fick bestämma två personer per 
avdelning som skulle svara på enkäten. Jag skickade även med frankerade kuvert med min 
adress på. Pedagogerna hade ungefär två veckor på sig att besvara enkäten (15 okt – 1 nov 
2008).  
 
Enkätmallen finns som bilaga 2 på sidan 32. Önskemålet var att få en uppfattning om 
pedagogernas syn på leken och sin egen roll, samt deras tankar om utegården, och hur de 
eventuellt ville förändra den. Under några besök gjorde jag skisser av de olika 
förskolegårdarnas utformning och skisserna på förskolegårdarna finns som bilaga 3, 4 och 5. 
Enkäterna skickades ut med posten, och jag fick svar efter två och en halv vecka. Utseendet 
på enkäten, som skickades till förskolorna, hade ett annat utseende än vad som redovisas i 
bilaga 2. I utskicket fanns fråga 7 till och med 13 på separata sidor, för att pedagogerna skulle 
kunna skriva så utförligt som de önskade.  
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4.4. FORSKNINGSETISKA PRINCIPER 
Pedagogerna som svarade på intervjufrågorna fick information i form av ett telefonsamtal och 
ett missivbrev. Missivbrevet finns som bilaga 1 på sidan 31. Där tydliggjordes, vilket syfte 
studien har, och att allt material är frivilligt och konfidentiellt. Svaren på intervjufrågorna 
redovisas i resultatdelen, och de kan inte kopplas samman med personen i fråga. På detta sätt 
har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer beaktats. Informationskravet betyder att 
informanterna har fått veta syftet med undersökningen. Samtyckeskravet innebär att alla fått 
veta att deltagandet är frivilligt. Konfidentialitetskravet garanterar att allt material om 
informanterna är konfidentiellt. Nyttjandekravet säkerställer att insamlade uppgifter om 
enskilda endast får användas i undersökningen. Informanterna bör också erbjudas ett 
exemplar av den slutliga produkten (Vetenskapsrådet 2002).  

4.5. BEARBETNING OCH ANALYS 
Först lästes enkätsvaren igenom flera gånger. Svaren från de olika informanterna jämfördes 
och sammanställdes genom att likartade svar markerades med samma färg. Det visade sig 
vara mycket stor samstämmighet mellan förskolorna. I bilaga 3, 4 och 5 visas skisser över de 
olika förskolegårdarna. I resultatet redovisas sedan informanternas syn på lekens betydelse, 
och pedagogernas viktiga roll som inspiratörer och förebilder för barnen. Där redovisas också 
informanternas syn på förskolegårdens utformning och eventuella förändringar, som skulle 
kunna medföra bättre utvecklingsmöjligheter för barnen. Informanterna namngavs från A – M 
för att det ska bli tydligt i resultatdelen.      

4.6. STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET 
Reliabilitet betyder enligt Stensmo (2002) noggrannhet eller pålitlighet. Min studie är 
kvantitativ och på grund av detta kan reliabiliteten säkerställas. Resultatet bör bli lika vid 
upprepade frågetillfällen. Alla informanterna fick samma enkät att besvara och frågorna var 
öppna för att jag skulle få så uttömmande svar som möjligt. Validitet betyder enligt Stensmo 
(2002) giltighet eller överensstämmelse. Det betyder att enkätfrågorna bör stämma överrens 
med studiens problemområde och frågeställningar. Många informanter har fått svara på 
samma enkätfrågor under samma tidsperiod.     
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5. RESULTAT 

5.1. INLEDNING 
Först presenteras de tre förskolorna och alla informanter. Sedan följer en sammanställning av 
data som bearbetas utifrån temarubriker som är relevanta för studien. Slutligen ges en 
sammanfattning av resultatet.  

5.2. PRESENTATION AV FÖRSKOLORNA OCH PERSONALGRUPPEN I STUDIEN  
Ingen av förskolorna hade någon speciell profilering eller inriktning.  
 
Förskola 1 
Det finns tre avdelningar, varav en småbarnsavdelning. Förskolans utegård byggdes 1972. De 
förändringar som skett sen dess är, att det har tillkommit målade hagar på asfalten, en träbåt 
och ett traktordäck. En ny lekstuga, fler stenar och stubbar tillfördes 2005. Planritning av 
utegården, se bilaga 3. 
 
Urvalsgruppen, 4 personer 
Pedagog A 51 år 28 år inom yrket  Barnskötare                             Kvinna 
Pedagog B 50 år  22 år inom yrket Förskollärare                             Kvinna 
Pedagog C 43 år  22 år inom yrket Förskollärare                             Kvinna 
Pedagog D 33 år  1 ½ år inom yrket Förskollärare                             Kvinna  
 
Förskola 2 
Det finns tre avdelningar, varav en småbarnsavdelning. Utegården byggdes 1974 och byggdes 
om och utökades 1985. Då tillkom en pulkabacke, två lekstugor, stor klätterställning, 
matkällare och ett potatisland. Planritning av utegården, se bilaga 4.  
 
