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Sammanfattning/abstract 

 
Denna studie syftar till att undersöka två skilda förskolegårdar och vilka förutsättningar som 

dessa erbjuder för att barnen ska få möta en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö. 

Studien berör även vilka strategier pedagogerna använder för att erbjuda barnen en 

utomhusmiljö som ger barnen möjlighet till stimulering och utveckling. För att svara upp till 

vårt syfte har vi utfört en kvalitativ observationsstudie samt kompletterande fältsamtal på de 

båda förskolorna. Vårt empiriska material har sedan analyserats utifrån en tematisk 

analysansats där vi funnit två huvudkategorier, möjligheter och hinder, för att barnen ska få 

möta en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö. Dessa presenteras närmare i olika 

underrubriker under vårt resultat. Resultatet visar på att det som på den ena förskolan framstår 

som möjligheter, snarare är hinder på den andra förskolan då den inte alls erbjuder barnen en 

jämförbar miljö. Vidare blir det tydligt att pedagogens förhållningssätt och roll blir betydande 

för att komma förbi hindren och kunna se möjligheterna utifrån de förutsättningar de har att 

arbeta efter. Resultatet diskuteras sedan i relation till läroplanen för förskolan, Lpfö 18, tidigare 

forskning samt vem blir jag som pedagog i dessa två förskolor. 
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Förord 

 
Vi vill först börja med att rikta ett stort tack till de två förskolor som deltagit i vår studie, för ett 

trevligt bemötande av såväl barn, föräldrar och pedagoger. Det har varit väldigt givande att 

utföra observationer, både på gårdarna och under utflykter samt vid spontana samtal.  

Vi vill även tacka varandra för alla timmar vi stått ut och slitit vårt hår under denna process. 

Det har gått åt mycket kaffe och choklad samt en hel del svettiga promenader. Tack och lov är 

vi fortfarande sams!  

Vårt sista tack går till vår handledare Karl som hjälpt oss att vrida och vända på vårt från början 

ganska spretiga och stora ”projekt”, till att bli en färdig uppsats vi kan vara stolta över.  

 

Örebro Augusti 2019 

Helen Rutström & Johanna Hultgren 
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1. Inledning 

Att det är bra att vistas utomhus är något som är rotat sedan länge och i alla tider har det ansetts 

att människan och framför allt barn mår bra av att vistas utomhus. I förskolans värld finns det 

en regel att vistas ute en stund varje dag, utevistelsen framhävs ha samma självklara plats i 

verksamheten precis som sångstunden, vilan och samlingen (Mårtensson, 2004; Björklund, 

2016). Forskning visar att en varierad utemiljö bestående av såväl klätterställningar som 

biologisk mångfald främjar för utveckling av viktiga förmågor som motorik, sociala relationer 

och kreativa förmågor. Vidare betonar läroplanen för förskolan, Lpfö18, att barn behöver få 

tillgång till en miljö som både är utmanande och stimulerande (Skolverket, 2018). Samtidigt 

visar en granskning som Skolinspektionen (2012) har utfört att: ”många förskolegårdar är 

förvånansvärt tråkiga och oinspirerande ur en lärandesynpunkt” (s.27). I takt med att samhället 

växer behövs också nya förskolor byggas vilket kan resultera i tillrättalagda gårdar utan större 

variation. Detta i sin tur innebär att alla barn i förskolan ej ges samma förutsättningar till en 

stimulerande och utvecklande utomhusmiljö. Därigenom måste pedagogerna vara medvetna om 

sina respektive förutsättningar och använda sig av olika strategier för att barnen faktiskt ska få 

möta en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö (Berkhuizen, 2014). 

 

Som vi inledningsvis nämnde är utevistelsen en viktig del av förskolebarnets vardag. Samtidigt 

har vi, under våra VFU-perioder samt vikariat inom förskolan, märkt av ett visst motstånd hos 

pedagoger till att överhuvudtaget gå ut. Väl utomhus har vi upplevt att pedagogerna ofta tar ett 

steg tillbaka, de intar en mer övervakande roll och barnen får ägna sig åt ”fri lek”. På en gård 

med en variationsrik miljö kan barnen, även utan pedagogernas engagemang, få möjlighet att 

utveckla de förmågor vi tidigare nämnt, däremot där gården i sig inte erbjuder en tillräckligt 

variationsrik miljö, blir vikten av pedagogernas uppfinningsrikedom av större betydelse för att 

barnen ska få möta en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö. Detta leder oss in på syftet. 
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2. Syfte och frågeställning  

Vårt syfte är att undersöka vilka förutsättningar som finns på två förskolegårdar och hur 

pedagoger arbetar utifrån dessa, för att barnen ska få möta en stimulerande och utvecklande 

utomhusmiljö. För att svara på vårt syfte har vi använt följande frågeställningar:  

 

- Vilka möjligheter och hinder kan identifieras, på en förskola med Uteprofil och en 

förskola utan särskild inriktning, för att barnen ska få möta en stimulerande och 

utvecklande utomhusmiljö? 

- Vilka strategier, utifrån respektive förutsättningar, använder pedagogerna för att 

erbjuda barnen en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö? 
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3. Bakgrund  

I detta kapitel börjar vi med att belysa vad läroplanen, Lpfö 18 lyfter fram i relevans till vårt 

intresseområde. Därefter följer rubriker som behandlar betydelsen av en varierande 

utomhusmiljö, pedagogernas strategier samt olika orsaker till en minskad utevistelse. Vi 

avslutar kapitlet med en kort sammanfattning.    

 

3.1.  Läroplanen, Lpfö 18 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2018) lyfts fram att utbildningen ska vara likvärdig vart än i 

landet den bedrivs. Vidare belyses att barnen ska få tillgång till en varierande miljö, såväl 

inomhus som utomhus, där de ges möjlighet att lära och utvecklas. Hänsyn ska tas till barnens 

tidigare erfarenheter och undervisningen bör formas utifrån barnens intressen, då det skapar 

förutsättning för att öka barns motivation till lärande. Nedan följer några citat från Lpfö 18 som 

vi vill lyfta fram och som vi kommer återkomma till i vår diskussion utifrån de resultat vi 

kommit fram till: 

 

- Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens 

utveckling, hälsa och välbefinnande ( s. 7).  

- Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta 

fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer (s. 9). 

- Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala 

och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och 

miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för 

barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under 

dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer (s. 11).  

 

3.2. Betydelsen av en varierande utomhusmiljö 

Pia Björklid (2005) och Anders Szczepanski (2008) menar att barn som har tillgång till stora 

samt variations- och naturrika förskolegårdar leker mer varierande lekar och bättre i grupp. 

Genom att barnen ges möjlighet till att springa snabbt, träna sin balansförmåga och vighet, 

bidrar det till ökad fysisk aktivitet och rörelse vilka är tydliga friskfaktorer. Detta bekräftas även 

genom Karin Engdahl (2014) som menar att utomhusmiljön erbjuder andra möjligheter än 

inomhusmiljön när det gäller att utforska och pröva sina egna förmågor. Ett flertal 

internationella studier har dessutom visat på att lek utomhus både gynnar barns kommunikativa 
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förmåga och samarbetsförmåga. Samtidigt betonas att om leken utomhus ska främja barnets 

utveckling bör miljön vara stimulerande och bidra med utmaningar. En miljö kan erbjuda olika 

handlingar och ett begrepp som knyter an till detta och återkommer i litteratur och forskning är 

begreppet Affordance. Begreppet myntades av den amerikanske psykologen James J. Gibson, 

och bygger på vilka egenskaper som en fysisk miljö erbjuder, det vill säga vilken relation som 

kan uppstå mellan individ och miljö. Ur ett barns perspektiv kan en buske ena dagen vara en 

lägenhet för att nästa dag vara ett stall (Gibson 1986). 

 

Betydelsen av en varierad utemiljö där barn får utlopp för sina kreativa förmågor, vågar pröva 

nya idéer och söka nya utmaningar lyfts även fram av Anette Sandberg och Tuula Vourinen 

(2008); Birgitta Davidsson (2008) samt Jane Brodin och Peg Lindstrand (2008) som menar att 

skogen, klätterställningen och gungorna ligger högt i rang när barnen väljer lekområden. Detta 

är spännande platser där barnen får utlopp för sin fantasi och skapa sina egna lekvärldar och får 

lära sig att samspela med varandra. Möjligheten till den fysiska rörelse som dessa platser 

genererar skapar också en frihetskänsla hos barnet, samtidigt som den motoriska utvecklingen 

ökar. Utemiljön gynnar barnens sociala relationer samtidigt som uteleken stimulerar och 

främjar för det informella lärandet. Vidare betonas att de hemliga lekvärldar som är belägna i 

skogen är ett viktigt inslag i barnens lek, där ges barnen möjlighet att få leka ifred utan 

inblandning både från vuxna och andra barn (Sandberg & Vourinen, 2008; Davidsson, 2008; 

Brodin & Lindstrand, 2008).  

 

3.3. Hur pedagoger kan främja för en stimulerande och utvecklande 

utomhusmiljö 

Skolinspektionen (2012) lyfter i sin rapport fram ett gott exempel på en förskola som valt att 

starta en projektgrupp i syfte att göra förskolegården mer utmanande och stimulerande. Detta 

resulterade i att barnens lekar blev mer kreativa vilket i sin tur bidrog till att personalen såg 

potential till en fortsatt utveckling av den utomhuspedagogiska verksamheten. I motsats till 

detta framkommer även att personal på andra förskolor har gett upp tanken på att utveckla 

förskolegården och tar inte vara på möjligheter till att miljön ska bli mer stimulerande. I 

rapporten framkommer att ett medvetet arbete behövs hos förskolorna för att utveckla 

förskolegården så att den blir stimulerande för barnen vilket främjar för utveckling och lärande. 

Har förskolan en liten gård med få möjligheter till varierande aktiviteter kan pedagogerna se 

sig om i den kringliggande miljön för att se vad den har att erbjuda när det gäller att ge barnen 
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inspirerande och utmanande utemiljö, det menar Sanne Björklund (2016). Finns det platser i 

närmiljön som uppfyller detta kan gårdarna kompletteras och på så vis kan barnen få en 

innehållsrik utemiljö. Då kan små medel såsom vattenrännor, olika byggmaterial och odlingar 

berika den egna gården. Då miljön enligt läroplanen ska vara “utmanande och stimulerande och 

locka till lek och aktivitet” (Lpfö 18, s.11) gäller det att förskolorna utefter sina egna 

förutsättningar agerar för att miljön ska överensstämma så att barnen får en likvärdig 

utbildning.  

 

3.4. Varför förskolor inte är ute 

Utevistelsen bör vara en självklar del av förskolans vardag dock ser förutsättningarna olika ut 

beroende på var förskolan är placerad. Sandberg och Vourinen, (2008), Davidsson, (2008), 

Brodin och Lindstrand, (2008) lyfter fram och menar att när allt fler förskolor byggs i stadsmiljö 

med tillrättalagda gårdar utan större biologisk mångfald såsom naturligt förekommande träd, 

buskar, stenar och kullar försvinner möjligheterna för barnen att få bygga upp sina hemliga 

rum. Den tillrättalagda miljön som tenderar bestå av asfalt, en plan yta och några få planterade 

träd ger inte barnen de utmaningar och utveckling de har rätt till (Sandberg & Vourinen, 2008; 

Davidsson, 2008; Brodin & Lindstrand, 2008).  

 

Mia Heurlin-Norinder (2005) belyser trafiksituationen som blivit alltmer omfattande och menar 

att förskolepersonal kan uppfatta detta som ett hinder i deras verksamhet. Trafiksituationen i 

kombination med besparingar, som bland annat innebär minskad personalstyrka, menar 

pedagogerna är de orsaker till att de ur en säkerhetssynpunkt har minskade möjligheter till att 

ta sig utanför förskolegårdarna, vilket hämmar dem i deras yrkesutövning. Heurlin-Norinder 

(2005) lyfter vidare att begreppet tillgänglighet är en förutsättning för att platser ska kunna 

användas och upplevas. Det kan finnas miljöer i närområdet som erbjuder den variation och 

stimulerande utveckling som barnen har rätt till, men går det inte att nå - faller dessa miljöer 

med sin betydelse.  

 

3.5. Skilda förutsättningar på förskolegårdarna 

Som vi nämnt i inledningen är utevistelse en självklarhet i Sveriges alla förskolor, dock skiljer 

sig förutsättningarna markant åt på gårdarna, för att alla barn ska få möta en likvärdig miljö. I 

tidigare mätningar kring utevistelsen framkommer att förskolor med Uteprofil spenderar mer 

tid i utomhusmiljö än förskolor utan sådan inriktning, det säger Fredrika Mårtensson (2004). 
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En av orsakerna till detta är naturligtvis förskolornas placering samt storlek på gårdarna och 

vilken miljö dessa har tillgång till. Vanligt förekommande är att förskolor som ligger insprängt 

i ett större bostadshus eller bostadskomplex ofta har en mindre gård, eller ingen alls, att vistas 

på och även längre till en närliggande ”naturlig” utomhusmiljö. Ytterligare en viktig faktor till 

de stora skillnader förskolegårdar brottas med är de lagar, riktlinjer och prioriteringar som var 

gällande när respektive förskola har utformats och byggts, menar Mårtensson (2004).  

