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Abstract
Författare: Susanna Holmström

Titel: Utomhusmiljön på ett daghem på Åland: Hur barnen stimuleras grovmotoriskt genom fri lek

Examensarbete, Grundnivå, 15 hp

Ämne: Pedagogik

Högskolan i Gävle, HT 2011

Syftet med arbetet är att undersöka hur utomhusmiljön på ett daghem på Åland stimulerar 

barnen grovmotoriskt genom den fria leken. Av resultatet framgår det hur de intervjuade 

pedagogerna beskriver vikten av att det finns plats för lek av olika slag i den dagliga 

verksamheten. De uttrycker vidare att lek och motorisk utveckling hör ihop och samspelar. I 

resultatet hamnar därför utemiljön i fokus, vilket av pedagogerna beskrivs som att den 

behöver vara väl utformad för barnens behov. Pedagogerna som intervjuats är ganska överens 

om vad som lockar till lek i utemiljön, men även vad de skulle vilja förändra för att förbättra 

den. Pedagogerna ger vidare uttryck för att de har skogen som ett komplement till den vanliga 

gården som enligt deras tycke är ganska tråkig. Genom att gården har redskap utplacerade lite 

överallt utan så mycket tanke bakom gör det att de fria ytorna är begränsade, de fria ytorna 

som är viktiga för barns lek och grovmotoriska utveckling. 

Nyckelord: Utemiljö, fri lek, daghem, grovmotorik
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1. Inledning

Överlag har jag ett intresse för idrott och barns rörelse, och när jag började fundera över mitt 

examensarbete kom främst tankar om rörelse i förskolan upp som ett intressant fält att 

utforska. Genom arbetets gång har det utvecklats till att se över förskolan utemiljö och dess 

funktioner. Är det utformat så barn gynnas i sin rörelse och motoriska utveckling har för mig 

hamnat i fokus som en viktig forskningsfråga. 

Eftersom jag har valt att göra min studie på Åland är det inte förskola jag kommer att skriva 

om utan daghem. Daghemmet jag valde för min undersökning är nybyggd, med en helt 

nyplanerad utemiljö. Eftersom det är en helt ny gård var mina tankar att det även då borde 

kunna fylla de funktioner och kriterier som en utegård ska fylla. Det som intresserar mig är 

bland annat hur pedagogerna ser på sin utemiljö, vilket inbegriper både utegården och 

närmiljön. 

För min del har jag sett utemiljön som något viktigt när jag tänker på barnen. Att den ska vara 

rolig och spännande precis som jag minns min lekgård när jag var liten. Till min förvåning 

läste jag att det idag finns förskolor som till och med saknar utegårdar och använder sig av 

närliggande lekplatser (Faskunger 2007). Jag ville ta reda på vad en bra utemiljö ska innehålla 

för att barnen ska lockas till lek av olika slag.

1.1 Syfte och frågeställningar

 

Studiens syfte är att undersöka hur utomhusmiljön på ett daghem uppfattas stimulerande för 

barnen grovmotoriskt genom fri lek enligt några i verksamheten verksamma pedagoger. 

- Uppfattar de verksamma pedagogerna, på det undersökta daghemmet, att utemiljön är 

utformad så att barnen kommer igång med rörelse och lek?

- Vad uttrycker de intervjuade pedagogerna gällande hur de uppfattar att en utegårds 

utemiljö bör se ut?

- Hur ser de intervjuade pedagogerna på sin utemiljö och närmiljö utifrån ett perspektiv 

på barns fria lek?
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För att kunna besvara mina frågeställningar använder jag mig av intervjuer med några 

verksamma pedagoger. 
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2. Bakgrund

Under 1960-1970 talet arbetade man mycket för att göra utemiljöer för barn mer attraktiva, 

både gällande förskolegårdar och bostadsområden. Medan det idag finns förskolor som till 

och med saknar utegård och använder närliggande lekplatser, varför det är möjligt är för att 

det saknas bindande bestämmelser inom området (Faskunger 2007). Han beskriver hur det 

under de senaste årtiondena har skett en ökning på antalet med barn som har barnomsorg i 

Sverige. Därför menar han att förskolegården och skolgården är av betydande karaktär då det 

kommer till att gynna barnen i deras utomhusvistelse och fysiska aktivitet. 

I ett stort antal studier har man undersökt utemiljöns betydelse för barns 

utveckling och kommit fram till att en väl utformad förskole- eller skolgård 

kan ge en rad positiva effekter, däribland positiv påverkan på motoriska 

färdigheter, inlärning, skolmognad, social kompetens, koncentration, minskad

sjukfrånvaro från förskolan, stress, förbättrad hälsa och välbefinnande, med 

mera [386-388]. (Faskunger 2007s 79).

Vidare talar också Sigmundsson & Pedersen (2004) om i sin bok att en stor del av alla barn i 

Norge tillbringar större delen av sin vakna tid på daghem. Därför vilar ett stort ansvar på 

pedagogerna beträffande huruvida barnen får stimulans och träning i sina motoriska 

färdigheter. De första levnadsåren framställs av Jagtøien m.fl. (2002) vara mest 

grundläggande för barnets utveckling. Det gäller på både det psykiska, fysiska och det 

motoriska planet. Genom en understimulering av motoriska övningar kan det resultera i att 

barnet hämmas i sin utveckling på olika sätt. 

Något som Lpfö, 98 tar upp är hur pedagogerna har ett ansvar att ge barnen stimulans i deras 

motoriska utveckling och vidare också att arbetslaget gemensamt ska ge barnen en miljö som 

står för lärande, lek och utveckling. Alltså har man som pedagog ett uppdrag att finnas till 

som ett stöd då barnet vill träna sina rörelser, sedan kan det räcka att finnas i dess närhet. 