Urvalsgrupp, 5 personer 
Pedagog E 57 år 38 år inom yrket  Barnskötare6                              Kvinna  
Pedagog F 49 år 29 år inom yrket Barnskötare7                              Kvinna  
Pedagog G 53 år  25 år inom yrket Förskollärare                              Kvinna 
Pedagog H Medelålders 25 år inom yrket  Förskollärare         Man   
Pedagog I 24 år  1 år inom yrket  Förskollärare8                            Kvinna 
         
Förskola 3 
Det finns två avdelningar, varav en småbarnsavdelning. Förskolan låg tidigare på annan plats 
men flyttades 2006 till ett område intill en skola.  Den nya utegården skapades 2007 och då 
fick förskolan sandlådan, muminhuset, rutschkanan, gungor och ett litet lekhus. Planritning av 
utegården, se bilaga 5.   
 
Urvalsgrupp, 4 personer 
Pedagog J 29 år 3 år i yrket   Förskollärare          Kvinna 
Pedagog K 47 år 16 år inom yrket  Förskollärare          Kvinna 
Pedagog L 34 år -   Förskollärare          Kvinna 
Pedagog M 33 år 10 år inom yrket Förskollärare          Kvinna 

                                                 
6 +2 – årig lärarutbildning  
7 + 40 Hp (Förskollärare i kommunen)  
8 Inriktning Specialpedagogik  
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5.3. PEDAGOGERNAS SYN PÅ UTELEKENS BETYDELSE FÖR BARNENS 

UTVECKLING 
”Vi genomgår ett livslångt lärande och mycket av detta sker i och med lek” (Förskola 2, 
Pedagog I).  
 
De flesta pedagogerna på de tre förskolorna anser att leken bidrar till barnens utveckling. 
Genom leken utvecklas motoriken och det sociala samspelet. Konfliktlösning och 
kommunikation tränas, och barnen lär sig identifiera sig med andra. De lär sig samarbeta och 
finna gemensamma lösningar. I leken bearbetas upplevelser och känslor som sorg, rädsla och 
glädje. Leken lär även barnen turtagande, empati, respekt och sociala regler. Barnen reser i 
fantasin under leken både ensamma, med kompisar eller med pedagoger.  
 
”Lek då barnen ensamma och/eller tillsammans med en pedagog reser i fantasins värld, och 
hittar på och bygger på en ”berättelse”, ”aktivitet” eller helt fritt fantiserar” (Förskola 1, 
Pedagog C).  
 
Barnen ställs inför nya utmaningar och utforskar verkligheten, när de samlar stenar och pinnar 
och letar efter småkryp. Under leken har de roligt, får kompisar, lär sig att utveckla kreativitet 
och får frisk luft. Dessutom får de uppleva spänning och äventyr. I leken provar barnen olika 
roller och tränar inför vuxenlivet. Barn som inte kan lekreglerna har ett socialt handikapp.  
 
”Lek är livskvalité och det är livsviktigt” (Förskola 2, Pedagog I).  
 
Barnen lär genom pedagogstyrd och fri lek. Alla sinnen stimuleras, och barn som leker mår 
bra. En pedagog svarade ”Lek är barnens arbete” (Förskola 1, Pedagog B). En annan påstod 
”Lek är allt, lek är livet” (Förskola 1, Pedagog C).  

5.4. PEDAGOGERNAS SYN PÅ SIN EGEN ROLL I LEKEN  
Pedagogerna anser att de är viktiga som inspiratörer, iakttagare och deltagare. De ska vägleda 
och stimulera med hjälp av nytt lekmaterial, pedagogstyrda lekar, sånger och dramatiseringar, 
och de ska utmana barnen på deras egen nivå. Det behövs stunder då barnen får leka fritt utan 
vuxnas inblandning, men pedagogen ska alltid finnas närvarande för att kunna iaktta, lyssna 
och fungera som stöttepelare vid en konflikt. När det blir intriger bland barnen måste 
pedagogerna hjälpa till, för att problemet ska lösas på bästa sätt. Barn som inte har knäckt 
lekkoden och barn som inte får vara med bör hjälpas in i leken. Pedagoger måste hela tiden 
samspela med barnen och vid vissa tillfällen själva vara med i leken. De anser att det är 
viktigt att delta i leken, och samtala med barnen utan att dominera för mycket. De vuxnas roll 
är att ge barnen beröm, vara närvarande för barnet och bekräfta barnens handlande. 
 
”Jag är viktig!” (Förskola 1, Pedagog C)  
 
Det är viktigt att pedagogerna förmedlar det kulturella arvet. Barnen bör få uppleva 
omgivningen, utforska den och göra nya upptäckter. Barnen ska känna att de kan leka klart, 
eller att de kan fortsätta där de slutade, om leken måste avbrytas. Det är genom barnens lek 
som pedagogerna får ramunderlaget för förskolans intressegrupper. När barnen arbetar med 
teman bör pedagogen vara medforskare.  
 