 

3.6. Sammanfattning av bakgrund 

Verksamheten som äger rum i förskolan ska bygga på läroplanen, Lpfö 18, dess riktlinjer och 

mål ska följas för att barnen ska få en likvärdig utbildning vart än i landet den bedrivs. I Lpfö 

18 belyses vikten av en varierande miljö som utmanar och stimulerar barnen och ska locka till 

lek och aktivitet. Betydelsen av en varierad utomhusmiljö följer som en röd tråd i detta kapitel, 

samtidigt som det framkommer att många gårdar inte lever upp till detta. En av anledningarna 

till denna avsaknad är det snabbt växande antalet förskolor som byggs, framför allt i stadsmiljö, 

vilket ofta resulterar i tillrättalagda gårdar utan möjligheter till utmaningar. Här har pedagogen 

ett ansvar och behöver utöva ett medvetet arbete att anpassa miljön utifrån just deras 

förutsättningar. De centrala delar som presenterats i bakgrunden går hand i hand med den 

tidigare forskning vi tagit del av, vilket fördjupas i nästföljande kapitel.  
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4. Tidigare forskning  

I detta kapitel går vi igenom tidigare relevant forskning som inriktar sig på utemiljö, samt vad 

som sker i dessa miljöer och dess betydelse för barns lärande och utveckling. Forskningen har 

delats in i fyra underrubriker, under den första lyfts studier som handlar om betydelsen av 

förskolegårdens utformning. Därefter belyses barnens perspektiv på en bra utemiljö, vidare 

under tredje rubriken behandlas hur barns olika förmågor utvecklas genom varierande miljöer. 

Fjärde rubriken belyser pedagogernas förhållningssätt, och slutligen ges en kort 

sammanfattning. För att få fram relevant forskning för vårt ämne har vi använt oss av följande 

databaser: Primo, SwePub och Eric Ebsco och även använt oss av Google. Vi har använt sökord 

såsom: platsens betydelse, förskolegården, utomhusmiljö och utomhuspedagogik. För att ta del 

av internationell forskning har vi använt oss av samma typer av databaser men då använt sökord 

som: nature preschool, outdoor environment, outdoor education. Samtliga sökningar har 

begränsats genom att vi valt peer reviewed, det vill säga att forskningen är refereegranskad. Vi 

har även tittat i läroböcker och avhandlingars referenslistor för att få tips på relevant forskning.  

 

4.1. Betydelsen av förskolegårdens utformning 

Mårtensson (2004) har i en svensk studie undersökt barns utomhuslek och vilka platser barnen 

leker på, studien är baserad på observationer, i två kommunala förskolor; en förorts förskola 

och en landsbygds förskola med liknande förskolegårdar. Observationerna bygger på både 

videoinspelningar och deltagande observationer, vilka sedan har kompletterats med intervjuer 

av barnen. Sammanfattningsvis visar resultatet från Mårtenssons (2004) empiri på att barnen 

dras till de områdena som tenderar skapa en spännande dynamik i leken, dessa platser är ofta 

relaterade till skogsområden, kullar och liknande. Denna typ av vegetation bidrar till barnens 

frihetskänsla i leken och ger möjlighet att röra sig fritt både kroppsligt, genom fysisk aktivitet 

och mentalt, samt genom sin fantasi. Slutligen konstaterar Mårtensson (2004) att 

förskolegården har blivit en allt viktigare del av barns uppväxtmiljö, samtidigt tycks intresset 

ha minskat för att anpassa gården utefter barnens behov av rörelsefrihet och naturkontakt, vilket 

är viktigt för barnen. Hon menar att det är personalens ansvar att låta barnen möta naturen och 

när detta inte finns tillgängligt på förskolegården, behöver närområden tas tillvara. 

 

I en spansk studie vars syfte var att undersöka interaktionen mellan den sociala leken och 

utformningen av utomhusmiljön kommer forskarna Nekane Miranda, Inaki Larrea, Alexander 

Muela och Alexander Barandiaran (2017) fram till att miljöerna behöver förbättras i syfte att 
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uppmuntra socialt deltagande. Studien bygger på videoinspelningar av barn mellan 3 - 6 år och 

kompletterades med intervjuer med pedagoger. Den fria leken filmades för att sedan  jämföras 

med kvaliteten på förskolans utomhusmiljö, detta gjordes utifrån en 5-gradig skala som 

innefattade: fysisk miljö, interaktioner med miljön, lek och lärmöjligheter, läroplanen och 

pedagogens roll. Sammanfattningsvis konstaterar forskarna att utomhusmiljöerna på 

förskolorna låg långt ifrån de kriterier, gällande utemiljön, som fastslagits av olika experter. 

Resultatet visar att miljöerna var underutnyttjade, materialet som erbjöds var i större grad 

“färdigt” och i de enstaka fall det fanns kompletterande material, såsom hopprep och ritsaker, 

var de svåråtkomliga för barnen. Miranda et. Al (2017) menar att förskolorna kan göra egna 

förbättringar i sin utomhusmiljö för att barnen ska erbjudas en miljö som har en positiv effekt 

på deras utveckling och lärande. Samtidigt menar de att det krävs ytterligare forskning och 

undersökningar för att utveckla en större kunskap till hur utemiljön kan utnyttjas till sin fulla 

potential. Mer specifikt menar de att utvecklingen inte enbart behöver handla om att utveckla 

en naturrik miljö då den möjligheten inte alltid finns, utan mer om att forma en miljö som 

innefattar begreppet affordance, alltså att miljön behöver erbjuda material som barnen kan 

samspela med. 

 

4.2. Utomhusmiljön ur ett barnperspektiv  

Att få chans till utmaning och utforskning, interagera med kompisar samt leka på hemliga 

platser är något som barnen själva uttrycker som viktiga aspekter av utemiljön. Detta 

framkommer i en isländsk studie gällande barns synpunkter och preferenser angående sin 

utomhusmiljö, utförd i förskola och grundskola av Kristín Norðdahl och Jóhanna Einarsdóttir 

(2015). Studien är baserad på enskilda- och gruppintervjuer med barn och vuxna samt till viss 

del observationer och forskarnas huvudsyfte är att belysa barnens perspektiv på vilken miljö de 

själva väljer att leka på, då de menar att få tidigare studier har lyft fram detta. Resultaten visar 

att barnen vill möta en vacker och ren miljö, med glada färger och många barn pratade om att 

”njuta av naturen”. Tydligt framkommer att barnen ser fysiska utmaningar, exempelvis att 

klättra i träd eller på lekstugetak, som extra spännande. Även möjligheten till att leka 

undanskymt och kunna skapa egna frizoner lyfts fram, samtidigt som de vill uppleva en känsla 

av säkerhet och förtroende. Till följd av detta ändrade lärarna i studien sin inställning och intog 

ett mer tillåtande förhållningssätt gällande vad barn tillåts göra utomhus. Lärarna såg värdet i 

att ge barnen möjlighet till att utmanas istället för att låta rädsla för olyckor sätta hinder.  
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Karin Engdahl (2014) har gjort en studie i syfte av att undersöka barns möjligheter, till 

inflytande och delaktighet på förskolegården. Undersökningen bygger på deltagande 

observationer på tre svenska förskolor i olika kommuner. Gemensamt för förskolorna var att 

pedagogerna hade uttryckt en vilja att utveckla sin gård. Genom att gå med barnen på 

vandringstur i syfte av att låta dem visa platser som de själva finner meningsfulla utifrån deras 

perspektiv, framkom platser som inbjöd till fysisk aktivitet såsom klätterträd och 

klätterställningar. Som kontrast till detta fanns även barn på samtliga av förskolorna som 

uttryckte ett behov av platser där det fanns möjlighet att leka stillsamma lekar och kunna gå 

undan och vila en stund. Det framkom även att träd hade en lugnande inverkan på barnen och 

träden kan fylla olika syften. Engdahl (2014) skriver fram i sitt kunskapsbidrag att studien visat 

att “barns möten, delaktighet och inflytande i en utomhuspraktik är en komplex företeelse som 

påverkas av ett flertal faktorer”(s.166). 

 

Heurlin-Norinder (2005) har gjort en liknande studie gällande den närmiljö som barn möter. 

Studien är baserad på intervjuer med barn och föräldrar i fyra skilda bostadsområden. Resultatet 

av studien visar på att platsidentitet och sociala relationer är viktiga faktorer gällande 

utemiljön. Barn behöver en varierad miljö med olika “rum” och ting som främjar för  möten 

och interaktion. Genom att ha tillgång till sin närmiljö där platskänsla och social interaktion är 

möjligt, kan en platsidentitet utvecklas, vilket bidrar till att barnen får ökat självförtroende 

genom att de lär sig behärska de situationer som de möter. Utifrån sin analys belyser Heurlin-

Norinder att de viktigaste kvaliteterna i barns närmiljö handlar om: ”fysisk planering som 

kännetecknas av miljökaraktär – substans, form och färg – variation, spännande inslag och 

orienterbarhet som bidrar till att den sociala miljön är sådan att människor relaterar till varandra 

och omgivningen” (s. 142-143).  

 

4.3. Barns utveckling av olika förmågor i varierande miljöer 

Mandi Wojciehowski och Julie Ernst (2018) har gjort en studie i Minnesota, USA, där de 

jämfört kreativiteten hos barn i fyra olika naturförskolor och en icke naturförskola. Forskarna 

definierar kreativa tänkare så här: “Creative thinkers are active learners who can find and solve 

problems, recognize patterns, combine information in new ways, challenge assumptions, make 

decisions, and seek new ideas” (s.3). Vidare fastslår de att dessa färdigheter är viktiga och 

grundläggande och därför är det av vikt att barnen får utveckla dessa kompetenser i tidig ålder. 

Resultatet i studien bygger på mätningar av barns kreativa tänkande, genom att mäta flyt, 
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originalitet och fantasi. Vidare visar forskarnas resultat på att barn som vistas i naturrika 

miljöer, där det finns en varierande vegetation, tenderar ha en större kreativ förmåga än barn i 

icke naturrika miljöer. Testerna visade tydliga tendenser till ett ökat kreativt tänkande hos 

barnen som deltog i uteförskolornas verksamhet. Det vill säga att de barnen gavs möjlighet att 

möta naturen med alla sinnen och uppleva nya situationer, genom detta sätts barnens kreativa 

tänkande på prov. Utomhus möter barnen en miljö med oförutbestämda material och fantasin, 

som är en del av kreativt tänkande, får en större innebörd i barnens lek. Fantasin kan skildras i 

barns lek genom exempelvis: en sten blir en köttbulle, för att nästa gång vara en skatt. Genom 

att föreställa sig hur det är att vara ett djur eller en annan människa kan den empatiska förmågan 

främjas hos barnet.  

 

Eva Änggård (2009) har undersökt barns fantasilek i skogen genom att följa två avdelningar på 

en  “I Ur och Skur” förskola under två terminer. Denna svenska studie bygger på observationer, 

både inspelade och med penna och papper, intervjuer och samtal med pedagoger, barn och 

föräldrar. Förskolan låg i ett bostadshus med en gemensam gård där det fanns en inhängnad 

lekplats som bestod av en större sandlåda, klätterställning och gungor. Tre dagar i veckan går 

avdelningarna till skogen och varje avdelning har sin egna basplats, denna är noga utvald utifrån 

att natur och utmaningar ska passa respektive ålder. Anledningen till att avdelningarna 

återkommer till samma plats är att barnen ska finna vad rektorn kallar för “lektrygghet”, där 

kan barnen gå tillbaka till samma lek som de hade gången innan då de är välbekanta med 

platsen. Resultatet i studien visar på att barns fantasilek i skogen bygger på, liksom i annan lek, 

sina egna tidigare upplevelser samt även intryck från medier. Genom att använda naturens 

material i sina lekar finns möjligheter till en mångfald i leken då naturmaterialet inte är kodat. 

Det sker även ett växelspel mellan hur naturmaterialet används då det ibland kan vara materialet 

som ger upphov till leken och ibland bestämmer leken vad materialet ska vara. Naturmaterial 

innebär många tolkningsmöjligheter då de inte har någon “färdig” innebörd. Detta innebär att 

barnen behöver förmedla sina tankar om leken och förhandla om vad föremålen ska vara. 

Vidare visar resultatet att barnen i denna studie var vana vid lek i skogen vilket bidrog till att 

de lätt kunde se vad de olika naturföremålen kunde användas till i leken. Det framkommer även 

att barnen behöver ha kännedom för vad vissa föremål är för något samt att kunna sätta ord på 

dem för att kunna omvandla naturmaterial till artefakter för deras lek. Därför är det viktigt att 

lek med naturföremål kompletteras med lek med tillverkade leksaker samt att läsa böcker. Detta 

fick barnen på den observerade förskolan göra, de dagar de var på förskolegården samt att de 

fick ägna sig åt inomhuslek där det fanns gott om leksaker, bilder på väggarna och böcker.  
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För att belysa skillnaderna i barns utomhuslek och inomhuslek genomförde den amerikanske 

forskaren Julia Kroeker (2017) en kvalitativ observationsstudie på fyra olika förskolor i 

Midwestern. För att kunna identifiera barns lek utifrån lärarinteraktion, interaktion med andra 

barn samt uppgiftslösning, användes en kodmall där interaktionerna kodades utifrån olika 

dimensioner och barnen studerades i sitt samspel utifrån olika områden, såsom dramatisk lek 

och byggkonstruktion. Barnen hade tillgång till både öppna och slutna material i leken. I 

resultatet kommer forskaren fram till att skillnader hittades gällande självförtroende och 

förmågan att lösa uppgifter, vilka var högre inomhus än utomhus. Detta gick emot den hypotes 

som ställts innan studien, förklaringen ansågs ligga i att inomhus ägnade sig barnen åt kognitiv 

lek vilket kräver engagemang och som i sin tur kan leda till att självförtroendet ökar. Utomhus 

fanns större lekområden och mer valmöjligheter vilket kan bidra till att det är svårare att 

fokusera på en uppgift. Resultatet visar att inomhusmiljön fick sammantaget högst poäng 

utifrån de kriterier som undersöktes, forskaren menar dock att en kombination av inomhus- och 

utomhusmiljö är att föredra, då fördelarna med utomhuslek är många. Utomhus ägnar sig 

barnen till stor del åt rörelselek vilket gör att de övar upp sina motoriska färdigheter, samt att 

det även är bevisat sedan tidigare att träning förbättrar hjärnans funktion vilket stärker det 

kognitiva tänkandet. Inomhusmiljön och utomhusmiljön kompletterar varandra och barnen 

behöver få möjlighet till att dagligen engagera sig i lek i båda miljöerna. Vidare framkommer 

att denna studie är i en mindre skala och Kroeker (2017) menar att mer underlag behövs för att 

belysa hur variationen av dessa två miljöer bidrar till barns utvecklingsförmåga.  