Genom att hjälpa barnet att lyckas så bidrar det i sin tur till att barnet själv kan hitta nya 

erfarenheter och utmaningar (Mellberg 1993). Eftersom barn utvecklar de grovmotoriska 

rörelserna först behövs det också finnas tillfälle i förskolan att få träna dessa. Följaktligen 

behöver pedagogerna ge barnen många tillfällen till bland annat springa, klättra, rulla, åla etc. 

Vidare redogör Ericsson (2005) hur förskolepersonalen ger barnen positiva rörelseupplevelser 

genom att själva vara med och delta i leken.
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Som pedagog gäller det att se till situationen och se vad man kan göra för att intressera barnen 

till aktivitet. Något som Mellberg (1993) ger som exempel är att förändra miljön genom att 

ställa en bänk tvärs över korridoren för att se om det aktiverar barnen. Släppa ut ett knippe 

med ballonger är också ett exempel hon kommer med. Vidare framhävs hur pedagoger kan 

låta barnen använda material på förskolan på sitt eget sätt istället för att de ska användas ett 

bestämt sätt. Ericsson (2005) lyfter också fram hur pedagoger kan se till situationen som till 

exempel under en promenad med barnen. Den kan innehålla mycket grovmotorisk aktivitet 

genom att man kanske kan låta barnen klättra i träd eller balansera på stockar. 

Här beskrivs då vad pedagogen har för ansvar och att de är en viktig del i barnens utveckling 

och lärande. Men jag kommer mera att rikta in mig på vad utemiljön har för betydelse för 

motoriken i stort och vad barnens fria lek har för värde. 

2.1 Motorik

De funktioner som gör att vi kan kontrollera och styra vår kropp och dess rörelser har en 

gemensam benämning vilket är motorik. Det finns olika sätt att dela in begreppet motorik, 

bland annat finns det underbenämningar som fin- och grovmotorik. Med finmotorik menar 

man små rörelser med till exempel händer och ansikte medan grovmotorik innefattar de stora 

muskelgrupperna på kroppen (Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002). En traditionell syn på 

barns motoriska utveckling är bland annat hur utvecklingen går från de stora rörelserna till 

små rörelser av små kroppsdelar (Huitfeldt, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt & Ågren 1998).

I flera böcker förklarar man barns motoriska utveckling utifrån faser, till exempel Ericsson 

(2005) tar upp hur Holle (1978) beskriver utvecklingen hos barns motorik i fyra faser:

 
1. Reflexrörelser (utan storhjärnas medverkan)

2. Symmetriska rörelser (begynnande medverkan av storhjärnan)

3. Viljestyrda, motiverade, differentierade rörelser 

4. Automatiserade rörelser  

(Ericsson 2005, s 29)

Som jag tagit upp tidigare kan begreppet motorik ha flera innebörder. Beroende på i vilket 

sammanhang det används kan det ha olika betydelser. När det handlar om det som styr och 

sätter igång våra rörelser genom ett samspel mellan nerv- och muskelsystemet kallas det 

8



neuromotorik. Om man tar med behandlingen av sinnesintrycken (perception och kognition) 

som normalt sker när vi sätter igång en rörelse heter det i sin tur sensomotorik (Gjerset & 

Annerstedt 1997). Till sist beskrivs psykomotorik, processer som känslor och tänkande också 

kan vara av stor vikt för rörelseförmågan (Jagtøien m.fl. 2002).  

Vidare beskriver Nordlund, Rolander & Larsson (1997) rörelse och inlärning som något 

sammankopplat. De framhåller hur all rörelse är motorik och vidare hur motorisk träning är av 

stor vikt för barns erfarenhet och tänkande. En automatisering av motoriken är av stor 

betydelse för att barnet ska kunna koncentrera sig på att utveckla sitt språk. Alltså är det 

nödvändigt att barnen utvecklar det grundläggande i motoriken: ligga, rulla, åla, krypa, stå, gå 

och springa. Ett motoriskt lärande beskriver Jagtøien m.fl. (2002) är när ett barn förändrar sitt 

sätt att röra på sig genom ett miljöstimulerande lärande eller som resultat av fysisk tillväxt, 

erfarenhet och mognad. Ericsson (2005) menar att den motoriska utvecklingen fordrar mycket 

träning, att den inte är förutbestämd. Alltså går det inte att skilja på begreppen motorisk 

utveckling från motoriskt lärande. 

Det är i en bestämd ordning som den motoriska utvecklingen äger rum hos barnet. För att 

kunna gå till nästa nivå behövs erfarenheter av rörelser från föregående nivå, alltså byggs det 

på. Men det är olika från barn till barn vid vilken ålder de olika stadierna passeras, men det 

sker nästan alltid genom samma mönster (Mellberg 1993). Författaren redogör vidare om 

barns grovmotoriska utveckling, bland annat om åldrarna tre till fem. Under dessa år finns det 

en stor lust till rörelseutveckling speciellt om barnet tidigare har mötts av positiv inställning 

till rörelse. Vad som bland annat beskrivs utmärkande är hur treåringens medrörelser börjar 

försvinna, det ser man då de börjar lära sig cykla på en trehjuling. Det som vidare 

kännetecknar treåringens motoriska utveckling är hur balansen och ledernas böjlighet 

förbättras då det är viktigt moment att få hoppa, från alla möjliga ställen. Hon beskriver vidare 

hur 
Fyraåringens grovmotorik karaktäriseras mer av fart, mod och kraft-

fullhet än behärskning. Trehjulingen körs i hög fart, balansen provas 

på sparkcykeln, i klätterträdet eller en hög mur. (Mellberg, 1993 s. 20).