”Jag ska LYSSNA för att jag VILL veta vad de leker. Ta reda på HUR barn lär i leken.” 
(Förskola 3, Pedagog J).  
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5.5. PEDAGOGERNAS SYN PÅ FÖRSKOLEGÅRDENS BETYDELSE FÖR BARNENS 

LEK, UTVECKLING OCH LÄRANDE  
De flesta pedagogerna på de tre förskolorna anser, att utegårdens utformning har stor 
betydelse för barnens utveckling. Miljön ska vara rolig och inspirera till lek och rörelse.  
 
”Jag ser miljön som ett hjälpmedel. Som en extra pedagog” (Förskola 3, Pedagog J).  
 
Under utevistelsen får barnen möjlighet att röra sig mer på stora ytor, och de blir då lugnare 
när de kommer in. Förskolegården ska ge utmaningar, som tränar barnen för vuxenlivet. Det 
ska finnas både kuperad terräng och öppna plana ytor med varierande underlag som gräs eller 
asfalt. Små rum dit barnen kan dra sig tillbaka och leka ostört är en tillgång. Det bör finnas 
möjlighet att leka olika sorters lekar samtidigt. Miljön ska utmana barnen både fysiskt och 
psykiskt. Den ska inspirera, locka till kreativitet, stimulera fantasin och kunna vara 
föränderlig. Om miljön är spännande blir stämningen i barngruppen en helt annan.  
 
”och det viktigast anser jag  SE MILJÖN SOM FÖRÄNDERLIG. Barngruppen är inte 
bestående eller gjuten i en och samma form år efter år efter år”. (Förskola 3, Pedagog J). 
 
Pedagogerna anser att ett skogsparti i anslutning till gården är en resurs, som inspirerar till 
fysiska lekar och tränar motoriken. Där finns möjlighet att leta småkryp och följa årstiderna 
på nära håll. Skogen erbjuder stora utrymmen och många ”rum” i rummen, vilket innebär att 
flera lekar kan vara igång samtidigt utan att konflikter uppstår. Barnen behöver inte ”slåss” 
om utrymmet. I skogen klättrar de i träd, bygger kojor och leker affär. De leker med naturens 
egna leksaker som sand, jord, stenar, kottar, träd och pinnar. Barnen bygger kojor och 
avgränsar med stenar. De ”möblerar” kojorna med pinnar, stubbar och ris, och där leker de 
rollekar. På en av förskolorna (Förskola 2) var det långt till skogen, men då uppskattade 
personalen att barnen kunde klättra i de träd som fanns på gården.  
 
”Vi har skogen rätt över gatan och den är vi i ganska ofta. Världens bästa lekplats ” 
(Förskola 1, Pedagog B). 
 
Pedagogerna på de tre förskolorna poängterar, att buskar och träd på utegården är en tillgång. 
De påpekar att barnen ofta leker i buskarna och häckarna, men buskar kan även användas som 
avgränsning, för att få hörn där barnen kan få vara ifred. På två förskolor (Förskola 1 och 2) 
finns bärbuskar och på en förskola (Förskola 1) även äppelträd. Barnen kan äta bär och frukt 
när de vill, och de kan även använda bär i sina lekar. Förskola 1 och 2 har en kompost, och på 
förskola 2 finns även ett potatisland. I komposten påträffas många småkryp, och både stora 
och små kan fascineras av att studera smådjurens liv. 
 
På förskola 1 har barnen vatten till sitt förfogande genom en kran, som pedagogerna har 
nyckel till, och förrådet och staketet har ”målats” med vatten. Vattnet inspirerar till många 
fantasilekar. Vattentunnan är populär på förskola 3, och den fylls på både av regn och av 
pedagogerna vid lämpliga tillfällen.  
 
Pedagogerna betonar vikten av att ha tillgång till olika lekredskap. På alla tre förskolorna 
finns gungor, sandlåda, rutschkana och cyklar. Grovmotoriken stimuleras när barnen går upp 
och ner i trappan till rutschkanan. Barnen får träna balansen genom att cykla på asfalten. Här 
spelar de även fotboll och innebandy. Sandlådan och gungorna är populära lekplatser. Det är 
bra att gungorna är i en inhägnad, så att barn inte går för nära och blir pågungade. En stor 
sandlåda där barnen får gräva och bygga sandslott är en självklarhet. I övrigt bör det finnas en 
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rik variation av lekmaterial som inspirerar till lek. Barnen leker med hinkar, spadar, klossar, 
bilar, bollar, djur, formar och grävskopor. 
  
”Viktigt att förskolegårdarna stimulerar barnens alla sinnen” (Förskola 1, Pedagog B).  
 