 

4.4.  Pedagogernas förhållningssätt i utomhusmiljön 

Väder, föräldra- och kulturellt motstånd samt skolgårdens skick, är sådana faktorer som orsakar 

hinder till en välfungerande utevistelse. Detta är en del av det resultat Trisha Maynard och Jane 

Waters (2007) kommer fram till i sin studie, som grundar sig på intervjuer med lärare i fyra 

grundskolor i södra Wales. I resultatet framkommer att lärarna, bland annat, upplevde att vädret 

var ett stort hinder då föräldrar ej ansåg att deras barn skulle vara ute i alla väder, till följd av 

detta saknades därför passande kläder till barnen. Föräldrarnas motstånd kunde även kopplas 

till kulturella olikheter där relationen till utemiljön skiljde sig åt och vissa föräldrar enbart såg 

obehag i utemiljön. En del av detta obehag kunde även återspeglas hos lärarna när de ansåg att 

de saknade uppsikt över barnen, vilket ledde till att det var mer bekvämt att stanna inomhus. 

Bekvämligheten visade sig även vid frågan om att gå på utflykt då pedagogerna ansåg att det 

var besvärligt och tidskrävande. Vidare visar resultatet att de observerade gårdarna var relativt 
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små och bestod till stor del av asfalt, vilket bidrog till att lärarna inte ansåg att platsen var 

lämplig för utevistelse.  

 

En gemensam faktor som framkommer i Engdahl (2014), Miranda et al. (2017) samt Maynard 

och Waters (2007) är att pedagogerna tenderar ta ett steg tillbaka och mer inta en stödjande och 

övervakande roll, då de ser utomhusmiljön som ett ställe där barnen får leka fritt och springa 

av sig. Utomhusvistelsen blir således en stund där de får vila sig från lärandesituationer. Vidare 

menar Maynard och Waters (2007) att lärarna i deras studie inte var medvetna om de potentiella 

användningsområden och fördelar som utomhusmiljön kan generera. Samtidigt belyser 

Engdahl (2014) i sitt resultat att det fanns en oro hos pedagogerna över de risker som kan 

uppkomma i den fysiska miljön, då gårdarna innehöll olika möjligheter till fysisk utmaning. 

Däremot har utomhusmiljön överlag en mer tillåtande karaktär vilket i sin tur innebär färre 

förbud än inomhusmiljön.  

 

Carina Berkhuizen (2014) har i sin studie, bland annat, undersökt betydelsen av pedagogerna 

och den fysiska miljön i förhållande till de yngsta barnens samspels möjligheter på 

förskolegården. Studien är en så kallad fallstudie och bygger på observationer på tre svenska 

förskolegårdar med liknande utseende, observationerna har fördjupats med 

fokusgruppsintervjuer. I sitt resultat konstaterar Berkhuizen (2014) att de yngre barnen gynnas 

av att det finns närvarande pedagoger som kan vägleda barnen i deras samspel med varandra 

men även mellan pedagog och barn. Resultatet visar även att de små barnen vistas där 

pedagogerna är, men det sker ett växelspel mellan vem som söker upp vem. Vidare konstateras 

att pedagogernas förhållningssätt gentemot förskolans regler och säkerhetsaspekter reglerar 

barnens samspels sammanhang, exempelvis om samspel tillåts eller ej vid en större vattenpöl. 

Det framkommer även att pedagogernas förhållningssätt styr vilket material som tillförs på den 

egna gården eller om variation erbjuds i form av att gå utanför gården. De intervjuade 

pedagogerna på förskola A i studien belyser också att de yngre barnen tydligare är i behov av 

pedagogernas närvaro. Slutligen poängterar Berkhuizen (2014) pedagogernas betydelse för hur 

förskolegården används, vilket material som erbjuds, samt hur samspelsrelationer blir möjliga.  

 

4.5. Sammanfattning av tidigare forskning 

Det som framkommit som mest centralt i den forskning vi tagit del av är betydelsen av en 

varierande utomhusmiljö, där tyngdpunkten ligger i naturrika områden där barnen får möta en 
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skiftande vegetation, exempelvis en skogsdunge med klätterträd och buskar. Genom denna typ 

av miljö ges de äldre barnen ett stort utrymme och frihet att leka undanskymt från pedagoger. 

Vidare främjar dessa miljöer för att utveckla förmågor såsom kreativt tänkande, fantasi och 

motorisk utveckling. Medan de äldre barnen ofta själva väljer att leka undanskymt tenderar de 

yngre barnen att dras till pedagogerna. Samtidigt betonas även hur pedagoger tenderar ta ett 

steg tillbaka och ibland kan oro för eventuella risker, samt andra hinder begränsa barnens 

möjligheter till en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö. Vidare framkommer även att 

flera förskolor har brister i sin utomhusmiljö och att förskolegårdarna till viss del är 

underutnyttjade, däremot har förskolorna möjlighet att med små medel göra egna förbättringar 

i sin utemiljö. Det som då är avgörande är pedagogernas förhållningssätt och medvetenhet kring 

de förutsättningar som miljön erbjuder.  

 

Det som vi dock saknar utifrån den forskning vi tagit del av är den aspekt att alla förskolegårdar 

inte innehar samma förutsättningar när det kommer till utemiljön. Utifrån våra egna upplevelser 

under olika VFU-perioder har vi sett förskolegårdar med ”rätt” förutsättningar som dock ej  

utnyttjas till fullo. Vi vill därför fördjupa oss i varför det är på detta vis genom att undersöka 

vilka möjligheter och hinder som kan identifieras på en förskola med Uteprofil och en förskola 

utan särskild inriktning för att barnen ska få möta en stimulerande och utvecklande 

utomhusmiljö. Vidare vill vi undersöka vilka strategier, utifrån respektive förutsättningar, som 

pedagogerna på dessa förskolor använder för att erbjuda barnen en stimulerande och 

utvecklande utomhusmiljö. Ytterligare en aspekt vi saknar i den tidigare forskningen är hur 

förskolegårdarnas utformning står sig i förhållande till vad läroplanen för förskolan, Lpfö 18, 

faktiskt fastlår. Därför kommer vi att diskutera det resultat vi kommer fram till i förhållande till 

detta.  
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5. Metod och tillvägagångssätt  

I detta kapitel redogör vi för vilken metodansats vi intagit samt de val av metoder och 

tillvägagångssätt vi har använt oss av för att kunna besvara vårt syfte och frågeställning. Vidare 

beskrivs de forskningsetiska överväganden som gjorts och studiens tillförlitlighet. 

 

5.1. Metodansats 

Då syftet med denna studie var att jämföra utomhusmiljön på två olika förskolor valde vi att 

inta en kvalitativ forskningsansats. Inom denna typ av forskning handlar det enligt Alan 

Bryman (2011) om att inta ett induktivt arbetssätt, där forskaren samlar in empiri och sedan 

analyserar detta för att skapa resultat/teorier. Här vill forskaren komma nära fenomenet och ett 

tolkande synsätt är utmärkande inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). I vår studie har vi 

genom våra observationer och fältsamtal ringat de fenomen som ligger i vårt förutbestämda 

intresseområde och vi kommer på så vis nära förskolegårdarnas fysiska och sociala verklighet.  

 

För att genomföra en kvalitativ undersökning finns det sex huvudsakliga steg som enligt 

Bryman (2011) bör användas, dessa har vi haft i beaktning i denna studie. Till att börja med 

behövs generella frågeställningar och vi inledde detta arbete med en övergripande 

frågeställning om hur utomhuspedagogik används i förskolan. Därefter behöver relevanta 

platser och undersökningspersoner väljas ut och vi gjorde ett aktivt urval av vilka förskolor vi 

ansåg vara mest aktuella att delta i vår studie. Genom observationer samt fältsamtal samlade vi 

sedan in empiri till vår studie. Därefter gjorde vi en tolkning av vår empiri, vid en första anblick 

insåg vi att det vi antecknat inte passade in på vår, från början, övergripande frågeställning och 

vi fick därför göra en djupare bearbetning. Här började vi se tydliga skillnader mellan den 

empiri vi samlat in från respektive förskola, detta ledde till att vi behövde specificera vår 

frågeställning samt syfte. Vidare gjordes en analys (vilket presenteras under 5.3. Analysmetod). 

Slutligen när vår analys var bearbetad påbörjades en presentation av vårt resultat som sedan 

diskuteras i relation till tidigare forskning, läroplanen för förskolan, vem blir jag som pedagog 

och slutligen vår studies bidrag (Bryman, 2011. s.346). 

 

Resultatet av den kvalitativa forskningen blir icke generaliserbar, utan det handlar om hur 

forskaren vill synliggöra deltagarnas uppfattningar vilket kräver en närhet, som vi kommit åt i 

vår studie. Hade vi valt en kvantitativ forskningsansats hade denna närhet ej varit möjlig, 

däremot skulle vi fått ett bredare resultat (Bryman, 2011).    
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5.2. Observationer och fältsamtal 

5.2.1. Urval - av metod  

Utifrån våra frågeställningar: 

- Vilka möjligheter och hinder kan identifieras, på en förskola med Uteprofil och en förskola utan särskild 

inriktning, för att barnen ska få möta en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö? 

- Vilka strategier, utifrån respektive förutsättningar, använder pedagogerna för att erbjuda barnen en 

stimulerande och utvecklande utomhusmiljö? 

diskuterade vi kring vilken metod som var mest lämplig för att nå ett resultat. För att kunna 

svara på vår första fråga krävs att vi kommer ut och studerar gårdarna på dessa förskolor och 

gör en observationsstudie samt genom att komplettera med fältsamtal, där vi kunde delges 

information gällande utomhusmiljön som vi inte kunde se med blotta ögat. Detta är enligt 

Katarina Eriksson Bajaras; Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013) en bra metod för 

forskaren att på ett systematiskt sätt samla intryck via både syn och hörsel om situationer i sin 

naturliga miljö. Vi hade dock kunnat göra en studie enbart baserad på text och bilder från flera 

olika förskolor som publicerats på kommunernas hemsidor. Däremot är vår tolkning att dessa 

typer av informationstexter kan ha för avsikt att ge en ”förskönad” bild av verksamheten och 

mer fungerar som en ”reklampelare” för att föräldrar ska vilja välja just den förskolan till sina 

barn. Detta är även något som Bryman (2011) diskuterar: ”dokument behöver ses som vad de i 

grunden är, nämligen texter som formulerats med specifika syften och inte som texter som helt 

enkelt avspeglar verkligheten” (s. 502). Vi upplever istället att resultatet blir mer trovärdigt 

genom att uppleva med våra egna sinnen och se gårdarna i sin verkliga tappning. För att svara 

på vår andra fråga finns flera alternativ, dels genom enkätundersökning, strukturerade 

intervjuer, observationer eller fältsamtal. Vi konstaterade att observationer och fältsamtal var 

mest lämpade som metod just i vårt fall. Vår upplevelse är att det blir mer ”verklighetsnära” 

genom dessa två metoder. Då vi genom observationer själva studerar vad som pågår och genom 

fältsamtal kan vi fördjupa det vi ser och ställa frågor direkt i stunden, vilket kan bidra till att 

komma närmare ett trovärdigt resultat. Vi bestämde oss för att enbart observera med papper 

och penna och genom detta föra fältanteckningar, vidare för att komplettera våra anteckningar 

tog vi fotografier av den fysiska utemiljön (Bryman, 2011). Dessa fotografier togs enbart för 

vårt eget minnes skull och fungerade som ett stöd  vid analysprocessen, därefter raderades 

dessa. Om vi istället hade utfört våra observationer i form av videoinspelningar så hade det varit 

lättare att gå tillbaka och titta på det inspelade materialet, men vi anser att det är ett 

störningsmoment då barn och pedagoger kan bli obekväma och det är heller inte relevant att 

göra videoupptagningar för att få syn på den fysiska miljön. För att få en bredare fördjupning 
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hade vi kunnat intervjua barnen om deras egen uppfattning av gården och även intervjuat 

pedagogerna på förskolorna, men detta avstod vi från då vi kände att tiden inte riktigt var 

tillräcklig för att analysera och transkribera både observationer och intervjuer. Dessutom är vi 

medvetna om den personalbrist och stressade vardag som kan förekomma i förskolan och ville 

därför inte ”stjäla” tid från pedagogerna i verksamheten. Gällande vår andra fråga hade vi 

kunnat utföra en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning, på så vis skulle vi kunna nå 

ut till fler pedagoger på flera förskolor och få en bredare uppfattning, vilket i sin tur skulle 

kunna generaliseras till förskolan som helhet. Däremot anser vi att svaren i en 

enkätundersökning ökar risken för att pedagogerna ger en förfinad bild av verksamheten 

samtidigt som det utestänger möjligheten för oss att ställa följdfrågor, därför valdes således 

detta alternativ bort (Bryman, 2011).  