      

När Mellberg (1993) redogör för femåringens grovmotorik beskriver hon hur det finns mera 

kontroll över rörelserna och hur de är så automatiserade att de klarar mera invecklade 

kombinationer. De försöker sig på tvåhjulingen som är en svår uppgift ur det senso-motoriska 

perspektivet. 
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2.2 Utomhusmiljöns betydelse för barns motorik och lek 

Ericsson (2005) beskriver hur Piaget i sin teori om barnets sensomotoriska och kognitiva 

utveckling framhåller vikten av att barnen själva övar i praktiken. Även att barnet själv letar 

aktiviteter som utvecklar det, men det kräver då en stimulerande miljö. Vidare tar författaren 

upp hur det länge har varit mognad som ansetts som mest väsentligt när det kommer till barns 

motoriska utveckling. Men det har riktats en kritik mot mognadsbestämda teorier och istället 

är det miljön som ses som en betydande faktor. Jagtøien m.fl. (2002) beskriver också miljöns 

betydelse, att under tiden man är barn är sinnesupplevelserna och miljön som finns i dess 

närhet en viktig faktor för att utvecklas. Ericsson (2005) framhåller hur en god miljö gynnar 

människan både psykiskt och fysiskt och genom att påverka och förbättra miljön ger det bättre 

förutsättningar för barns motoriska utveckling. Sigmundsson och Pedersen (2004) 

argumenterar i sin bok för huruvida motorisk utveckling kräver mycket träning och inte är 

förutbestämd som många teorier hävdar. De ser på barns motorik som något som inte kommer 

av sig själv. 

 

Eftersom leken ger barn förutsättning för utveckling och lärande är det väsentligt att se till att 

miljön ger utrymme för lek av alla olika slag menar Björklid (2005). Den pedagogiska miljön 

bör alltså innehålla ett samspel mellan fysisk utformning och material. Barnets lärande ska 

underlättas och inspireras genom miljön, alltså är det bra om miljön är utformad så barnen 

själva kommer igång med lek och aktiviteter. Vidare beskriver han hur ytterliga aspekter på 

miljön är att den ska vara föränderlig och barnen ska själva ha en chans att kunna möblera om 

beroende på aktivitet.

Utemiljön på förskolor och skolor varierar mycket i kvalitet. Det är av stor vikt man behöver 

förnya och lägga arbete på flera gårdar så de ger barnen rörelseglädje och tillfällen att träna 

sin motorik (Ericsson 2005). Björklid (2005) beskriver ett projekt som heter Ute på dagis där 

man har jämfört bland annat barns motoriska förmåga på två olika förskolor. En som hade Ur- 

och skur inriktning och en nybyggd innerstadsförskola. Det visade sig finnas klart bättre 

förutsättningar på ur- och skur förskolan vars gård innehöll en uppvuxen trädgård, en mindre 

skog och fruktträd. Runtomkring förskolan fanns det hästhagar. Där visade det sig att barnen 

hade bättre balans och var starkare i händer och armar. Tack vare den naturliga miljön bidrog 

det till att barnen lätt kom i gång med flera lekar och det fanns dessutom en uthållighet i 

lekarna. Vidare gav den ojämna terrängen med buskar, träd och stenar barnen ett växlande 
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mellan vila och vild lek. Den andra förskolan var en nybyggd innerstadsförskola vars utemiljö 

var påkostad, där hade barnen svårare att komma igång med lekarna. Det fanns inte samma 

utrymme för vilda lekar där trots att gårdarna var ungefär lika stora. Gården var omgiven av 

bostadshus och var öppen med plan yta, de planteringar som fanns var låga och gav inte 

barnen någon chans till att gömma sig och leka ifred. De redskap som fanns tillgängliga på 

gården till exempel klätterställningen och gungorna tog mycket plats av gården och det 

resulterade i att det bara var några barn som blev sysselsatta. Något som Ericsson (2005) 

lyfter fram är hur det inte nödvändigtvis behöver vara dyra lekredskap och avancerade gårdar 

utan det kan räcka med ett naturligt område med terräng av buskar och träd. Där kan det 

finnas bra tillfällen att på ett enkelt och roligt sätt låta barnen träna sin motorik. Det 

framhåller också Björklid (2005) hur studier har visat att gårdar som har mycket naturligt 

inslag gynnar barnen på flera olika sätt. Bland annat märks det på deras uthållighet, då de 

tränar sin förmåga att springa. Förutom det beskrivs koordination, balans och vighet som 

färdigheter som gynnas. Fjørtoft (2001) framställer en studie där man jämfört barn som har 

haft stor tillgång till skog som lek arena och barn som har haft en mer traditionell utegård. Där 

såg man genom att göra så kallade ”motor fitness test” hur barnen som lekte mycket i skogen 

även presterade bättre i motoriska färdigheter.   

Eftersom barn har så stort rörelsebehov är det nödvändigt med ytor och att det finns bra med 

utrymme på förskolegårdarna. Om gården inte uppfyller kraven som finns, kan det finnas en 

risk för att barnen hämmas i sin motoriska utveckling Ericsson, Grahn & Skärbäck (2009). 

Författarna ger i sin studie förslag hur man kan påverka, bland annat genom att inte låta 

förskolegården bli överfylld med redskap eftersom det leder till trängsel.  

När det kommer till de mindre barnen handlar det om att lära sig kontrollera sin kropp och 

dess rörelser, och det sker genom lek. De tränar sin motoriska förmåga på olika sätt genom 

leken och därför är det av stor vikt miljön runtomkring dem stimulerar till lek. Små barn 

behöver träna på de grundläggande motoriska rörelserna, då behöver också miljön vara 

utformad med hinder och utmaningar som inbjuder till motorisk lek. En gynnsam miljö skulle 

bland annat bestå av öppna och stora ytor, kullar och sluttningar, buskage som ger tillfälle att 

gömma sig. Det borde även finnas sådant barnen kan balansera på som stockar, stenar och 

kanter Granberg (2000).   
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2.2.1 Lekredskapen på utegården

Förskolan – att planera och bygga en miljö för utveckling är en del av boken Uteboken, där 

Eva Norén-Björn (1993) bland annat talar om lekredskapen som finns på utegården. Barn i 

alla åldrar gillar att gunga, det är inte bara roligt utan även också viktigt för deras utveckling. 