En av förskolorna (Förskola 1) har en trästock, ett kryprör och ett tåg (se bilaga 3). Här finns 
möjligheter till intensiv motorikträning och här får barnen inspiration till många olika lekar. 
Trästocken får agera många olika saker, beroende på vad barnen leker. Ena stunden kan den 
vara en rymdraket, nästa tillfälle en buss på väg hem till mormor och vid tredje tillfället kan 
stocken bli en bro i Bockarna Bruse. Kullen med rutschkanan fungerar som pulkabacke på 
vintern. Förutom pulkabackskullen finns det även en mindre kulle. På fotbolls – och 
innebandyplanen har barnen roligt Överblicken över gården är bra och pedagogerna kan se 
nästan allt. 
 
Förskola 2 har en klätterställning med rutschkana som används flitigt av barnen, och den är en 
utmaning för de minsta eftersom den är så hög. Utegården har stora gräsytor med ett 
fotbollsmål, där barnen kan ägna sig åt olika bollekar. Där finns också en balansställning, en 
pulkabacke och två lekstugor, som är mycket uppskattade för rollekar. I sandlådan finns ett 
bollplank där barnen kan öva att kasta och fånga bollar.  
 
På förskola 3 finns ett Muminhus som är mycket uppskattat, när barnen ägnar sig åt olika 
lekar.   

5.6. PEDAGOGERNAS ÖNSKEMÅL OM FÖRÄNDRINGAR PÅ FÖRSKOLEGÅRDEN   
Pedagogerna på förskola 1 vill ha större gräsytor. De små ytorna som nu finns blir leråkrar, 
när många barn springer där. Fler vrår och rum önskas, där barnen kan dra sig undan om de 
vill leka avskilt. Pedagogerna har lagt märke till att barnen ofta söker sig till platser där de kan 
leka ostört. De vuxna kan tänka sig att använda buskar eller något annat sorts vindskydd som 
avgränsning. Det finns önskemål om fler stubbar, stockar och stora stenar och även en 
klätterställning, för att barnen ska få möjlighet att klättra och hoppa mer. Det skulle stimulera 
barnens motoriska utveckling.  
 
På förskola 2 vill pedagogerna ha ett tak som skyddar mot solen, fler små rum att krypa in i 
och gärna en isbana på vintern. Vatten och material till eget skapande är något som 
pedagogerna saknar på gården. Mer sand i sandlådorna önskas, speciellt under 
klätterställningen. Det önskas även ett större lekförråd. Pedagogerna vill ha cykelbanan 
inhägnad och de har uttryckt en önskan om att få ett vindskydd och en plats, där en pedagog 
kan sitta ostört med några barn. 
 
Pedagogerna på förskola 3 vill ha fler utmaningar, fler små rum i skogen som kan inbjuda till 
lek och en fotbollsplan. Fler gungor önskas liksom en motorikbana och ett experimenthörn. 
Pedagogerna önskar en gräsmatta, fler växter, mer lummighet och buskar som barnen kan 
krypa genom. Dessutom önskas en pulkabacke, lite mer kuperad terräng och stockar som 
barnen kan klättra på och öva balansen. Alla barn fängslas av vatten, och därför vill 
pedagogerna ha en vattenbana med olika kanaler som vattnet kan rinna genom. Att kunna 
grilla tillsammans med barnen är trivsamt, och därför är en grillplats önskvärd. Skapande 
tillsammans med barnen är uppskattat, och därför skulle pedagogerna vilja bygga vindskydd, 
kojor med mera.  
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5.7.  SAMMANFATTNING AV RESULTATET  
Undersökningsresultatet underbygger att pedagoger anser att leken bidrar till barnens 
motoriska och sociala utveckling. Genom leken lär sig barnen samarbete, kommunikation och 
konfliktlösning. De utforskar verkligheten och tränar inför vuxenlivet. Pedagogerna ser sig 
själva som viktiga inspiratörer, iakttagare och deltagare. De ska vägleda och utmana barnen 
på deras egen nivå och även vara medforskare, när barnen upptäcker verkligheten.  
 
Resultatet visar på att förskollärarna anser att utegårdens utformning har stor betydelse för 
barnens utveckling. Informanterna ser ett samband mellan förskolegårdens utformning och 
barnens motoriska och sociala utveckling samt lärande. Miljön ska utmana barnen både 
fysiskt och psykiskt. Den ska inspirera, locka till kreativitet, stimulera fantasin och kunna vara 
föränderlig. När barnen rör sig mer på stora ytor får de rika tillfällen till motorisk träning. 
Under utevistelsen kan barnen klättra i träd och leka med naturens egna leksaker. 
Grovmotoriken stimuleras, när barnen använder de olika lekredskapen. Det bör finnas en rik 
variation av material att tillgå. Barnen utvecklar lärande genom att undersöka växter och 
småkryp och annat intressant på utegården.   
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 6. DISKUSSION 
Diskussionsavsnittet inleds med en sammanfattning av de viktigaste resultaten enligt 
frågeställningarna, och resultaten jämförs med litteratur från bakgrunden. Sedan följer en 
allmän diskussion om studiens giltighet och därefter metoddiskussion och förslag om fortsatta 
studier.   