 

5.2.2. Urval - inför observation 

För att kunna få så bra svar som möjligt på vår första funderade vi kring vilka förskolor som 

skulle komma att bli aktuella i våra observationer. Vår egen uppfattning, när detta projekt 

startade, var att förskolor med ”I Ur- och Skur” profil borde kunna ha bättre förutsättningar för 

att barnen ska få möta en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö, således blev detta vårt 

första urval. Eftersom vi vill kunna få fram skillnader i utomhusmiljön beslutade vi oss för att 

även observera förskolor utan särskild inriktning, vårt andra urval. För att få tillträde till fältet 

krävs att få godkännande av så kallade grindvakter, i detta fall förskolecheferna (Bryman, 

2011). Således tog vi kontakt via mail med förskolecheferna på tre förskolor som har I Ur- och 

Skur profil och tre förskolechefer på ”vanliga” förskolor. Anledningen till att vi kontaktade 

totalt sex förskolor var för att få större chans till att utföra observationer, då vi misstänkte att 

någon eller några av dessa kunde komma att tacka nej till vårt tillträde. Vi fick snabbt svar från 

en av cheferna som ställde sig positiv till vår studie och som gav oss kontaktuppgifter till två 

pedagoger på två olika förskolor, en med Uteprofil (dock ej ”i ur och skur”) och en utan särskild 

inriktning. Vidare fick vi återkoppling från två av de andra förskolorna som tyvärr inte kunde 

ta emot oss och tre förskolechefer som vid skrivande stund ej har svarat.  

 

Så av detta blir resultatet att två förskolor deltog i våra observationer, en förskola med Uteprofil 

och en ”vanlig” förskola placerad i city. Vi mailade respektive kontaktperson och bokade in ett 

besök på respektive förskola för att närmare kunna presentera oss och vår studie. Under vår 

första träff med pedagogerna gick vi igenom syftet med vår studie och att vi ville ställa spontana 

frågor som uppstod i stunden, så kallade fältsamtal. Vid detta besök utfördes även en liten 
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pilotstudie, för att kunna sondera terrängen och få en första överblick över verksamheten. Vi 

testade med andra ord våran metod för att lättare veta vad vi skulle titta på och ställa frågor om 

vid våra observationer.   

 

5.2.3. Urval - under observationerna  

När vi kom till förskolorna riktade vi in oss på att studera förskolornas gårdar och har tittat på 

vilka möjligheter som erbjuds för att barnen ska få möta en stimulerande och utvecklande 

utomhusmiljö, samt även vilka hinder som finns. För att kunna identifiera vad som är 

möjligheter respektive hinder har vi grundat vårt resultat på den tidigare forskning vi presenterat 

samt genom den information som framkommit under våra fältsamtal med pedagogerna. 

Förskolegårdarna är vårt huvudfokus men vi anser att vi även behöver titta på förskolornas 

närmiljöer, då de är av relevans för vårt syfte. För att få en fördjupad inblick i hur miljön 

utnyttjas utanför förskolegårdarna har vi, på båda förskolorna, följt med två pedagoger och 

deras barngrupp på utflykt under en förmiddag vardera.  

 

För att förstå hur pedagogerna använder sig av och utnyttjar de förutsättningar som de har 

gällande att bedriva en stimulerande verksamhet utomhus har vi både observerat deras 

handlingar och ställt frågor. Vid våra observationer intog vi en icke deltagande roll, vilket 

innebär att vi som forskare står bredvid och observerar utan att delta i det som sker, syftet med 

denna form är att påverka situationen så lite som möjligt. Karin Frantzén (2014) menar att detta 

sätt kan vara lättare då förskolan och de medverkande personerna är nya för dig som forskare. 

I och med att vi valt ut förskolor som igen av oss hade tidigare erfarenheter kring innebar det 

också att vi ej hade några ”färdiga bilder” av varken barn, pedagoger eller verksamheten i sig, 

Frantzén (2014) nämner dock att detta kan försvåra processen att veta vad forskaren kommer 

möta. Dock i vårt fall där den fysiska miljön stod i huvudfokus så kände vi ändå att denna 

variant av observationer och urval av förskolor passade bäst. Observationerna höll även en 

mindre grad av struktur och allt som kunde komma att vara relevant för vårt syfte antecknades, 

exempelvis miljöns utformning, var barnen vistades och vad pedagogerna gjorde (Bryman, 

2011; Franzén, 2014). Frågorna som ställts, vid våra fältsamtal, har varit både av spontan 

karaktär “i stunden” samt mer planerade frågor. Exempel på en spontan fråga som dök upp på 

Uteförskolan var: “fanns det en tanke att det här skulle vara en förskola med uteprofil när den 

byggdes?” medan en annan spontan fråga på Cityförskolan var: “vet ni vad som ska bli på den 

ofärdiga delen?” Exempel på mer planerade frågor var: “hur ofta går ni på utflykt?” 
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I samband med utflykterna dök det upp flertalet frågor gällande det pedagogiska syftet och ett 

exempel på Uteförskolan var: “varför går ni just hit?”.  

 

Vi spenderade två förmiddagar mellan kl. 8.30-11.30 och en eftermiddag mellan kl. 13.15-

15.00 på förskolan med Uteprofil. På Cityförskolan spenderade vi två förmiddagar mellan kl. 

8.30-11.30. Vi upplevde efter detta att vi fått tillräckligt med tid för att få syn på det som varit 

vårt fokus.  

 

5.2.4. Det empiriska materialet 

Vår empiri består av fältanteckningar både från våra observationer och samtal. För att lättare 

komma ihåg hur gårdarna såg ut kompletterade vi våra anteckningar med fotografier av 

förskolegårdarnas miljöer och dessa användes som hjälp under vår analysprocess. Vi har även 

tagit del av förskolornas presentationstexter på kommunens hemsida för att få en bredare 

uppfattning kring hur förskolorna formulerar sig när det kommer till utevistelse.   

 

5.3. Analysmetod  

Fejes och Thornberg (2015) beskriver att det finns olika metoder för hur forskaren förhåller sig 

till teori i analyseringsarbetet av sitt datamaterial. Vi har dock valt att analysera vårt 

datamaterial utan någon teoretisk grund utan istället försökt att hitta mönster för att vidare bilda 

teman som vi sedan diskuterar utifrån de data vi har. Därmed har vi utgått från det som Bryman 

(2011) beskriver som en tematisk analys som ett av de vanligaste sätten att analysera sin data 

inom kvalitativ forskning. Vår analys har genomförts i tre steg som vi redogör för nedan.  

 

5.3.1. Analyssteg 1 

När vi gick igenom vårt empiriska material, letade vi efter olika möjligheter och hinder, som 

fanns på respektive förskolegård, för att barnen ska få möta en stimulerande och utvecklande 

utomhusmiljö. Kriterierna för att kunna identifiera dessa möjligheter och hinder baserades på 

pedagogernas utsagor samt genom den tidigare forskning vi tagit del av. Samtliga möjligheter 

och hinder antecknades på “post- it” lappar.  

 

5.3.2. Analyssteg 2 

Vi bestämde oss för att kategorisera in våra post-it lappar i olika ”högar” med liknande innehåll. 

Exempelvis såg vi att regn, blåst och värme gick att samla under en gemensam kategori, väder. 
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På Cityförskolan utgjorde dessa tre kategorier hinder för att barnen ska få möta en stimulerande 

och utvecklande utomhusmiljö, medans de snarare framstod som möjligheter på Uteförskolan. 

Vidare skapades kategorier av möjligheter och hinder som kopplades till miljön och socialt. 

Under analysprocessens gång bearbetades de tre kategorierna mer grundligt och dessa bröts ned 

i ett antal rubriker som presenteras i resultatet. 

 

Denna del i analysarbetet benämns som kategorisering, vilket innebär att: “datamaterialet kodas 

i kategorier. Genom att analysera likheter och skillnader reduceras och struktureras den stora 

textmassan som data utgörs av till ett antal kategorier” (Fejes & Thornberg, 2015, s. 37). 

Kategorisering är även en av fem huvudmetoder när det gäller att utföra en kvalitativ analys.  

 

5.3.3. Analyssteg 3  

Då vår andra fråga innebär att besvara vilka strategier, utifrån respektive förutsättningar,  

pedagogerna på dessa förskolor använder för att erbjuda barnen en stimulerande och 

utvecklande utomhusmiljö, har vi utifrån våra observationer och fältsamtal konstaterat att 

pedagogerna behöver använda olika strategier för att utnyttja de möjligheter och komma förbi 

de hinder vi har identifierat. En strategi på Cityförskolan är att utnyttja närmiljön då 

förskolegården i sig inte erbjuder en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö.  

 

5.4. Etiska överväganden 

Vi har följt de fyra forskningsetiska riktlinjer som ligger till grund för vad som kallas god 

forskningssed och har tagits fram av Vetenskapsrådet (2017). Dessa styr hur en 

forskningsprocess ska gå till. Det första gäller informationskravet, som innebär att deltagare i 

en undersökning informeras om studiens syfte samt att han eller hon är föremål för studien. 

Detta hade både rektorer och pedagoger tagit del av via mail samt även vid vårt första besök. 

Efter vidare samråd med våra kontaktpersoner på förskolorna skrev vi ett informationsbrev (se 

bilaga 1.)  till barn och föräldrar, som publicerades via den informationsportal som förskolorna 

rekommenderade. På en av förskolorna sattes även brevet upp på respektive avdelnings dörr. I 

brevet framgick en presentation av oss, syftet med vår studie, samt kontaktuppgifter till oss, vi 

tydliggjorde även att barnen eller vårdnadshavaren har rätt, att när som helst, avböja till 

medverkan i undersökningen, se bilaga 1. (Vetenskapsrådet,2017; Bryman, 2011; Löfdahl, 

2014).  
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Tätt ihop med informationskravet följer samtyckeskravet, vilket innebär att de som ingår i 

studien ska, efter att information har getts, ge sitt samtycke. Detta kan ske skriftligen eller 

muntligen beroende på studiens karaktär. I vår studie ligger den fysiska utomhusmiljön och 

pedagogernas strategier kring utomhusmiljön i fokus och pedagogerna har gett sitt muntliga 

samtycke till att svara på våra frågor samt att delta i observationerna. Om det är barn under 15 

år som ingår i studien ska även vårdnadshavare ge sitt samtycke. Hade vi exempelvis valt att 

studera enskilda barn samt intervjua barnen hade vi inhämtat skriftligt samtycke från 

vårdnadshavarna. Men då barnen ej varit i huvudfokus i våra observationer ansåg vi att det 

räckte med det informerade samtycke som vårdnadshavarna gav, genom att ta del av det brev 

som gick ut där det tydligt framgick att de hade rätt att avböja till medverkan. 

 

Vidare lyfter Vetenskapsrådet (2017) fram konfidentialitetskravet, det handlar dels om att ej 

röja information till obehöriga samt att avidentifiera deltagarna, detta för att ingen koppling ska 

kunna göras till förskolorna eller personerna. Vi har använt oss av kodnamn på förskolorna och 

kallar dem för “Uteförskolan” och “Cityförskolan”. Även pedagogerna avidentifieras genom 

att  benämnas med “pedagogen” och “pedagogerna”. Inga enskilda barn nämns överhuvudtaget, 

utan beskrivs enbart som ”barnen”.  

 

Vi behåller de uppgifter som vi fått berättade för oss i förtroende vilket innebär att vi ej sprider 

informationen vidare, dessa uppgifter kommer endast användas i forskningssyfte. När denna 

uppsats är färdig och godkänd kommer vi att förstöra och kassera vårt insamlade material, vilket 

tyder på att vi följer riktlinjerna för nyttjandekravet.  

 

5.5. Studiens kvalitet  

För att bedöma kvaliteten på kvalitativ forskning beskriver Bryman (2011) att fyra delkriterier 

bör följas, dessa är: trovärdighet ,pålitlighet, överförbarhet och en möjlighet att styrka och 

konfirmera. 

 

Trovärdigheten innebär hur sanningsenliga och trovärdiga resultaten är och fenomenet ska 

belysas utifrån olika nyanser samt det ska finnas en inbördesrikedom i resultatet. Pålitlighet 

innebär att en fullständig redogörelse kan göras för alla faser av forskningsprocessen. Detta för 

att undersökningen ska kunna granskas och bedömas som ett delkriterium. Kvalitativ forskning 

innebär i normalfallet att forskaren intensivt studerar en mindre grupp individer vilket innebär 
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att ett djup eftersträvas, fokus läggs på det unika. Genom att göra så detaljerade beskrivningar 

som möjligt av ett fenomen finns möjlighet att bedöma hur pass överförbara resultaten är i andra 

kontexter. I den samhälleliga forskningen går det inte att få fullständig objektivitet och detta 

innebär att forskaren behöver ha koll på sina egna värderingar för att dessa inte ska påverka 

resultatet, vilket leder till att forskaren ska kunna styrka och konfirmera sin forskning (Bryman, 

2011).  

 

Genom vår studie har vi strävat efter att uppfylla dessa ovannämnda kriterier samt även följt de 

forskningsetiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2017) tagit fram. Vi har så utförligt som 

möjligt beskrivit miljöerna vi har jämfört och i noggrann detalj presenterat vårt resultat. Även 

hur vi gått tillväga samt de urval vi gjort under resans gång har presenterats. Vi bedömer därmed 

att vår studie håller en hög kvalitet.  
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6. Presentation av våra förskolor 

I detta kapitel kommer vi närmare presentera och beskriva de två förskolorna, som legat till 

grund för vår studie: en förskola utan särskild inriktning som ligger centralt, ”Cityförskolan” 

och en förskola med uteprofil, ”Uteförskolan”. Vi beskriver hur förskolegårdarna och närmiljön 

ser ut, därefter hur förskolorna presenteras på kommunens hemsida. Detta kapitel är relevant 

för att förstå vårt resultat.  

 

6.1.  Cityförskolan  

Detta är en relativt nyöppnad förskola utan någon särskild inriktning och den ligger placerad 

centralt i en medelstor stad. Så här presenteras förskolan på kommunens hemsida: 

 

Vårt arbete utgår från förskolans läroplan och vi lägger stor vikt vid att fånga barnens intressen, aktiviteter 

och relationer utifrån deras behov i projekt. Vår förskola ska vara välkomnande. Alla som är här eller 

kommer hit – såväl barn, föräldrar och andra som besöker vår verksamhet – ska känna att de blir sedda och 

lyssnade på. Det ska vara roligt att komma hit! Den pedagogiska miljön ska vara utforskande och 

undersökande. Som pedagoger är vi närvarande, medforskande, reflekterande och nyfikna på barns tankar 

och hypoteser. Vi ser barn som kompetenta som upptäcker och utforskar sin omvärld med stöd av 

medforskande pedagoger och andra barn. Alla pedagoger har utbildning i Vägledande samspel 

(ICDP/International Child Development Programmes). Vägledande samspel är ett förhållningssätt som 

bygger på ett positivt samspel mellan barn och vuxen. Ny utbildning och vidareutbildning sker 

kontinuerligt. 