Hjärnans utveckling stimuleras av de gung- och snurrörelser som sker. Därför behöver det 

också finnas gungor som passar alla åldrar, för de större kan man till exempel ha ett 

traktordäck där flera kan gunga tillsammans. På en förskola borde det finnas flera olika 

sandlådor för både större och mindre barn eftersom det sker olika sorters lekar beroende på 

ålder. Vidare ger kanan eller slänten barnen hjälp i att samordna sina yttre och inre 

sinnesintryck. Det är alltså en viktig lek av lust som hjälper barnens motoriska utveckling. På 

en utegård bör det finnas utmaning även för de större barnen, t.ex. bra klätterträd eller stora 

stenblock och andra saker som gör att barnen stimuleras till lek. Vidare ser Norén-Björn 

(1993) vikten av att ha som flera olika rum utomhus, där barnen i mindre grupper kan leka 

utan att störas av andra barn. Som forskning om lek har det visat sig att det är av stor vikt som 

barn får vara i mindre grupper och leka ostört, annars blir för stor påfrestning om man aldrig 

får komma undan och leka ifred. 

2.3 Lekens betydelse för barns motoriska utveckling

Granberg (2000) beskriver leken som barnets främsta sysselsättning och det är i leken de sker 

ett lärande. Genom leken utvecklas hela barnet. Det är bland annat på det motoriska, sociala 

och det språkliga planet det sker en utveckling. Jagtøien m.fl. (2002) ger en bild av hur lek 

och rörelse hänger ihop och är beroende av varandra. För att vara en attraktiv lekkamrat krävs 

i sin tur att barnet fungerar på det fysiska och sensomotoriska planet. Det är alltså av stor vikt 

som barnet utvecklar och behärskar de fysiskt grundläggande färdigheterna. 

Genom rörelselek utvecklas barnet i flera avseenden som jag tidigare beskrivit. Mer specifika 

typer av utveckling som sker är bland annat:

− medvetenhet om den egna kroppen,

− en god rumsorientering,

− rörelsesäkerhet, 
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− samordning mellan sinnena och rörelserna, 

− en väl grundad begreppsvärld, 

− god fysik

− ett tydligt kroppsspråk, 

− rörelsefantasi, 

− förmåga att lösa rörelseproblem, 

− spontanitet, 

− samspel med andra

− glädje över de egna motoriska färdigheterna och att leka med andra. (Mellberg 1993, s 37)

Genom att barnen lär sig om sin kropp, vad den klarar och inte klarar, hur den ser ut, och har 

för storlek ger det barnen en bild av vem de är, att deras kropp är en helhet. Genom leken får 

de grundrörelserna (åla, krypa, rulla, gå, skjuta, dra, springa, klättra, balansera, hoppa, stödja, 

hänga, gunga, snurra) på en naturlig väg. Vidare ges barnen många rörelseerfarenheter genom 

leken som i sin tur leder till att barnen blir säkrare i sina rörelser och förbättrar sina motoriska 

färdigheter. Dessutom beskriver Mellberg (1993) hur en god fysik utvecklas: uthållighet, 

kroppshållning, muskelstyrka, rörlighet och smidighet. 

Eftersom barn är så uppenbart fysiskt aktiva i sitt sätt att vara, måste den 

fysiska och motoriska leken ägnas stor uppmärksamhet, både som upplevelse 

i sig själv och som grund för inlärning. (Jagtøien m.fl. 2002 s . 22) 

Leken beskrivs som en central och viktig roll i barns utveckling, därför kan en uteslutning 

från att delta i leken innebära en risk. Det kan leda till svårigheter som kan innefatta bland 

annat motoriska problem, inlärningssvårigheter och problem med beteendet Jagtøien m.fl. 

(2002). Förskolans läroplan (Lpfö 98) talar om att främja leken och att arbeta för en god miljö 

för lek och utveckling, dessutom ska man se till de barn som behöver stöd i sin utveckling 

eller har svårigheter av något slag ska få hjälp. 
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3 Metod

För att få fram undersökningens syfte har jag intervjuat några verksamma pedagoger på ett 

daghem. De intervjuer jag gjort är av det kvalitativa slaget och med dem har jag som avsikt att 

få fram några pedagogers erfarenhet om deras utemiljö. Som Dalen (2007) beskriver passar 

den kvalitativa intervjun bra när det kommer till att få fram den intervjuades egna tankar och 

erfarenheter. Det är något som jag ser som relevant i denna undersökning eftersom jag vill 

veta var och hur barnen använder utemiljön och det får pedagogerna erfara varje dag. Jag har 

även gjort en observationsskiss över utegården med tillhörande beskrivning för att visa hur 

den är utformad, detta för att ge en bild av gården för att lättare kunna relatera till den genom 

resultatet.  

3.1 Urval

Min undersökning är förlagd på ett daghem på Åland, jag valde det bland annat för att jag bor 

här. Jag ville också använda det daghemmet till mitt arbete av den orsaken att det är nybyggt 

och utegården är helt lagad från grunden. Där var också min tanke att gården då borde vara 

genomtänkt och uppfylla de kriterier en utegård ska göra. 

Jag gjorde mina intervjuer på två av daghemmets fyra avdelningar eftersom de två 

avdelningarna delar utegård och dessutom har samma åldergrupper på sina barn (3-6 år). 

Tillsammans är de båda avdelningar en grupp på 42 barn. I min undersökning ingår fem olika 

intervjuer eftersom jag ansåg att det borde räcka för att få den information jag behövde. 