6.1. RESULTATDISKUSSION 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om det finns något samband mellan 
förskolegårdens utformning och barns utveckling.  
 
Utfallen i svaren från de olika förskolorna redogör för, att pedagoger anser att leken bidrar till 
barnens utveckling. Genom leken utvecklas motoriken och det sociala samspelet. Det 
framkommer också i bakgrunden, att redan Rousseau (1712 – 1784) i Dahlgren m.fl. (2007) 
menade att lärandet stimulerandes av leken. Även Lpfö – 98 påpekar att leken är viktig och 
främjar barnens sociala utveckling och lärande. Pedagogerna anser att under leken har barnen 
roligt, får kompisar, lär sig att utveckla kreativitet och får frisk luft. Montessoripedagoger 
betonar starkt vikten av barnens kontakt med verkligheten, sinnena, skapandets fantasi och 
handens kunskap. Förskolans uterum kan ses på olika sätt, några exempel är enligt Dahlgren 
& Szczepanski (1997), ett pedagogiskt laboratorium, en plats för reflektion, en lärobok i alla 
ämnen eller ett bra exempel på undersökande arbetssätt. Enligt min studie anser informanterna 
att i leken provar barnen olika roller och tränar inför vuxenlivet. Barn som inte kan 
lekreglerna har ett socialt handikapp. Den fria leken och all spontan rörelse, när barnen 
hoppar, springer, klättrar och kryper är av stor betydelse för den motoriska utvecklingen. 
Leken är livsviktig enligt en av pedagogerna i studien (Förskola 2, Pedagog I). Szczepanski 
(2007) visar i sin lärandemodell att det är viktigt att vara utomhus. Utomhusvistelsen påverkar 
hela kroppen, både psykiskt och fysiskt. En sund och frisk kropp ger ett sunt och friskt psyke, 
vilket leder till att barnets minne förbättras och lusten att lära ökar.  
 
Undersökningsmaterialet besvarar vad pedagoger anser om betydelsen av sin egen roll under 
leken. Pedagogerna är inspiratörer, iakttagare och deltagare. De ska vägleda och stimulera 
med hjälp av nytt lekmaterial, och de ska utmana barnen på deras egen nivå. I bakgrunden 
framkommer det att pedagogernas roll är betydelsefull. Fröbel (1782 – 1852) i Wallström 
(1992) påstod att leken hade en mycket central roll i inlärningen, och han ansåg att 
pedagogerna var viktiga för de skulle leda barnens lek mot ett lärande mål. En av 
pedagogerna (Förskola 1, Pedagog C) i min studie uttryckte sin uppfattning på följande vis: 
”Jag är viktig!”. I min undersökning visar det sig, att många pedagoger betonar vikten av att 
barnen får leka fritt utan pedagogernas inblandning. Detta tar även Mårtensson (2004) upp. 
Hon menar att under utevistelsen drar sig pedagogerna tillbaka och låter barnen leka mer fritt 
än inne. Pramling Samuelsson & Sheridan (2008) betonar vikten av att alla barn har någon att 
leka med, och att barnen får lära sig med pedagogernas hjälp, hur de ska bete sig i olika 
situationer. Detta uttrycker även förskollärarna i min studie. De menar att det är viktigt att se 
de barn som inte får vara med samt de, som inte har knäckt lekkoden. Informanterna anser att 
pedagogerna hela tiden måste samspela med barnen och vid vissa tillfällen själva vara med i 
leken. Sammanfattningsvis kan sägas att studien visar, att alla pedagoger anser att deras egen 
roll under leken är mycket viktig, vilket också uttrycks genom litteraturen i min bakgrund.  
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Vad pedagoger anser om betydelsen av förskolegårdens utformning och hur den kan 
förändras, besvaras med en samstämmig bild av hur förskolegården kan användas till både lek 
och lärande. Informanterna ser ett samband mellan förskolegårdens utformning och barnens 
motoriska och sociala utveckling samt lärande. Miljön ska utmana barnen både fysiskt och 
psykiskt. Den ska inspirera, locka till kreativitet, stimulera fantasin och kunna vara 
föränderlig. Enligt bakgrunden kommer utomhuspedagogikens rötter ända från Aristoteles 
(384 – 322 f. Kr.) i Dahlgren m.fl. (2007); Szczepanski & Dahlgren (1997). Han ansåg att 
praktiska erfarenheter av verkligheten hade stor betydelse. Även Comenius (1592 – 1670) 
betonade sinnenas betydelse. Dewey (1859 – 1952) i Dahlgren & Szczepanski (1997) 
myntande uttrycket ”learning by doing”. Enligt enkätsvaren i min undersökning visar det sig 
att alla pedagoger är eniga om vikten av upplevelser och lärande med hjälp av sinnena. De 
anser att barnen utvecklar motorik, samspel, empati, språk och respekt under utevistelsen.  
 