 

Förskolans gård är ej helt klar och byggstaket avskärmar en del av ytan, majoriteten av ytan är 

täckt av asfalt, planterad gräsmatta och även planterade små träd på en lång rad och några 

buskar. Närmast husväggen breder ett tralldäck ut sig där det även finns bord och bänkar. Varje 

avdelning har en altandörr som leder ut på trallen. Två av avdelningarna har en liten sandlåda 

ingrävd i trallen närmast avdelningarna. Alla fyra avdelningar delar på samma gård och det är 

en öppen yta, det finns en sandlåda där en liten rutchkana är placerad och lekhus för de yngsta 

barnen. Vid en annan sandlåda finns en liten hinderbana med stockar och några ”klätterstolpar” 

med rep att balansera på. På gaveln, där även huvudgrinden ligger, finns en liten yta med en 

grusgång och några tillverkade stubbar att gå på. I ett förrådshus finns en del material för 

sandlådelek, samt även några utklädningskläder, små bilar och kaplastavar. Ute på gården finns 

också en dockvagn och en låda med böcker. 
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Denna förskolegård är omringad av lägenhetshus och har ingen direktkontakt med naturen. 

Vissa balkonger ligger till och med belägna inne på gården. Flera bostadshus byggs dessutom 

i detta nu. Det finns dock en större lekplats, pulkabacke och en skogsdunge på promenadavstånd 

från förskolan. Lägenhetshusen omringas av villor och vältrafikerade gator och det krävs en bra 

bits promenad för att komma till skogsområden och ett naturreservat. 

 

  

6.2. Uteförskolan  

Denna förskola har sedan byggstadiet haft en uttalad uteprofil, vilket innebär att verksamheten 

till största delen bedrivs utomhus och utomhusmiljön är väl planerad utefter dessa 

förutsättningar. Så här presenteras förskolan på kommunens hemsida:  

 

 På förskolan har vi utomhusprofil vilket innebär att verksamheten till största delen är förlagd 

utomhus. Förskolans unika läge nära skog, vatten och naturreservat ger fantastiska förutsättningar att ta tillvara 

naturens alla möjligheter för lek och lärande. Vi har natur och miljö i fokus och låter barnen upptäcka och utforska 

med alla sinnen. Vi strävar efter att ge barnen positiva upplevelser och utveckla ett varsamt förhållningssätt av att 

vara ute i naturen. Vi tar emot barnen utomhus oavsett väder och anpassar utevistelsens längd efter barnets 

välbefinnande. Barnen kommer klädda för utevistelsen till förskolan. Vi har under flera år jobbat med att 

giftminimera förskolans miljöer inne, ute och även i köket. 

 

Förskolegården är uppbyggd med olika delar, som avgränsas med staket och grindar.  På den 

ena sidan av gården finns det stora stenar och buskar. Längs med kortsidan finns 

odlingsmöjligheter i tre lite större uppbyggda planteringslådor med möjlighet att plantera bär, 

grönsaker och olika blommor. Vid stenarna finns även en hängmatta upphängd i träden. Bredvid 

denna del, på andra sidan staketet, finns en liten skogsdunge med större träd, där finns ett skjul 

med tak, sittplatser tillverkade av trä, ditlagda stockar i olika höjder. Vidare har byggmaterial i 

form av plankor i olika storlekar och former placerats ut. Intill denna “skogsdel” ligger den 

större delen av gården som består av sandlådor, en rutschkana, små trähus, samt en kulle. Varje 

avdelning, totalt fyra stycken, har ett rum som ansluter till utomhusmiljön där det finns 

“innematerial” som är enkelt att ta med sig ut. På väggarna hänger stafflin där barnen kan stå 

och måla, intill varje avdelnings dörr finns bord och bänkar.  

Utanför staketet går en gång-/cykelbana och på andra sidan ligger en lekpark med stor grönyta 

samt skog åt två håll. Lekparken är uppdelad i två områden, där ena delen består av mer naturligt 

material som trästockar, klätterhus som smälter in i naturen både genom materialval och 
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utseende. Den andra delen är mer färgglad och tillrättalagd med gungställning, rutschkana och 

sandlåda med ett hus i flera färger.  

Det finns en dansbana i skogskanten, och skogen fortsätter bortanför. En grusväg leder genom 

en kort promenad till  flera dammar och vidare till ett naturreservat med ett rikt fågel- och 

växtliv. Förskolegårdens staket har öppningar i alla riktningar rakt ut i miljön utanför. Utanför 

huvud grinden, som används till in- och utpasserande, ligger bostadshus som består av både 

villor, radhus och lägenhetshus.  
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7. Resultat 

I detta kapitel redogör vi för vårt resultat utifrån den datainsamling vi gjort, vilket består av 

identifierade möjligheter och hinder gällande en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö. 

Vi börjar med att presentera Cityförskolan, därefter följer Uteförskolan och sedan avslutas 

resultatet med en kort sammanfattning där vi ställer de båda förskolorna mot varandra.  

 

7.1. Cityförskolan 

Utifrån vårt empiriska material har vi sammanställt de möjligheter vi funnit och kategoriserat 

in dessa under två övergripande teman, vilka är förskolegården och pedagogernas vilja. Vidare 

har de hinder vi funnit sammanställts på liknande sätt och dessa har kategoriserats in under fyra 

övergripande teman, vilka är miljön, väder, föräldrar och barn, samt pedagogernas inställning. 

Samtliga av dessa presenteras närmare under kommande rubriker. 

 

7.1.1. Möjligheter för att barnen ska få möta en stimulerande och utvecklande 

utomhusmiljö 

7.1.1.1. Möjligheter som kan kopplas till förskolegården 

Denna förskola är, som vi presenterat tidigare, relativt nyöppnad och gården är till viss del 

“ofärdig” och begränsas av byggstaket. Vi kan dock konstatera utifrån våra observationer att 

gården är relativt stor i förhållande till förskolans placering, vilket gör att det finns både 

utrymme och potential till hur gården kan utvecklas för att bli mer stimulerande för barnen. För 

de yngre barnen finns i dagsläget möjligheter till stimulering och utveckling genom den lilla 

klätterställningen med tillhörande rutschkana. Gården innehåller även flertalet sandlådor där 

det finns möjlighet att bygga sandslott och göra sandkakor, vi såg även hur barnen samspelade 

fint med varandra på dessa platser (Fältanteckning, 24/4 2019). De möjligheter som 

sandlådeleken genererar handlar om både matematiska förmågor såsom byggkonstruktion, att 

räkna och att lära om olika former. Vidare genom det sociala samspel som utspelar sig utvecklar 

barnen kommunikativa förmågor och sin verbala språkförmåga samt även att deras 

fantasiförmåga stimuleras, vilket ingår i det kreativa tänkande som Wojciehowski och Ernst 

(2018) beskriver i sin studie. 
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7.1.1.2. Möjligheter som kan kopplas till pedagogernas vilja 

I våra samtal med pedagogerna angående förskolegården finner vi en gemensam nämnare och 

det är att de tycker att gården är “tråkig”. En pedagog uttryckte att: “det finns inte tillräckligt 

med motorisk utmaning för de äldre barnen” (Fältsamtal, 24/4 2019). Vår uppfattning av detta 

uttalande är att det finns en medvetenhet kring gårdens brister och samtidigt märker vi av en 

vilja till förbättring och utveckling och vi får berättat för oss att en ”gårdsgrupp” är tillsatt för 

att utveckla gården samt skapa fler möjligheter till en stimulerande och utvecklande utemiljö.  

 

7.1.2. Hinder för att barnen ska få möta en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö 

7.1.2.1. Hinder som kan kopplas till miljön 

Utifrån vårt observationsmaterial kunde vi identifiera två hinder i miljön som innebär att det ej 

blir en stimulerande utevistelse, dessa är: platt/tillrättalagd gård samt avsaknad av 

variationsrik miljö. Dessa två huvudorsaker som vi funnit gällande utemiljön orsakar i sin tur 

andra brister som vi förklarar nedan. 

 

För de äldre barn är det väldigt begränsat med utmaningar, i form av material som stimulerar 

en motorisk utveckling. Visserligen finns några ditplacerade små ”balansstubbar” och några 

större ”pelare” att klättra på, men enligt pedagogerna så krävs mer än så vilket framkom vid 

fältsamtalen. Det finns heller ingen som helst plats där barnen kan leka undanskymt från 

pedagoger och detta begränsar i sin tur utrymmet för fantasilek. I och med att gården är 

”inklämd” bland bostadshus finns heller ingen tillgång till naturligt material vare sig när det 

gäller en skogsdunge på gården eller ditlagt material. Allt detta kan i sin tur bidra till att barnen 

får långtråkigt på den befintliga gården (Fältanteckning, 24/4 2019). Mårtensson (2004) 

beskriver betydelsen av förskolegårdens utformning och de ovan kursiverade begreppen är 

huvudkomponenter för att barnen ska få möta en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö. 

Att denna gård dessutom inte var helt färdigställd vid våra observationer bidrar till ytterligare 

en viss begränsning. När vi frågade pedagogerna om det skulle bli någon större klätterställning 

eller annat utmanande på den delen, var svaret nej då förskolans ekonomi inte räckte till att 

köpa in något mer. Våran analys av gården bekräftades även genom det pedagogerna själva 

uttryckte: ”våran gård är så tråkig, det finns ingenting att göra för barnen, speciellt de större” 

(Fältsamtal, 25/4 2019). Detta anser vi ligger i linje med vad Miranda et al. (2017) kommer 

fram till i sin studie där de menar på att förskolegårdarnas miljöer var underutnyttjade och 

saknade en miljö som erbjuder affordance.  
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7.1.2.2. Hinder som kan kopplas till väder 

Vidare under vårt analysarbete fann vi tre hinder som vi kategoriserat till väder, nämligen 

värme, blåst och regn, dessa försvårar möjligheten för denna förskola, att överhuvudtaget vara 

ute. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa. 

 

Att värme blir ett hinder för att vara utomhus kunde vi konstatera utifrån våra observationer av 

gården. Då gården saknar områden som utgör skugga samt att den ligger inklämd mellan flera 

bostadshus gör att värmen tenderar stanna kvar på gården och det blir som en ”gryta”. Vår 

hypotes kring just värmen bekräftades, till viss del, även vid våra samtal med pedagogerna. 

Visserligen har förskolan ej haft någon verksamhet under sommaren då den är relativt ny, men 

vi fick berättat för oss hur det hade varit bara några veckor före vår observation, då april bjöd 

på en för årstiden varm period. Därför uttryckte flera av pedagogerna en oro för hur det skulle 

komma att bli följande sommar (Fältsamtal, 24/4 2019).  

 

Vidare fann vi att blåst orsakar svårigheter med att vistas på gården, då gården är öppen och till 

stor del består av tre större sandlådor och därmed finns ingen chans att undkomma sanden när 

det blåser. Vid en första anblick av gården finns inga uppenbara tecken på att blåst kan vara ett 

problem då det finns skyddande hus runtomkring, men vid kraftig blåst drar vinden tvärs över 

gården genom de två små öppningar som finns mellan husväggarna. En pedagog berättade om 

en händelse då det dagen innan hade blåst kraftigt och alla fick sanden i ansiktet, vilket 

upplevdes som ett stort obehag hos både barn och pedagoger. Tanken var att stängningen skulle 

ske ute men pedagogerna fick ändra sina planer och gå in igen på grund av blåsten (Fältsamtal 

25/4 2019). Detta ser vi som ett tydligt exempel på att vädret, i detta fall blåsten, blir till ett 

hinder för att överhuvudtaget vistas utomhus.  

 

Regn i sig är inget hinder för utevistelse men vi har identifierat att det blir till ett hinder då 

barnen inte har rätt kläder för att vistas ute i regn. Ett exempel utifrån vårt observationsmaterial 

är hur barn saknade galonbyxor och gummistövlar fast det hade regnat på morgonen och det 

var blött ute. Vi kunde även höra hur pedagogerna sinsemellan pratade om detta vid 

påklädningen i hallen. Vi uppfattade att detta var ett återkommande problem vilket begränsar 

möjligheterna till utevistelse trots att pedagogerna hade en vilja till att vara utomhus.  

 

Alla dessa tre komponenter kopplade till väder kan innebära hinder för denna förskola att ens 

utnyttja sin utomhusmiljö. Vi menar såhär: att vara ute då sanden yr omkring rakt i ansiktet, när 
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solen gassar eller att vara ute i regnet utan stövlar och regnkläder gör det svårt att uppleva 

utomhusmiljön som stimulerande och utvecklande.  

 

7.1.2.3. Hinder som kan kopplas till föräldrar och barns bristande erfarenhet  

Vi har identifierat föräldrar som ett hinder i den mening att bedriva verksamhet utomhus, då 

det på denna förskola möts många olika kulturer och vanan att vistas utomhus skiljer sig åt. 

Vilket vidare bidrar till att barnen, som vi tidigare nämnt, saknar rätt kläder efter rätt väder, 

samt att barnen på denna förskola inte har vanan med sig hemifrån när det kommer till att vistas 

utomhus. Exempelvis kunde vi utifrån vårt observationsmaterial konstatera att många barn 

snubblade fast marken var platt samt vi såg många barn som var ledsna. En pedagog berättade 

för oss att vissa barn i 5-6 årsåldern blev skjutsade i vagn till förskolan, vi tolkar det som ett 

bidrag till barnens minskade motoriska utveckling. Vidare berättar pedagogen att de är 

medvetna om barnens bristande motorik och därför blir syftet med promenaderna ofta att träna 

och stimulera denna utveckling (Fältsamtal, 24/4 2019). Vi tolkar detta som att pedagogerna 

har ett professionellt förhållningssätt genom att de ser barngruppens behov och anpassar 

verksamheten utefter detta. 