Samtliga intervjuade pedagoger var kvinnor varav tre stycken från den ena avdelningen och 

de resterande från den andra. Jag valde inte ut några för mina intervjuer utan frågade de 

verksamma pedagoger som fanns på plats för att se om det fanns något intresse. De som ville 

medverka i mitt arbete stämde jag tid och plats för intervju som det passade bäst för dem. 

3.2 Procedur

Att göra intervju frågor var mycket svårare än jag tidigare trott. För att få fram det jag ville ha 

från de jag skulle intervjua måste frågorna vara genomtänkta. I början när jag arbetade med 
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frågorna blev de alldeles för svåra. När jag fick frågan om vad jag själv skulle svara fick jag 

igång tankebanorna. Alltså var det konkreta, enkla frågor jag behövde. Vidare måste jag även 

tänka ett steg längre och fundera vad de eventuellt skulle svara på mina frågor. Min uppgift 

blev då att hitta följdfrågor som passade in. Det jag behövde veta var mestadels vad som 

hände i avdelningarnas utemiljö, var befann sig barnen och vad de gjorde. 

Vidare i mitt arbete besökte jag daghemmet för att muntligt kunna fråga pedagogerna om de 

ville ställa upp på en intervju. Jag lät dem få en liten inblick över innehållet i mitt 

examensarbete och dessutom låta dem veta i stora drag vad frågorna handlade om. När jag har 

gjort mina intervjuer har det skett genom en låg grad av standalisering Trost (1993, 2005), 

vilket innebär att jag ställer frågorna i den ordning det passar utifrån vad den som blir 

intervjuad kommer med för information. Beroende av vilket svar jag får kan också 

följdfrågorna variera, helt enkelt vad som passar in. Vi bestämde tider för intervjuerna och de 

utfördes på olika ställen på daghemmet där det var lugnt och lite avskilt. Jag använde min 

telefon för att spela in intervjuerna som jag i ett tidigare skede hade frågat om det var okej för 

dem. Själva intervjuerna löpte på bra, ibland blev det lite upprepningar på grund av att några 

av mina frågor kunde leda lite till samma svar. Intervjuerna blev cirka 15 minuter långa 

vardera.

Vidare har jag också observerat utegården och med hjälp av en ritning av gården som jag fick 

av förskolan har jag gjort en skiss över gårdens innehåll. Till skissen hör en beskrivning av 

gården där jag på olika sätt framställer gårdens utformning. 

3.3 Analysarbete

När jag hade alla intervjuerna gjorda och inspelade började nästa del av arbetet med dem. Jag 

lyssnade igenom dem och skrev ner allt som sades för att få det till översynligt i text. Vid 

analysarbetet gick jag igenom först och främst vad som var gemensamt för intervjuerna, 

började sedan se ifall det var något som skilde dem åt. Genom att ha min frågeställning till 

hands ville jag undvika att irrelevant fakta togs med. Alltså var det nödvändigt att se var 

någonstans barnen befann sig när de var utomhus, vad de lekte och sedan också vilken del av 

utegården som inte blev utnyttjad.   
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3.4 Etiska aspekter

För att kunna utföra ett forskningsarbete krävs att forskningspersonen i fråga har samtyckt och 

fått information om det arbete som ska utföras (Dalen 2007). Då jag kontaktade daghemmet 

var det först föreståndaren jag diskuterade med, vad jag ville göra, lite vad jag skulle 

undersöka och att jag då behövde intervjua några pedagoger. Efter hennes samtycke var det 

ändå forskningspersonerna i fråga som jag behövde fråga om de ville ställa upp. Vidare 

beskriver Dalen (2007) hur kravet på konfidentialitet är av största vikt då man möts 

personligen, forskare och informant. Därför nämner jag inte några pedagoger eller platsen för 

undersökningen vid namn så jag ser till att det inte går att ta reda på var jag gjort min 

undersökning. Till de etiska aspekterna hör även att jag gjort en observation av själva 

utegården och eftersom jag fokuserar på bara det materiella och inte tagit några kort har det 

inte behövts tillstånd. När det heller inte var några barn i fokus under den observationen 

behövdes inte föräldratillstånd. Som samtyckeskravet framhåller behövs det samtycke från 

föräldrar/vårdnadshavare om de som är undersökta är under 15 år (Vetenskapsrådet 1990). 
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4 Resultat och analys

Först tänker jag ge en beskrivning av utemiljön som jag ser den, vad det finns för aktiviteter 

på gården och hur den är utformad. I resultat delen sammanfattar och analyserar jag även de 

intervjuer jag har gjort för att det inte skall bli upprepningar. Jag riktar bland annat in mig på 

var någonstans barnen använder gården aktivast och vad pedagogerna säger om närmiljön. 

Det som också framgår i resultatet är var man hittar gårdens mindre aktiva delar samt hur 

utbudet i stort ser ut. 

4.1 Beskrivning av utemiljön

Gårdens underlag består mestadels av grus och bark. Det finns några gräsplättar som är 

förlagda intill byggnaden. Det går en lång cykelbana runt gården där det går att cykla runt. I 

direkt anslutning till cykelbanan finns en grusplan och en liten kulle. Det finns två sandlådor 

varav den ena är lite större. Gården har fyra gungor och två klätterställningar. I ena hörnet av 

gården finns det några små granar och några stora stenar. Förrådets andra del är omgjort till 

lekstuga och har en egen ingång. På gården finns även en balansgång, en stor sten och en sorts 

gunga som är formad som ett fyrklöver. Det är två avdelningar som delar på den här gården, 

med cirka 40 barn totalt. Men de har även tillgång till den andra gården som finns bredvid 

deras. Utegården är belägrat nära skogen, skolan, badhuset och biblioteket. Det finns många 

promenadvägar runtomkring daghemmet.  