I studien framkommer det att pedagogerna anser att uterummets utformning är mycket viktig. 
De vill ha platser där barn kan dra sig undan, men även läranderum som t ex skogen, där barn 
kan undersöka stubbar, stenar och småkryp. Några pedagoger önskar ett experimenthörn, där 
de verkligen kan använda sig av ett undersökande arbetssätt. Barn bör få uppleva 
omgivningen, men även utforska den och göra nya upptäckter. Detta stödjer även Granberg 
(2000), som anser att barn kan lära sig otroligt mycket vid vatten t ex ytspänning, vilka 
material som sjunker eller flyter, men även matte när barnen häller, fyller och tömmer burkar. 
Enkätsvaren visar att några förskolor har tillgång till vatten och några pedagoger önskar en 
vattenbana med olika kanaler. Läroplanen ger en bra bild av hur viktig miljön på 
förskolegården är. Lpfö – 98 beskriver utevistelsen under rubriken Förskolans uppdrag;  
 
”Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 
lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelse bör ge möjlighet till lek och andra 
aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” (Lpfö -98 s 7).  
 
I studien menade pedagogerna att det ska finnas både kuperad terräng och öppna plana ytor 
med varierande underlag som gräs eller asfalt. På en av förskolorna var en del av utegården 
tallskog. Informanterna anser att skogen inspirerar till fysiska lekar och tränar motoriken. 
Enligt bakgrunden anser Granberg (2000), att det är viktigt att det finns olika plan på 
förskolegården med ojämnheter som i skogen. Även Selin (2007) menar att det bör finnas 
buskar och träd som gör gården lummig och trevlig. Det ska finnas platser där barnen kan 
springa, hoppa, åla och krypa. Grahn (1991 i Grahn m fl 1997) menar att grovmotoriken 
tränas bäst utomhus med den naturliga miljön som redskap. 
 
”I naturen finns allt. Den ger de bästa möjligheterna att träna barn. En stig, en sten, en 
backe, gräs… rötter, som man snubblar på så man måste resa sig igen” Grahn 1991 i Grahn 
m fl 1997 s 12).  
 
Det framkommer i resultatet att det är viktigt att det finns en rik variation av lekmaterial. De 
flesta pedagogerna betonar vikten av bollplank, rutschkana, klätterställning, sandlåda och 
gungor. I bakgrunden framkommer detta också. Olika lekredskap som klätterställning, 
rutschkana, gungor och gunghästar måste också finnas på förskolegården. Dessa redskap är 
viktiga för barnens motoriska utveckling (Granberg 2000).  
 
Några pedagoger i undersökningen visade på, att under utevistelsen får barnen möjlighet att 
röra sig mer på stora ytor, och de blir då lugnare när de kommer in. Förskolegården ger 
utmaningar, som tränar inför vuxenlivet. På en annan förskola svarade personalen, att 
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utegården stimulerar barnens lek. Där finns också vrår och rum, där barnen kan leka mer 
ostört än inomhus. SLU – forskaren Grahn har genom sin forskning visat, att förskolans 
utegård troligtvis påverkar barns motoriska och psykosociala utveckling. Grahn m fl (1997) 
och Selin (2007) menar att barnen får bättre koncentrationsförmåga och motoriken utvecklas 
bättre på en förskola med en välplanerad utegård än på en förskola som ligger i en lägenhet 
med en stadsmiljö. FjØrtoft (2004) visar i sin studie att förskolegården måste inspirera. En 
mer kreativ utegård, med färger i naturrummet, ger barnen mycket mer än en vanlig tråkig 
gård. Titman (1994) beskriver i sin studie hur pedagogerna tagit hjälp av barnen i både 
planering och genomförande, när det varit dags att förbättra skolgården. Det har påverkat 
barnens inställning till miljön, vilket i sin tur har lett till ökad aktivitet på utegården.  
 
I resultatet av undersökningen framkommer att pedagoger anser att förskolegårdens 
utformning är viktig. Därför kommer de med en del förslag på hur utegården kan förändras. 
Att förslagen om förändringar ser olika ut på de tre förskolorna, kan bero på att det som 
saknas på en förskola redan finns på en annan. På en förskola önskas gräsytor, men där finns 
redan ett skogsområde. En annan förskola hade långt till skogen och där önskades ett tak som 
skyddar mot solen. Det kan vara så att pedagogers olika intressen kommer fram i önskemålen 
om förändringar. En förskola önskar ett experimenthörn och en vattenbana. En förskola 
menade att det viktigaste är att se miljön som föränderlig, eftersom barngruppen inte är 
bestående år efter år. Resultaten av enkätsvaren visar att förskolegården kan förändras med 
enkla medel genom att plantera buskar och träd, placera ut stockar och stenar och sätta upp ett 
tak som skyddar mot solen. Att ordna med en grillplats, en pulkabacke och en kompost är 
också önskemål som lätt kan uppfyllas. Barn och pedagoger kan tillsammans bygga 
vindskydd och iordningsställa en motorikbana. Naturligtvis bör också nya leksaker inköpas 
om de gamla är för slitna. Informanterna i studien är eniga om, att förskolegårdens utformning 
har stor betydelse för barnens utveckling.  