 

7.1.2.4. Hinder som kan kopplas till pedagogernas inställning 

Då denna förskola inte har någon uttalad Uteprofil och således delar inte pedagogerna samma 

intresse för utevistelse, vilket kan bidra till större konflikter i arbetslagen gällande i vilken 

utsträckning det pedagogiska arbetet ska förläggas  utomhus. Det är dock inget som vi rent 

konkret upplevde eller såg under våra observationer eftersom vi enbart följde två pedagoger 

och deras intresse för utevistelse var väldigt stor.  

 

7.1.3. Pedagogernas strategier för att barnen ska få möta en stimulerande och 

utvecklande utomhusmiljö 

7.1.3.1. Strategier som innebär att förskolegården används 

Pedagogerna har en tanke om att vara utomhus minst en gång om dagen och två dagar i veckan 

tas barnen emot utomhus från klockan åtta. Vid våra observationstillfällen intogs även frukten 

utomhus och en pedagog berättar att de äter frukt och mellanmål ute så fort tillfälle ges. För de 

barn som kanske ej bär med sig denna erfarenhet hemifrån blir det naturligtvis extra 

utvecklande att få uppleva detta i förskolan.  

 



 

 

29 

7.1.3.2. Strategier som innebär att närmiljön används 

Pedagogerna på denna förskola är medvetna om gårdens brister och avsaknad av en 

stimulerande och utvecklande utomhusmiljö. För att komplettera den utnyttjas därför närmiljön 

för att kunna ge barnen en bättre chans till motorisk utveckling och utmaningar. Det bekräftades 

genom observationer, i form av att vi följde med på en utflykt där vi gick en bits promenad 

genom ett villakvarter för att komma till ett naturområde, som bestod av en liten damm, en äng 

och ett skogsparti med större träd och stora stenar samt ett dike. När vi kommit fram till denna 

plats samlades barn och pedagoger för att äta frukt och därefter tog ena pedagogen fram en påse 

med olika uppdragskort. När aktiviteten var avslutad fanns tid kvar för fri lek, vi hoppade över 

diket, några barn plockade vitsippor och flera barn lekte och klättrade på de stora stenarna 

(Fältanteckning, 24/4 2019). Genom denna utflykt fick barnen möta variationer som saknas på 

den egna gården samtidigt som vår uppfattning är att denna utflykt överensstämmer med Lpfö 

18 och följande citat: ”barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga 

genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer” (s. 9). 

 

Vi frågade även en av pedagogerna hur ofta de brukade gå på utflykt och det framkom att varje 

avdelning hade en fast utflyktsdag per vecka och utöver detta gjordes även spontana utflykter. 

När vi befann oss på förskolan och utförde observationer såg vi även hur en småbarnsavdelning 

med tre pedagoger gick iväg på promenad. Vidare fanns önskemål om att kunna ta med sig 

lunchen på utflykterna för att kunna vara ute längre och ej vara begränsade till lunchtiden på 

förskolan (Fältsamtal, 25/4 2019). Detta uppfattar vi som ett tydligt tecken på ett stort 

engagemang hos dessa pedagoger och genom längre utflykter ökar även möjligheterna till att i 

större utsträckning få möta stimulans och utveckling i utomhusmiljö. 

 

7.2. Uteförskolan 

Nedan följer en sammanställning av de möjligheter vi identifierat utifrån vår empiri. Dessa 

möjligheter har kategoriserats till följande teman: förskolegården, uteförskolan som institution, 

pedagogernas inställning, föräldrar och barns erfarenheter och slutligen väder. Vi har endast 

identifierat ett hinder och detta går under temat väder. 
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7.2.1. Möjligheter för att för att barnen ska få möta en stimulerande och utvecklande 

utomhusmiljö 

7.2.1.1. Möjligheter som kan kopplas till förskolegården 

Utifrån analys av vårt empiriska material kan vi identifiera flera olika möjligheter som denna 

förskolegård erbjuder barnen. De två huvudkomponenterna är en stimulerande och utvecklande 

miljö, vilka i sin tur bidrar till en rad aspekter som är viktiga för barns lärande och utveckling. 

Den utmanande gården ger alla barnen oavsett ålder möjlighet till motorisk utveckling. Här kan 

barnen klättra, rulla, springa, gräva och åka rutschkana. Det finns även tillgång till naturligt 

material såsom plankor, kottar och pinnar, detta utmanar barnens kreativa tänkande, vilket 

Wojciehowski och Ernst (2018) beskriver som en grundläggande färdighet som barnen behöver 

utveckla redan i tidig ålder. Den variationsrika miljön med sina träd, buskar, stenar och kullar 

innebär att barnen kan leka undanskymt och detta i sin tur främjar för fantasilek samt skapar 

möjlighet för barnen att utveckla en platsidentitet (Mårtensson, 2004; Heurlin-Norinder, 2005). 

Här finns även planteringslådor vilket gör att barnen tillägnar sig grundläggande kunskaper som 

ligger inom ämnet hållbar utveckling. Variationen och möjligheterna som finns på denna 

förskolegård bidrar till att barnen får möta både en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö 

som ligger i linje med vad både läroplanen, Lpfö18 samt tidigare forskning beskriver att barn 

har rätt till. 

 

7.2.1.2. Möjligheter som kan kopplas till Uteförskolan som institution  

Under våra observationer dök frågan upp om det fanns en tanke med att det skulle vara en 

förskola med uteprofil från start. I ett av våra fältsamtal berättade en pedagog att detta var 

bestämt redan vid byggnadsplaneringen och därför var placeringen av förskolan noga 

genomtänkt och även gården planerades utefter detta. Vi tolkar det som att det fanns en stor 

medvetenhet och kunskap kring vad barnen främjas av i utomhusmiljön redan i 

planeringsstadiet. Vidare blir anställning av pedagoger en möjlighet då det tydligt framkommer 

både via kommunens hemsida och vid anställningsintervjuer att förskolan har denna profil och 

därför är det av stor vikt att personalen delar detta intresse för utevistelse. Denna gemensamma 

nämnare bidrar till att en stor del av pedagogernas arbete handlar om både utomhusmiljön i sig 

och det pedagogiska arbetet, för att erbjuda barnen ett stimulerande och utvecklande lärande. 
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7.2.1.3. Möjligheter som kan kopplas till pedagogernas inställning 

Genom att pedagogerna anställs utifrån förskolans uteprofil blir resultatet att samtliga 

pedagoger har en gemensam inställning gällande uteverksamhet. I de få fall då en pedagog inte 

delat institutionens intresse och inställning, har det slutat med att pedagogen självmant sagt upp 

sin anställning, vilket en pedagog berättade för oss (Fältsamtal, 11/4 2019). Vi tolkar det som 

att det finns ett krav på att pedagogerna ska inneha ett brinnande utomhusintresse och saknas 

detta så ”passar man inte in”. Pedagogerna som arbetar på förskolan är väl medvetna om alla 

de möjligheter som den variationsrika gården har att erbjuda och de har ett tillåtande 

förhållningssätt vilket innebär att barnen får större utrymme att utveckla sin lek utefter sina 

önskemål. Detta framkommer även som en viktig del i den studie Norðdahl och Einarsdóttir 

(2015) genomfört, där lärarna som ingick i studien såg värdet i att ge barnen utrymme till att 

utmanas. Uteförskolans pedagoger är närvarande och de har återkommande projektarbeten som 

är kopplade till ett övergripande tema som grundar sig i hållbar utveckling och detta återspeglas 

i samtliga aktiviteter, även när det kommer till val av material. Genom detta tillåtande och 

närvarande förhållningssätt utnyttjas gården till sin fulla potential och barnen erbjuds en 

stimulerande och utvecklande utomhusmiljö.  

 

7.2.1.4. Möjligheter som kan kopplas till föräldrar och barns erfarenheter 

När föräldrar söker plats för sina barn på denna förskola framkommer informationen om 

förskolans profil tydligt, för att skapa så bra förutsättning som möjligt för barnen. Detta gör att 

föräldrarna blir väl medvetna om förutsättningarna som gäller och således tenderar det vara 

föräldrar som själva har ett starkt utomhusintresse som söker plats för sina barn, det berättade 

en pedagog för oss (Fältsamtal, 10/4 2019). Vidare berättar pedagogen att det funnits fall då 

föräldrar tyckt att utevistelsen tagit för stor del av verksamheten, och därför valt att säga upp 

sin plats för sitt barn. Även här upplever vi att utomhusintresset ska vara en självklarhet för 

samtliga och förskolans inriktning gällande utevistelse är inget som föräldrar verkar kunna 

rucka på, vilket gör att de som är av annan åsikt väljer andra förskolor. När vi genomförde våra 

observationer upplevde vi en positiv inställning till utevistelse både hos föräldrar och barn, det 

var en glädjefylld atmosfär på gården när vi kom dit. Intresset och engagemanget hos 

föräldrarna, som ofta återspeglas hos barnen, samt att samtliga barn var bra utrustade med 

kläder för alla väder och ordentligt med ombyte, bidrar till att skapa bättre förutsättningar för 

att kunna bedriva en stimulerande och utvecklande verksamhet i utomhusmiljö. 
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7.2.1.5. Möjligheter som kan kopplas till väder  

Vädret, när det gäller denna förskola, framstår utifrån analysen av vårt observationsmaterial 

som en möjlighet. Dels beror det på att samtliga som vistas här är utrustade med kläder som 

passar alla väder, men framförallt beroende på hur förskolegården är utformad och var den är 

placerad. Det finns tillgång till både skugga och lä när vädret kräver detta och placeringen av 

förskolan gör att det är ”luftigt” och således går det att vara ute i både värme och blåst. 

Pedagogerna var även duktiga på att utnyttja vädret och anpassa aktiviteter utefter detta, 

exempelvis att måla på snön, odla eller vattenlek (Fältsamtal, 10/4 2019). Genom att ta tillvara 

på vädrets skiftande karaktär skapas ytterligare möjligheter till en stimulerande och utvecklande 

utomhusmiljö där lärande kan ske.  

 

7.2.2.  Hinder för att barnen ska få möta en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö 

7.2.2.1. Hinder som kan kopplas till väder 

Genom vår analys av empirin kan vi konstatera att denna förskola endast möter minimalt med 

hinder och dessa är väderrelaterade, det handlar om de fall när det är extremt kallt eller väldigt 

rått väder, då utevistelsen varvas mer med inomhusvistelse. Pedagogerna beskrev: ”när det är 

för kallt att sitta ute med projektarbete som kräver att man har fria händer utan vantar, då gör 

vi det inne istället”. En annan pedagog säger: ”bara för att vi har Uteprofil så tvingar vi ju inte 

barnen att vara ute hela tiden, det gäller att känna av och ha känsla för när barnen behöver bryta 

en stund, det ska ju vara stimulerande att vara ute” (Fältsamtal, 11/4 2019). Genom dessa 

uttalanden upplever vi att pedagogerna gör medvetna val utifrån barnens bästa, vilket enligt oss  

tyder på ett professionellt förhållningssätt. 

 

7.2.3. Pedagogernas strategier för att barnen ska få möta en stimulerande och 

utvecklande utomhusmiljö 

7.2.3.1. Strategier som innebär att förskolegården används 

Det blir tydligt för oss under våra observationer att ”vara ute” ligger i förskolans naturliga 

vardag. Varje dag tas barnen emot ute på gården från kl. 07.00 och är sedan ute i stort sett hela 

dagarna, med undantag för samling, lunch och vila som i de flesta fall sker inomhus. Både frukt 

och mellanmål intas utomhus då vädret tillåter, i annat fall använder de hallarna som 

”värmestuga” och sitter ned på golvet och äter. Att enbart vistas ute behöver nödvändigtvis i 

sig inte vara stimulerande och utvecklande, men här sker det pedagogiska arbetet övergripande 

på förskolegården vilket innebär att förskolegården används till sin fulla potential. Variationer 



 

 

33 

erbjuds genom exempelvis odlingsmöjligheter där barnen ges möjligheter till att utveckla 

kunskap och lärande kring hela odlingsprocessen från att så ett frö till att skörda. Ytterligare 

exempel är gårdens egna skogsdunge där barnen får chans att leka undanskymt i ett socialt 

samspel med varandra samt att utveckla sin grovmotorik. Detta framkommer som viktiga 

platser i barnens vardag i både Mårtenssons (2004) samt Norðdahl och Einarsdóttirs (2015) 

studier. Förskolan arbetar dessutom efter mottot att “allt som kan göras inne kan göras ute” 

(Fältsamtal, 10/4 2019) och därför används annars typiska “innematerial” även utomhus. Under 

observationen bekräftades även detta när vi såg hur pedagogerna plockade ut mattor och lade 

på marken där flera barn satt och byggde med “nopprer” (en slags klossar). Detta innematerial 

var lättillgängligt och stod förberett i vagnar i ateljéerna som låg i anslutning till gården, på 

flera platser fanns även målarstafflier uppsatta på väggarna där några barn stod och målade.  

Här uppfattar vi att det finns en öppenhet kring var olika material kan användas och 

lättillgängligheten gör att det faktiskt används i större utsträckning.  