Se bilaga II

4.2 Var ges barnen sitt utlopp för lek och rörelse?

En gemensam nämnare för alla pedagoger är hur de beskriver aktiviteten runt cykelbanorna. 

Den delen av gården visar sig vara väldigt populär bland barnen. En pedagog menar att det är 

de äldre barnen som tycker om lite fart som vistas mest där medan en annan säger att de flesta 

använder cykelbanan. De barn som är lite osäkrare använder den på eftermiddagen när det är 

lite mindre barn ute på gården. Vidare framställs cykelbanan som bra ur en motorisk 

synvinkel. De cyklar som finns är anpassade för olika åldrar och har olika funktioner, både 
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trehjulingar och tvåhjulingar. Bland annat finns det en cykel som tränar balansen som barnen 

tycker om. En pedagog tror att de gillar att cykla för att de kanske inte har sådana cyklar 

hemma och för att de får upp en bra fart och att de behärskar det. Som litteraturen beskriver 

behöver man olika sorters cyklar för olika åldersgrupper. Mellberg (1993) talar bland annat 

om hur treåringen försöker sig på trehjulingen då deras medrörelser börjar försvinna. Vidare 

beskriver hon fyraåringens grovmotorik med kraftfullhet och mod då de kör trehjulingen med 

hög fart och testar balansen på sparkcykeln. Sedan har femåringens rörelser blivit så 

automatiserade att de kan försöka sig på tvåhjulingen.    

De aktivare delarna av gården beskrivs av pedagogerna vara främst cykelbanan, 

klätterställningen, sandlådan och gungorna. De tror att barnen vistas mest där eftersom de 

menar att utbudet inte är så stor på deras gård att barnen inte har så mycket aktiviteter att välja 

på. En pedagog talar om hur de minsta barnen (3 åringarna) helst använder gungorna och 

sandlådorna. Eftersom det är populärt att gunga blir det ett problem då det endast finns fyra 

gungor på 42 barn. Att det finns gungor för alla olika åldrar är nödvändigt. Inte bara för att det 

är roligt utan även för att det är stimulerande för hjärnans utveckling genom de gung- och 

snurrörelser som sker Norén-Björn (1993).  I sandlådorna är det uppdelat mellan flickor och 

pojkar, pojkar använder dumpers och traktorer medan flickorna lagar kakor och tårtor. Men 

pedagogen tillägger att det inte alltid är så. De äldre barnen tar sig runt överallt på gården och 

förflyttar sig, det sker tävlings- och jaga lekar som de mindre barnen ofta inte hänger med på 

motoriskt. Där det är fritt att springa uppstår fartfyllda lekar, som till exempel att ta sig till 

klätternätet, då ska de gå snabbt. De flesta jag intervjuat beskriver klätterställningen i mitten 

som ett fartfyllt ställe, de jagar varandra då de klättar och hoppar upp och ner. De blir lite 

tempo i de lekarna och spring och tafatt. Mellberg (1993) beskriver hur treåringens motoriska 

utveckling kännetecknas av att balans och böjligheten i lederna förbättras. Vid den åldern är 

det då vikigt med moment av hoppande. Vid de stora stenarna upplever pedagogerna också att 

det kan bli fart, genom hoppande, krigande och jagande. Det sker även spring på cykelbanan 

då någon är utan cykel.  

4.3 Pedagogernas syn på utemiljön och ett utvecklingsperspektiv

När vi pratar om de mindre aktiva delarna på utegården kommer först och främst grusplanen 

upp som en del av gården som inte utnyttjas så mycket av barnen. Eftersom den är i direkt 

anslutning till cykelbanan gör det att det blir svårare att till exempel spela fotboll där. Samma 
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pedagog talar också om hur lekarna där man förflyttar sig över ett öppet fält börjar försvinna, 

som till exempel ”Under hökens vingar kom”. Hon menar att drar man som pedagog igång det 

fungerar det men det uppkommer inte den fria leken att de själva skulle börja leka det. Vidare 

kommer det upp hur en kulle som finns bredvid grusplanen ska jämnas ut över grusplanen, då 

det ska bli en större gräsplan istället. Det tror flera av pedagogerna resulterar i mera aktivitet 

där, då tror en av dem att även det mera gömda hörnet kommer bli använt. Genom att 

förbättra och påverka miljö kan det då också ge bättre förutsättningar för barns motoriska 

utveckling menar Ericsson (2005). Hon menar att man bör förnya och lägga arbete på gårdar 

så de ger barnen tillfällen att träna sin motorik och få rörelseglädje. En pedagog tar också upp 

balansgången som finns på gården, den blir aldrig använd. Den är för bred för att det ska bli 

någon utmaning för barnen. 

När pedagogerna beskriver närmiljön är de mestadels positiva. Det är nära till skogen, där de 

bland annat har sin mulleverksamhet med 5-6 åringarna, med de mindre barnen har de mera 

skogupplevelser som sker mera spontant. Vidare låter de barnen leka fritt i skogen, en 

pedagog talar om hur barnen är väldigt kreativa där, bygger kojor och leker olika lekar. 

Närmiljön erbjuder många olika promenadstråk som är försedda med gång- och cykelbanor 

vilket är bra. En pedagog beskriver hur de brukar ta promenader, hon menar att de märker att 

barn behöver mera av det. Vidare talar de om att det är nära till centrum så det finns mycket 

som man kan promenera och titta på. Det är även nära till simhallen vilket pedagogerna anser 

är bra. Det de ser som negativt är att gården är placerad mitt i ett bostadsområde. Deras 

önskningar var att de istället skulle ha skogen i direkt anslutning till utegården. Då skulle man 

kunna låta barnen leka i skogen när man är ute på daghemmet. 

Överlag beskriver pedagogerna hur utbudet på gården inte är så stort som de önskar, men 

ändå finns valmöjligheter då de även har tillgång till de andra två avdelningarnas utegård. 