6.2. ALLMÄN DISKUSSION  
Eftersom undersökningen endast gäller tre förskolor, kan det diskuteras i vilken grad 
resultaten kan generaliseras. Dock är samstämmigheten så stor i svaren från förskolorna, att 
pedagogernas uppfattningar om förskolegårdens betydelse och möjligheter troligtvis gäller 
även övriga förskolor i landet. Dessutom stämmer de forskningsrön, som redovisas i 
bakgrunden, väl överens med resultatet av enkätsvaren i undersökningen. Därtill har allt 
material samlats in på samma sätt, eftersom personal på de tre förskolorna fick likadana 
enkäter. Enkätfrågorna täcker alla viktiga delar av frågeställningarna, men några av frågorna 
är kanske inte relevanta för syftet med undersökningen till exempel fråga fem och sex, som 
gäller byggnadsår och eventuell ombyggnad av förskolegården. Dock kan det tänkas att 
personalen har fått vara med vid planeringen av ombyggnaden. Det nya som tillkommit vid 
förändringen är i så fall ett uttryck för vad pedagogerna anser borde finnas, för att ännu mer 
stimulera barnens utveckling och lärande. Ytterligare tyngd ges åt studiens tillförlitlighet, vid 
beaktande av att resultatet visar att flertalet av informanterna är utbildade förskollärare med 
lång erfarenhet inom yrket. Detta examensarbete har gett mig stor kunskap om förskolegården 
och hur den kan planeras för att stödja barns utveckling och lärande. Jag har fått insikt i 
pedagogers tankar kring utegården och förstått hur viktig den är. Enligt informanterna finns 
det ett samband mellan förskolegårdens utformning och barnens motoriska och sociala 
utveckling samt lärande.   
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6.3. METODDISKUSSION 
Jag inledde med en litteraturgenomgång, och detta visade sig vara en bra metod eftersom jag 
på detta sätt fick en stabil grund för min undersökning. Genom att läsa litteratur av olika 
pedagoger och forskare fick jag en inblick i den historiska utvecklingen av förskolegårdarna 
och deras utformning. Jag fick även en djupare förståelse för utegårdens möjligheter. Jag 
valde att göra en kvantitativ undersökning för att få fram en bred mängd data om hur 
pedagogerna ser på sin utemiljö. Tre förskolor ingick i min studie och pedagogerna fick en 
enkät att besvara. I missivbrevet (bilaga 1) klargjordes tydligt studiens syfte, och att allt var 
konfidentiellt och frivilligt. Av 16 pedagoger fick jag in svar från 13 stycken. Den 
kvantitativa datainsamlingsmetoden visade sig vara lämplig för min studie eftersom jag fick 
in en bred mängd data. Om jag enbart hade intervjuat några få pedagoger hade inga relevanta 
slutsatser kunnat dras. På grund av att jag valde tre olika förskolor och inte endast en får 
studien ytterligare värde. Eftersom frågorna var öppna fick jag in många olika synpunkter och 
uppfattningar om förskolegårdens möjligheter, och hur den används. Om enbart slutna frågor 
hade används i enkäten hade studiens syfte inte kunnat uppnås i lika hög grad. Pedagogernas 
syn på leken och lekredskapen framkom tydligt. Jag fick även en insikt i hur pedagoger vill 
förändra förskolegården med enkla medel. Både litteraturen och pedagogernas svar visade 
tydligt, hur viktig förskolegårdens utformning är för barnens utveckling och lärande. 
Pedagogernas svar gav mig också en inblick i, vilken roll utegården har i förskolans dagliga 
verksamhet. Under några besök på förskolorna gjorde jag skisser av gårdarnas utformning, 
och detta visade sig vara en bra metod, eftersom det hjälpte mig att förstå pedagogernas 
synpunkter och uppfattningar, men även önskemål om förändringar. Den valda 
datainsamlingsmetoden var mycket lämplig, för jag fick in många bra synpunkter, som skulle 
kunnas användas vid nybyggnationer av förskolor eller vid upprustning av förskolegårdar.  