 

7.2.3.2. Strategier som innebär att närmiljön används 

Även fast barnen redan på gården får möta en stimulerande miljö så utnyttjas närmiljön till stor 

del för att barnen ska få ytterligare variation i sin tillvaro. I samtal med en pedagog framkommer 

att varje avdelning har en utflyktsdag per vecka och de tar även chansen till att göra spontana 

utflykter, vidare berättar hon att i och med de grindar som finns strategiskt utplacerade används 

den närmaste närmiljön, såsom en dunge, dansbana och en lekpark flitigt (Fältsamtal, 11/4 

2019). Våra tolkningar är att då barnen är ute så pass mycket på sin egen gård, eftersom den 

dagliga verksamheten till största del sker här, så kan det finnas risk att de blir ”hemmablinda” 

och det som gården erbjuder blir en självklarhet. Vi menar att de äldre barnen på denna förskola 

behöver utmanas på en något högre nivå för att stimuleras och utvecklas, eftersom de redan har 

en stor vana när det kommer till utevistelse. För att förtydliga menar vi: att om Cityförskolans 

barn skulle komma till Uteförskolans gård skulle de ges enorma möjligheter till stimulans och 

utveckling, då deras vana för denna typ av miljö ej är lika stor. Medans denna miljö för 

Uteförskolans barn är vardag och därför kan utflykter främja för vidare stimulans och 

utveckling. 

 

Under våran ena observationsdag följde vi med till ett närliggande naturreservat, på vägen dit 

samtalades det om fåglar och bävrar. I en värmestuga intogs smörgåsar, frukt och varm mjölk, 

därefter lekte barnen runt värmestugan och vid sjön. I ett fältsamtal frågade vi om syftet med 

just denna utflykt och pedagogen berättade att tanken är att knyta ihop närmiljön, i detta fall 



 

 

34 

sjön, med sitt övergripande projektarbete som handlar om hållbar utveckling. Vidare förklarar 

pedagogen att projektet just nu berör olika boendeförhållanden runtom i världen och har vid 

detta tillfälle landat i Afrika. Därför skulle naturmaterial, i form av vass, stenar och annat 

tänkbart, samlas för att använda vid byggnation av lerhus (Fältsamtal, 10/4 2019). Vi uppfattar 

genom denna utflykt att pedagogerna är medvetna och engagerade. De tar med sitt projekt i alla 

delar av verksamheten och promenaden får ett tydligt syfte, samtidigt som det ges utrymme för 

fri lek och övriga reflektioner. Detta kopplar vi ihop med ett didaktiskt förhållningssätt likväl 

som att läroplansmålen finns med i verksamheten.  När vi gick hem från utflykten och passerade 

några dammar berättade den andra pedagogen att de brukade användas till att “håva” olika 

insekter och vattendjur. Under vintertid användes dessa dammar för skridskoåkning. 

Ovanstående, menar vi, är bra exempel på hur denna förskola använder sig av närmiljön som 

komplement till sin egen gård, genom detta skapas en större dimension av lärande, där barnen 

stimuleras och utvecklas. 

 

7.3. Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att Uteförskolan framstår som den, av våra två förskolor, med bäst 

förutsättningar och flest möjligheter, den har mycket “gratis” i sin verksamhet både när det 

gäller förskolegård, närmiljö, filosofi, barngrupp och föräldrar. Genom att förskolan redan i 

byggstadiet var menad att bli en uteförskola har även gården planerats utefter detta och visar 

överlag en mer genomtänkt sammanhang för att barnen ska få möta en stimulerande och 

utvecklande utomhusmiljö. På Cityförskolan dominerar hindren i alla ovanstående avseenden, 

och vi tolkar det som att denna förskola var en snabb lösning i ett växande bostadsområde och 

att gården inte är “färdig”. Här krävs ett större “efterarbete” och medvetenhet hos pedagogerna 

för att kunna utveckla gården så att barnen ska få möta en stimulerande och utvecklande 

utomhusmiljö, som de enligt läroplanen har rätt till. Exempelvis hade pedagogerna på 

Cityförskolan kunnat stanna vid sin åsikt att deras gård var så ”tråkig” och inte erbjöd 

tillräckligt, och hellre stannat kvar inne på förskolan. Men nu valde de istället att tillsätta en 

gårdsgrupp för att utveckla och förbättra möjligheterna, samtidigt som man såg möjligheter i 

sin närmiljö. Detta tycker vi visar på en positiv vilja och engagemang hos dessa pedagoger.  

 

Även när det kommer till att använda sin närmiljö är förutsättningarna vitt skilda på dessa två 

förskolor. Uteförskolan har naturen och en lekpark med grönytor precis inom räckhåll och kan 

bara öppna grindarna och kliva ”ut”, Cityförskolan däremot är omringad av högre bostadshus 
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och från gården syns varken någon skog eller lekpark. Detta resulterar i att det krävs olika 

strategier och planering från pedagogerna i dessa förskolor för att använda sin närmiljö som ett 

komplement till den egna gården. Eftersom det även finns stora skillnader hos barngrupperna 

gällande vanan att vistas utomhus innebär detta att pedagogerna behöver arbeta utefter just 

deras förutsättningar, för att barnen ska få stimulans och utveckling i sin utomhusmiljö. 

Exempelvis har barnen på Cityförskolan en mer bristande erfarenhet att vistas utomhus och det 

kan vara nog så stimulerande och utvecklande att ta en promenad till närmaste lekpark eller att 

bara bygga upp en hinderbana på den egna gården. På Uteförskolan däremot har barnen både 

hemifrån och genom förskolan stor erfarenhet och vana att vistas i olika typer av 

utomhusmiljöer och det innebär att de behöver utmanas på en högre nivå för att få den stimulans 

de behöver.  
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8. Diskussion  

I detta avslutande kapitel kommer vi gå igenom vårt resultat i förhållande till tidigare forskning 

och läroplanen, Lpfö 18. Vi kommer också diskutera kring vår roll som pedagog och hur den 

påverkas i förhållande till förskolor med skilda förutsättningar. Därefter följer en 

metoddiskussion samt avslutningsvis studiens bidrag.    

 

8.1. Resultat i förhållande till tidigare forskning 

En gemensam nämnare som Mårtensson (2004), Engdahl (2014) samt Norðdahl och 

Einarsdóttir (2015) kommer fram till i sina studier är vikten av en naturrik miljö. Utifrån 

barnens perspektiv framkommer att platser såsom skogsdungar, klätterträd och större stenar 

står högt i kurs. Dessa platser ger barnen möjlighet att leka ”hemliga lekar”, undanskymt från 

pedagoger samt anta fysiska utmaningar. Samtidigt bidrar dessa platser av mångfald och 

naturligt material till att öka barnens kreativa tänkande och förmåga till fantasi, enligt 

Wojciehowski och Ernst (2018) samt Änggård (2009). Utifrån vårt resultat blir det tydligt att 

barnen på Uteförskolan möter dessa möjligheter redan på förskolegården, då vi såg hur barnen 

lekte och samspelade med varandra på olika platser, vilket ligger i linje med det som Heurlin-

Norinder (2005) beskriver gällande att skapa platsidentitet. Enligt vår uppfattning saknar 

Cityförskolan dessa möjligheter på sin gård, vilket i sin tur bidrar till att barnen på denna 

förskola inte möter samma möjligheter till lärande och utveckling i sin utemiljö. Däremot får 

dessa barn en större variation av både inomhusmiljö och utomhusmiljö, vilket enligt Kroeker 

(2017) behövs för att främja för barns utvecklingsförmåga.  

 

När förskolegården saknar dessa ovannämnda möjligheter beskriver Änggård (2009) och 

Mårtensson (2004) hur närmiljön kan användas som en kompletterande resurs för att barnen 

ska få möta en variationsrik miljö. Vanligt förekommande i förskolans verksamhet är att 

avdelningarna har en utflyktsdag var i veckan och ibland sker spontana utflykter utöver detta. 

Båda våra studerade förskolor arbetade efter denna princip och använde sig av sin närmiljö där 

det fanns varierande platser, såväl skog som närliggande lekparker, att besöka. När det kommer 

till Uteförskolan menar vi att en utflyktsdag ”räcker” som komplement till gården då vi i vårt 

resultat observerade att gården i sig erbjuder så många möjligheter. Däremot erbjuds inte barnen 

på Cityförskolan detta i samma utsträckning och därför blir en utflyktsdag alldeles för lite för 

att fylla barnens behov och rätt till en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö.  
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Det finns dock en skillnad i vad som är tillräckligt stimulerande och utvecklande för en 1-3 

åring respektive en 3-5 åring. För en 1-3 åring kan det vara nog så stimulerande att gräva i 

sandlådan och att ta sig över sandlådekanten eller klättra upp för en liten rutschkana. Enligt det 

resultat som Berkhuizen (2014) lyfter fram tyr sig de yngre barnen i större utsträckning till 

pedagogerna och är i större behov av vägledning i sitt samspel med andra barn. Detta kan 

jämföras med det resultat som framkommer i Engdahl (2014), Miranda et al. (2017) och 

Maynard och Waters (2007) studier, där samtliga är överens om att pedagogerna intar en mer 

stödjande och övervakande roll ute på förskolegårdarna. Utifrån vårt eget resultat kan vi 

konstatera att de yngre barnen på Cityförskolan erbjuds en tillräckligt stimulerande miljö på 

gården samtidigt som pedagogerna befann sig i deras närhet. Vi såg flera pedagoger gå hand i 

hand med dessa barn och hur yngre barn och pedagoger samspelade med varandra i sandlådan, 

medans de äldre barnen fick ett friare utrymme. Dock saknas här den variationsrika och 

stimulerande miljö som samtliga barn har rätt till, vilket gör att de äldre barnen på Cityförskolan 

“faller mellan stolarna”. Uteförskolans förskolegård erbjuder däremot dessa möjligheter för 

samtliga barn oavsett ålder. 

 

Barn idag tillbringar mycket tid i förskolan och samtidigt råder personalbrist i yrket vilket kan 

göra att de utflykter till närmiljön som ska komplettera förskolegården inte alltid blir av. Vidare 

visar Maynard och Waters (2007) resultat på att pedagogerna drog sig för att gå på utflykt på 

grund av ren bekvämlighet och att de ansåg att det var för tidskrävande. Därför blir det ännu 

viktigare att förskolegårdarna bör uppfylla vissa kriterier och erbjuda barnen en stimulerande 

och varierande utomhusmiljö. Som Miranda et al. (2017) lyfter fram i sitt resultat tenderar 

förskolegårdarna att vara underutnyttjade samt att pedagogerna saknar medvetenhet kring 

gårdens potential. Jämför vi detta med vårt eget resultat kan vi konstatera att pedagogerna på 

både Uteförskolan och Cityförskolan, trots de fysiskt skilda förutsättningarna, är väl medvetna 

om dessa. Givetvis finns en stor fördel då Uteförskolan som institution har utevistelsen som en 

självklarhet i alla lägen och då gården är planerad och anpassad efter detta. Trots sämre 

förutsättningar i den befintliga miljön visade dock  pedagogerna på Cityförskolan en stor vilja 

till att förbättra sin gård och på så vis öka chanserna att utnyttja den potential som kan bli 

möjlig.  
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8.2. Resultat i förhållande till läroplanen, Lpfö 18 

Den svenska läroplanen, Lpfö 18 som ligger till grund för förskolans verksamhet är tydlig med 

vad som ska gälla i förskolan, samtidigt som den lämnar ett stort tolkningsutrymme för de som 

läser den och ska arbeta efter dessa grunder. Som vi tagit upp i bakgrunden står det klart och 

tydligt att alla barn ska få tillgång till en varierande miljö och utbildningen ska enligt skolverket 

vara likvärdig oavsett var i landet den bedrivs (Skolverket, 2018). Låt oss stanna kvar och 

diskutera kring just dessa begrepp i kontrast till vårt resultat.  

 

Vårt resultat visar att förskolegårdarnas miljöer och institutioner skiljde sig åt radikalt. Den ena 

gården, Uteförskolan, erbjuder samtliga barn en varierande miljö, i form av både skogsdunge, 

kulle, öppna ytor och sandlådor, där barnen ges en stor möjlighet till både lärande och 

utveckling av olika förmågor. Medans den andra gården, Cityförskolan, utifrån vårt resultat i 

princip helt saknar en sådan varierande miljö och därför inte bidrar på likvärdigt sätt till barns 

lärande och utveckling. Givetvis förstår vi att alla Sveriges förskolor inte kan vara placerade på 

ett jämförbart sätt eller ha samma förutsättningar vare sig det gäller gården eller hur förskolan 

är uppbyggd. Det finns även en stor skillnad gällande varje förskola som en egen institution, vi 

tänker då på om det är en förskola med särskild inriktning, en mångkulturell förskola, eller en 

teckenspråkig förskola. Detta leder oss in på begreppet likvärdig, som för oss framstår som 

väldigt tvetydigt och kan tolkas på många olika sätt. Det är utbildningen inom förskolan som 

ska vara likvärdig, och i denna utbildning ingår barns lärande och utveckling, vilket sker både 

inomhus och utomhus. Då våra observerade förskolegårdar skiljer sig åt när det kommer till att 

barnen ska få möta en stimulerande och utvecklande utemiljö, menar vi att pedagogernas roll 

blir avgörande. Det är pedagogernas ansvar att anpassa sin verksamhet för att alla barn ska få 

en likvärdig utbildning, i detta fall genom det lärande och utveckling som sker utomhus. Vi såg 

tydligt att de pedagoger, på respektive förskola vi följde, försökte göra det bästa av sina 

förutsättningar för att samtliga barn skulle få chans att möta en varierande och stimulerande 

miljö. Detta genom att utnyttja närmiljön där både skog, äng, lekpark och i ena fallet sjömark 

fanns tillgänglig.  

 

Läroplanen för förskolan beskriver även att: ”barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter 

under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer” (Skolverket, 2018. s.11). 