Flera anser att gården skulle behöva en stor fri yta som är tom, nu är gården bara ”plottrig”. 

Alltså att de aktiviteter som finns är utplacerade lite här och där över hela gården utan någon 

riktig tanke bakom. En pedagog uttrycker sig så här om gården: 

”Gården är så inrutad, när den är ritad och planerad helt och hållet. 

Det går liksom inte ihop, sakerna och aktiviteterna där.”

En annan pedagog pratar om hur mera gräs skulle göra gården trevligare, att den i nuläget 

egentligen är ganska tråkig. Jagtøien m.fl. (2002) talar om hur en viktig faktor för att 

utvecklas är sinnesupplevelserna och miljön som finns i barnets närhet. Som Ericsson (2005) 
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menar att en god miljö gynnar människan både fysiskt och psykiskt. Genom intervjuerna kom 

det flera önskningar till vad som gärna skulle få finnas på deras utegård. En av pedagogerna 

säger så här:

”En stor fotbollsplan i gräs, där det kan finnas ett mål, där man kan 

springa och leka jaglekar. En stor gunga som man kan gunga många 

i. En klätterställning som är mera utmanande för de större barnen.” 

Gemensamt för allas svar är att de saknar träd och ”skog” på gården, eftersom deras förra gård 

innehöll en liten skog vet de hur bra det är för barnen. Där skulle de kunna klättra, gömma sig 

och få vara lite för sig själva. En pedagog talar om hur barnen fort ledsnar på vad de håller på 

och leker med, vidare beskriver hon hur de äldre barnen inte har tillräckligt med utmaning på 

gården. En annan pedagog säger att barnen skulle kunna vara i skogen mycket, de gillar det 

verkligen. När man ser till forskningen har det visat sig att barn som har haft tillgång till en 

utemiljö där det funnits mycket naturliga inslag gynnas i sin motoriska utveckling Ericsson 

(2005), Björklid (2005) och Fjørtoft (2001). Det är något som pedagogerna verkar väl 

medvetna om och de ser även hur barnen leker mycket bättre till exempel i skogen. Alltså ser 

de dom begränsningar de har på sin gård men använder då också skogen som ett komplement 

där barnen ofta har chans att leka fritt. 

4.4 Sammanfattning

Pedagogerna beskriver hur utegården till en viss del ger utlopp för rörelse och lek. Det som 

uppfattas positivt är främst deras cykelbana och klätterställningar. Där är det mycket aktivitet 

och fart i lekarna där. Men annars ser de flera begränsningar med deras utgård, bland annat att 

den är för inrutad och har aktiviteter utplacerade utan någon tanke bakom det. De skulle gärna 

se att det fanns flera gungor då det endast finns fyra gungor på 42 barn. Vidare reflekterar de 

över hur de äldre barnen behöver mera utmaningar, att redskap på gården borde anpassas för 

äldre barn. Vad de uttycker sig mest om är avsaknaden av skog och mera naturliknande inslag 

på gården. Men de ger då istället uttryck för deras närmiljö och näraliggande skogsområde 

som används flitigt för att ge barn utlopp för spring och fri lek. 

Följaktligen ges slutsatser om utgårdens utformning och standard vara att den till en viss mån 

uppfyller kriterierna för att gynna barnen att komma igång med lek och rörelse. Men det som 

framkommer är hur pedagogerna gärna skulle ändra på flera saker som skulle göra gården till 
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det bättre. När de pratar om barns lek uppkommer det flera gånger att det inte finns så mycket 

uthållighet i leken på gården. Däremot är det något de ser när de besöker skogen, barnen visar 

sin kreativitet och lust att komma på olika lekar.     
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5 Diskussion

Genom mitt arbete med denna studie som har för avsikt att se hur utemiljön på ett daghem 

stimulerar barnen grovmotoriskt genom fri lek, har jag fått upp ögonen på hur viktig en 

genomtänkt utemiljö är. Fokus bör inte ligga på dyra och många redskap som bara tar upp 

plats på gården utan det handlar mera om att det ska finnas ytor och naturliga inslag. Det som 

bland annat återkommer i litteraturen är hur barn gynnas av att vistas på ett område som utgör 

ojämn terräng och är naturmark (Ericsson 2005, Björklid 2005 & Fjørtoft 2001).

Det som följer här är en resultatdiskussion där jag vill visa hur litteraturen och de intervjuer 

jag gjort ger ett svar på min frågeställning. Det kommer handla om vad det är pedagogerna ser 

och hur det kan relateras till litteraturens beskrivningar om utemiljöer på förskolor. Ger 

utemiljön barnen upplopp för fri lek? Den fria leken som i sin tur ger barnen grovmotorisk 

träning. Vidare följer ett avsnitt med en diskussion om den metod jag valt och hur det har 

fungerat för mig. 

5.1 Resultatdiskussion

Den fria leken behöver inte bara innebära den som sker inom daghemmets grindar utan den är 

också framträdande i deras skogbesök. Där ser pedagogerna hur kreativa barnen blir, de 

bygger kojor och kommer på olika lekar. Det beskriver Björklid (2005) i ett projekt som heter 

Ute på dagis hur barnen på en Ur och skur förskola med mycket naturliga inslag i miljön 

lättare kom igång med flera olika lekar och att det fanns en uthållighet i lekarna. Dessutom 

beskriver Fjørtoft (2001) hur barn som leker mycket i skogen även presterade bättre i 

motoriska färdigeter. Pedagogerna på daghemmet där jag gjorde min undersökning låter gärna 

barnen få leka fritt i skogen, men deras önskning var bland annat att ha skogen i direkt 

anslutning till utegården. Då skulle barnen få leka mera i skogen, varje gång de är ute. 