6.4. FORTSATTA STUDIER  
Denna studie visar att pedagoger ser ett samband mellan förskolegårdens utformning och 
barns utveckling och lärande. Utifrån detta vore det intressant att undersöka hur pedagoger 
vid till exempel en Ur och Skur förskola ser på uteaktiviteternas betydelse. Där är barn och 
pedagoger ute nästan hela dagarna. Skulle det kunna finnas ett samband mellan barns 
utveckling och ännu mer utevistelse eller spelar det ingen roll om barnen är ute vid endast ett 
tillfälle varje dag? Ytterligare en annan undersökning skulle kunna gälla olika lekredskap. 
Främjar vissa speciella lekredskap barnens sociala och motoriska utveckling bättre än andra?  
Eller är ”naturens egna redskap” till exempel skogen bäst?  
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BILAGA 1. MISSIVBREV 
Gävle den 15 oktober 2008 

Till pedagogerna 
 
Vill ni delta i en studie gällande utegårdens betydelse för stimulans av leken? Med anledning 
av att barnen kan lära så mycket genom leken, och för att leken ska vara stimulerande krävs 
en bra utegård. Studien riktar sig till pedagogerna på olika förskolor i Gävleborgs län.  
 
Studien genomförs med en enkät som pedagogerna fyller i. Deltagandet sker konfidentiellt 
och frivilligt. Svar kommer ej att kunna kopplas till enskild individ, och datamaterialet 
kommer att behandlas konfidentiellt. Insamlade uppgifter om enskilda får användas endast i 
studien. Undersökningen kommer att rapporteras som ett examensarbete inom ramen för 
lärarutbildningen. Vill ni på er förskola välja ut två pedagoger per avdelning, som är villiga att 
svara på enkäten? 
 
Vänligen återlämna enkäten i medföljande kuvert och lägg på posten, senast 1 november.  
 
Vid frågor eller funderingar angående studien, kontakta mig gärna.  
Ett exemplar av den slutliga produkten kan, om så önskas, erhållas av er som svarat på 
enkäten. Tack på förhand för er medverkan! 
     
Anna Brisfjord    
Tel: xxxx xxxxxx   
E-mail: xxxxxxxxxxx 
     
     
Handledare: 
Daniel Pettersson 
Institution för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
Tel: xxxx xxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxx 
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BILAGA 2. ENKÄT  
                   Gävle den 15 oktober 2008  

Till pedagogerna 
 
Syftet med denna enkät är att ta reda på, vad pedagoger anser om leken och förskolegårdens 
betydelse för barnens utveckling och lärande. Enkäten ingår i ett examensarbete på 
lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle. Deltagandet sker konfidentiellt och frivilligt. Svar 
kommer ej att kunna kopplas till enskild individ, och datamaterialet kommer att behandlas 
konfidentiellt. Insamlade uppgifter om enskilda får användas endast i studien. Enkäten 
besvaras av två pedagoger per avdelning på er förskola. Ni får själva komma överens om, 
vilka pedagoger som besvarar frågorna. Frågeformuläret besvaras enskilt. De flesta frågor är 
öppna, för att svaren ska bli så uttömmande som möjligt.  
 
Frågor  
 

1. Kön?  (ringa in ett alternativ)  
 
Man   Kvinna 
 
2. Ålder? 
  
3. Vilken utbildning har du? 

 
4. Hur många år har du arbetat inom yrket? 

 
5. När byggdes er förskolegård?  

 
6. Har den blivit om byggd någon gång? (ringa in ett alternativ)  

 
Ja  Nej  
 
Om ja, När blev den ombyggd?  
 
Vad blev ändrat? 

 
7. Vad innebär lek för dig? 

 
8. Hur ser du på din roll i förhållande till barns lek? 

 
9. Hur ser du på förskolegården i förhållande till barns lek? 

 
10. Hur ser du på er förskolegårds utformning? 

 
11. Var leker barnen på förskolegården? 

 
12. Vad leker barnen med på förskolegården? 

 
13. Skulle du vilja förändra någonting på er förskolegård? 
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Vänligen återlämna enkäten i medföljande kuvert och lägg på posten senast den 1 november. 
Tack för er medverkan!  
 
Anna Brisfjord  
Gävle den 15 oktober 2008  
Tel: xxxx xxxxxx 
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BILAGA 3. SKISS ÖVER FÖRSKOLA 1  
 

 
1. Sandlåda med lekhus  
2. Sandlåda med gunghäst  
3. Uteplats med tak  
4. Sandlåda med gungor  
5. Sandlåda  
6. Sandlåda  
7. Rabatt  
8. Rutschkana  
9. Kryprör  
10. Förråd   
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BILAGA 4. SKISS ÖVER FÖRSKOLA 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Rosenbuske  
2. Boll – och klätterplank  
3. Gungor på grus  
4. Förråd  
5. Stor klätterställning med rutschkana  
6. Potatisland  
7. Förråd  
8. Kompost  
9. Rabatt  
10.Lekhus  
11. Förråd  
12. Bord  
13. Bänk  
14. Traktordäck  
15. Förråd  
16. Bord  
17. Träd  
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BILAGA 5. SKISS ÖVER FÖRSKOLA 3  
 