Gården i min undersökning blir av pedagogerna beskriven som ganska ogenomtänkt. Att 

gården är så inrutad när den är ritad och planerad helt och hållet, redskapen och aktiviteterna 

som finns är utplacerade lite här och där. Ericsson, Grahn & Skärbäck (2009) framhäver hur 

utegårdarna inte ska bli överfyllda med redskap eftersom barn har så stort rörelsebehov och 

behöver ytor att få röra sig på. Eftersom leken ger barn förutsättningar för deras utveckling 
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och lärande är det då också viktigt att miljön ger utrymme för lek av alla olika slag (Björklid 

2005). Det är något jag ser som begränsat när det gäller daghemmets utegård, bland annat 

beskriver en pedagog hur barnen ledsnar fort på vad de håller på och leker med. Då menar 

hon att det saknas utmaningar för de större barnen och en mer naturlig gård med buskar och 

träd där barnen till exempel kan gömma sig.  

För de mindre barnen är det viktigt att få träna på de grundläggande motoriska rörelserna. 

Granberg (2000) talar vidare om hur en gynnsam miljö ser ut. Den innehåller stora och öppna 

ytor, sluttningar, kullar, buskage att gömma sig i. Dessutom bör det finnas stenar och stockar 

som barnen kan träna sin balans på. Ytorna på utegårdar är något som återkommer som en 

viktig aspekt. Pedagogerna jag intervjuade önskade att gården hade stora fria ytor där barnen 

kunde röra sig fritt, kanske spela fotboll. Men med den utformning som nu är på deras gård, 

med en grusplan som har en cykelbana i direkt anslutning blir planen dåligt använd av barnen. 

Alltså utgör denna utformning ett hinder för spring och rörelselekar. Rörelselek är viktig i 

många avseenden. Barnen utvecklar bland annat kroppsmedvetenhet, rörelsesäkerhet och det 

ger en god fysik. Vidare får barnen rörelseerfarenheter genom leken som i sin tur gör att de 

förbättrar sina motoriska erfarenheter (Mellberg 1993). 

Det som lyfts upp i daghemmets utemiljö och ses som väldigt bra är bland annat deras 

cykelbana, den var något alla pedagoger talade om. Den används flitigt och egentligen av alla 

åldrar om än lite mera av de äldre barnen. Det finns tillgång till spring och fri lek på gården 

om än begränsat. Vid de stora stenarna är det ofta fart i lekarna och de hoppar och jagar 

varandra. Detsamma gäller den mittersta klätterställningen där det brukar vara mycket 

aktivitet. Det som ska föreställa en balansgång ger inte barnen någon utmaning, därför blir det 

heller inte använd. Daghemmet har nära till skogen där de också tillbringar mycket tid. Jag ser 

det som att skogen blir ett komplement till gården. Det som barnen kanske inte får utlopp för 

på gården kan de ta igen när de får leka fritt i skogen. Som sagt tidigare är de begränsade 

ytorna ett hinder. Det ser man på skissen över gården hur allting är utplacerat (se bilaga II) 

utan att det finns så mycket fria ytor att röra sig på. 

När man ser på utemiljön ur en grovmotorisk synvinkel blir cykelbanan och klätterställningen 

det som är mest framträdande. Det finns olika sorters cyklar för olika åldersgrupper. Vidare är 

det bra att pedagogerna trots att utegården är ny, redan försöker ändra den till det bättre vilket 

visar att de är engagerade. Eftersom gården är så liten vill de kunna använda hela ytan och 

bland annat göra en större gräsplan istället för grusplanen som finns. 
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5.2 Metoddiskussion

Genom mitt syfte som var att undersöka hur utomhusmiljön på ett daghem stimulerar barnen 

grovmotoriskt genom fri lek ville jag använda mig av intervjuer som metod. Den kvalitativa 

forskningsmetoden har fungerat bra och jag är nöjd med de svar jag fått. Jag använde den 

metoden eftersom det är pedagogernas erfarenheter och tankar jag ville använda mig av i min 

studie. Genom att använda mig av inspelningsinstrument underlättade det arbetet i flera 

avseenden. För det första kunde jag helt koncentrera mig på att ställa frågor och sedan komma 

med följdfrågor. För det andra får man med allt som är sagt under intervjun, till skillnad från 

om man endast skulle anteckna intervjun.

Under studiens gång har jag även funderat på att använda mig av observationer eftersom det 

också hade kunnat fungera som metod. Istället vart det intervjuer som jag ansåg passade både 

mig och min studie bättre. Ett förslag hade också varit att använda sig av både och, då hade 

jag möjligtvis kunnat jämföra resultatet av de båda metoderna. Men som ett komplement till 

intervjuerna gjorde jag en beskrivning och en skiss över gården.  
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7 Bilagor

Bilaga I

Intervjufrågor pedagogerna

Var någonstans leker barnen mest på utegården?

- Varför tror du det är så?

- Hur leker de där?

- Med vad?

Var leker de mindre? 

- Varför tror du det är så?

- Hur leker de där?

- Med vad? 

Var leker de inte alls?

- Varför tror du det är så?

Var uppstår fartfyllda lekar?

- Varför tror du de uppstår?

- Vad leker de där?

Vad leker de mest med för leksaker?

- Hur kommer det sig?

- Vilka barn använder det mest?

Finns det någon skillnad på flickor och pojkars lek?

- Vad leker flickor?

- Varför tror du det?

- Vad leker pojkar?

- Varför tror du det?

Finns det något ni saknar på utegården?
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- Vad skulle det vara?

- Varför vill ni ha det?

Hur ser förskolans närmiljö ut?

- Vad gör ni utanför förskolan?

- Vad brukar barnen leka där?

Vad tycker du bäst om med er utegård?

- Varför?

  

Vad tycker du sämst om med er utegård?

- Varför?
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Bilaga II

Skiss över utegården

29