Här är vi av uppfattningen att Cityförskolan bäst lever upp till ovanstående citat, då vi tydligt 

såg pågående aktiviteter både inne som ute, samt följde med en avdelning på utflykt utanför 

gården. Vid vårt första besök gick vi igenom avdelningens innemiljö för att få en liten 
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uppfattning hur den såg ut och kunde konstatera att den erbjöd olika mindre rum som var 

anpassade för olika aktiviteter och lekar, samt en ateljé för skapande av olika slag. När vi gjorde 

en motsvarande rundvandring inne på Uteförskolan upplevde vi en mer avskalad lekmiljö 

inomhus, det var mer begränsat med lekmaterial och deras pågående projektarbeten tog större 

del av väggytan. Under samtal med en av pedagogerna på den avdelning vi följde framkom att 

de  hade en ”innedag” per vecka i smågrupper, då  barnen under förmiddagen för att arbeta med 

projekt och fri lek. Utöver denna förmiddag kunde det skifta och ej bli så ofta och i de fall mer 

tid spenderades inne var det vädret som avgjorde. Med detta sagt menar vi att förutsättningarna 

för att barnen ska få en likvärdig utbildning beträffande verksamheten som sker i innemiljö 

skiljer sig åt dessa förskolor emellan.  

 

Vidare kan diskuteras huruvida respektive förskola motsvarar läroplanen gällande: 

”utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar 

barnens utveckling, hälsa och välbefinnande” (Skolverket, 2018. s. 7).  

Vi tänker då i första hand på de två sistnämnda begreppen, hälsa och välbefinnande. Rent 

spontant framstår, för oss, här att Uteförskolan ligger i topp, visserligen har vi inget tydligt 

resultat kring detta eftersom vi inte utfört någon undersökning kring just denna aspekt. Dock 

under våra observationer på Uteförskolan iakttog vi att barnen lekte och hade fina samspel med 

varandra, även pedagogerna deltog i interaktion med barnen och vi upplevde att atmosfären på 

gården talade för att barn och pedagoger var tillfreds med sin tillvaro och det var en glädjefylld 

stämning. Enligt en av pedagogerna var de även väldigt förskonade från sjukdomar och under 

vinterhalvåret hade de endast två fall av magsjuka. Vilket på andra förskolor tenderar sprida sig 

som en löpeld och bara ”gå runt”, vilket vi själva har erfarenhet av genom våra egna barn som 

gått på förskola.  

 

På Cityförskolan såg och hörde vi många barn som var ledsna och snubblade trots att de rörde 

sig på en plan yta, några gick tätt intill pedagogerna som var på gården. Vi tolkade detta som 

ett tecken på att de inte var lika bekväma och trygga i utomhusmiljön som barnen på 

Uteförskolan.  

 

 

Ytterligare en aspekt som är värt att diskutera vill vi koppla till själva byggnadsplanering av 

nya förskolor och huruvida barns lärande och utveckling finns i åtanke när utformningen av 

förskolegårdarna planeras. Då vi är eniga med pedagogerna på Cityförskolan, som menade att 
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deras ”gård är så tråkig”, ställer vi oss frågande till tankegångarna kring utomhusmiljön i 

planeringen och utformningen av denna förskola. Här känns det som en väldigt viktig del av 

förskolans läroplan, Lpfö 18 har förbisetts när det kommer till utemiljöns utformning i syfte att 

främja barns lärande, utveckling, motoriska färdigheter, samt rätten att möta en variationsrik 

och stimulerande miljö. Dessutom framkommer i Lpfö 18 att: ”barnen ska få förutsättningar att 

utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och 

vistas i olika naturmiljöer” (Skolverket, 2018. s. 9). Utifrån detta så ges inte barnen i våra 

studerade förskolor samma möjligheter till detta, då förutsättningarna på gårdarna skiljer sig så 

extremt åt. Här blir ansvaret större för pedagogerna på Cityförskolan att faktiskt ta barnen 

utanför gården för att leva upp till det läroplanen för förskolan fastslagit.  

 

8.3. Vem blir jag som pedagog 

I vårt kommande yrke som förskollärare oavsett vilken förskola vi kommer att arbeta på 

kommer vi att ställas inför olika val och där förutsättningarna redan från början är skilda. Som 

vi kan konstatera utifrån vårt resultat har våra förskolor helt skilda förutsättningar att arbeta 

efter, när det kommer till att barnen ska få möta en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö. 

Här ligger Uteförskolan i framkant när det gäller både utemiljö och filosofi, medan 

Cityförskolan har betydligt färre möjligheter till att kunna erbjuda en stimulerande och 

utvecklande utomhusmiljö på sin förskolegård. Vem blir då jag som pedagog i dessa 

förskolekontexter? 

 

Låt säga att vi arbetar på en förskola med Uteprofil, exempelvis där vår studie är utförd, här 

blir möjligheterna en självklarhet och samtliga bär med sig en stor vana av att vistas utomhus, 

detta bidrar i sin tur till en positiv inställning hos alla och minskade konflikter kring just 

utevistelsen och därmed underlättas det pedagogiska arbetet. Även gården på denna förskola 

har enligt oss rätt förutsättningar i sin utformning samtidigt som närmiljön är väldigt 

lättillgänglig. Vi båda som har ett stort intresse av att vara ute får därmed mycket gratis om vi 

skulle arbeta på denna förskola. Här får jag som pedagog rätt förutsättningar från start, för att 

barnen ska få möta en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö då hela förskolan som 

institution förespråkar utomhusvistelse. Dock kan jag som pedagog, även om jag har ett starkt 

utomhusintresse, komma att uppleva att utevistelsen är en för stor del och då ställas inför ett 

dilemma. Då blir ditt val av den karaktär om du accepterar förskolans filosofi eller själv väljer 

att avsluta din anställning.  
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På en annan förskola, i likhet med Cityförskolan, kommer jag som pedagog att ställas inför helt 

andra utmaningar när det gäller utomhusmiljön. Då såväl intresse och erfarenhet kring att vara 

ute tenderar skifta mer bland såväl kollegor, barn och föräldrar kommer jag troligtvis oftare att 

hamna i konflikt kring detta. Här saknar dessutom förskolegården många av de aspekter som 

behövs för att erbjuda barnen möjlighet till stimulering och utveckling, även närmiljön i form 

av skog eller lekpark ligger en bit bort från gården, vilket kan göra att det kan kännas mer 

besvärligt att gå iväg på promenad. Som pedagog på denna förskola krävs därför ett större 

engagemang och vilja, kring att se möjligheter och utvecklingspotential för att barnen ska få 

möta en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö. 

 

 

8.4. Metoddiskussion 

Vi har i denna studie utgått från en kvalitativ forskningsansats där fokus varit att observera 

två förskolegårdar och dess miljöer. Som ett komplement till våra observationer valde vi att 

föra så kallade fältsamtal med pedagogerna. Detta anser vi varit en lämplig metod som gett 

oss möjlighet att komma nära vårt studerade fenomen, samtidigt som vi fick chans att 

fördjupa våra funderingar genom de fältsamtal som fördes, vilket vi ej hade kommit lika nära 

genom en kvantitativ forskningsansats. Däremot att enbart observera med papper och penna, 

vilket vi gjort, gör att vi kan ha gått miste om värdefull information som ej hann antecknas. 

Det vi i efterhand har reflekterat över är att vi borde ha fört fältsamtal med flera utav 

förskolornas pedagoger, för att på så vis få en bredare uppfattning kring deras strategier för att 

erbjuda barnen en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö. 

 

För att fördjupa vår studie ytterligare skulle vi kunna förflytta fokus till hur barnen faktiskt 

samspelar med den befintliga miljön, vad denna erbjuder barnen och vart de leker. Det faktum 

att det inföll både påsklov och andra röda dagar under den tid som detta arbete utfördes 

påverkade även vårt val av metod. Vi var medvetna om att det skulle kunna försvåra 

möjligheterna för att kunna göra en större intervjustudie med pedagoger, då det krävs mer tid 

för att utföra intervjuer samt att pedagogerna behöver gå undan från verksamheten. Dessutom 

låg vårt fokus på den fysiska miljön på förskolegårdarna och därför blev det mer relevant att 

ställa spontana frågor gällande det vi såg.   
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Dock är våran studie relativt liten då enbart två förskolor har deltagit och utgör vårt resultat. 

Vi hade för avsikt att få tillgång till fler förskolor för att få en något bredare studie, därav 

gjorde vi ett medvetet val i tidigt skede och kontaktade totalt sex förskolechefer. Tyvärr fick 

vi ej svar från alla och det begränsade naturligtvis våra möjligheter till att få en större 

fördjupning. Hade tidsspannet för denna uppgift varit lite längre skulle det vara intressant att 

studera fler förskolegårdar för att eventuellt upptäcka återkommande mönster.  

 

Ytterligare en del som vi skulle vilja använda oss av om tiden räckt till hade varit att intervjua 

barnen för att belysa deras upplevelser av sina respektive förskolegårdar. Detta gjorde vi inte 

alls i denna studie då det hade krävts mer av oss som forskare och speciellt så tänkte vi på det 

faktum att dessa barn aldrig har träffat oss innan och kanske ej skulle vara så bekväma med 

att svara på våra frågor. För att möjliggöra djupare samtal mellan barn och forskaren behövs 

det, enligt Karin Bengtsson och Solveig Hägglund (2014)  skapas en relation till barnen och 

för att detta ska vara möjligt krävs mer tid. Eftersom Cityförskolan dessutom var relativt 

nyöppnad pågick redan ett stort relationsarbete för dessa barn, för att lära känna varandra och 

pedagogerna, detta bidrog till att vi ej ville inkräkta för mycket.   

 

8.5. Slutord och studiens bidrag  

Som vi tidigare nämnt har vi under vår utbildning till förskollärare sett förskolor som i grunden 

och rent fysiskt har ”rätt” utomhusmiljö med många möjligheter till en variationsrik, 

stimulerande och utvecklande utevistelse för barnen, men trots detta väljer att stanna inne 

merparten av dagen och inte utnyttja dessa möjligheter. Vi menar dock att det givetvis inte är 

nödvändigt att alla förskolor jämt ska vara ute, i likhet med Uteförskolan, men vi vill att fler 

ska se det som en självklarhet och en naturlig del av verksamheten. Vi är väl medvetna om att 

alla förskolor arbetar efter olika förutsättningar och därför ville vi i denna studie undersöka 

vilka möjligheter och hinder som kan identifieras på två förskolegårdar med skilda 

förutsättningar för att barnen ska få möta en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö. Detta 

leder i sin tur till att pedagogerna behöver använda sig av olika strategier för att erbjuda barnen 

en stimulerande och utvecklande utomhusmiljö. 

Forskning visar på att det är naturrika områden, som främjar för fantasilek, kreativitet och fysisk 

aktivitet, som ligger i topp när barnen själva väljer var de vill leka och detta är något som vi 

även såg i vårt resultat. Barnen är förskolans nyckelpersoner och därför borde deras åsikter och 

intressen kring sin egen miljö värderas högre när det kommer till utformningen av 
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förskolegården. Även det faktum att läroplanen för förskolan, Lpfö 18 borde tas i större 

beaktning när nya förskolor planeras och byggs, så att det blir möjligt att uppnå det som står i 

läroplanen. Vi menar att det med relativt små medel går att arrangera naturrika områden på 

nybyggda förskolegårdar bara det finns kunskap och vilja.  

 

Som vi nämnde i inledningen är utevistelsen en viktig del av barnens vardag samtidigt som det 

kan finnas ett ointresse och motstånd till att vara ute och när man väl är ute så tenderar 

pedagoger ta ett steg tillbaka. När vi gick in i detta projekt hade vi en förutfattad mening kring 

att förskolor med en tydlig Uteprofil borde ha väldigt goda förutsättningar på sina 

förskolegårdar, samt genom dess profilering och vår förhoppning med detta urval var att få lyfta 

fram goda exempel från såväl förskolegården samt pedagogers inställning och förhållningssätt 

till utevistelse. Vår medvetenhet kring att alla förskolor ej har samma förutsättningar gjorde att 

vi även valde en förskola placerad i stadsmiljö, detta för att synliggöra skillnader. 

 

Vårt resultat visar att dessa förskolor har tydliga skillnader beträffande sin befintliga 

utomhusmiljö, även gällande hur mycket tid som spenderas utomhus. Samtidigt blev vi glatt 

överraskade att pedagogerna, trots sämre förutsättningar på Cityförskolan, visade ett stort 

engagemang och vilja till att förbättra möjligheterna, såväl på gården som genom att använda 

närmiljön, för att barnen ska få möta en stimulerande och utvecklande miljö.  

 

Vårt bidrag med denna studie är således att lyfta fram dessa goda exempel på pedagogers 

strategier för att barnen ska få möjlighet till den stimulering och utveckling som de behöver. 

Samtidigt vill vi framhäva betydelsen av att utevistelsen ska vara berikande och inte bara ses 

som ett ”nödvändigt ont”. För att uppnå bästa möjliga förutsättningar för detta, menar vi, att det 

behövs en sammanvävd kombination av en variationsrik miljö och engagerade pedagoger. 

Genom att börja i ”det lilla” så ökar chanserna till att möta ”det stora” och med det menar vi att 

pedagoger runt om i Sveriges förskolor bör välja att se möjligheter snarare än att låta hinder 

och sämre förutsättningar sätta stopp för en berikande utevistelse.  
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Bilaga  

Informationsbrev 

Hej alla barn och föräldrar! 

 

Vi heter Jxxxxxx Hxxxxxxxx och Hxxxxxx Rxxxxxxx och vi studerar 

förskollärarprogrammet vid Örebro Universitet och är nu inne på vår sjätte termin.  

Detta innebär att vi nu ska skriva vår C-uppsats och med anledning av det så har vi valt att 

inrikta oss på utomhuspedagogik.  

Vi har ett stort intresse av utevistelse och vill därför undersöka vilka möjligheter som 

utomhuspedagogiken kan bidra till i barns lärande.  

 

För att få syn på detta kommer vi under några dagar att vistas på förskolan för att utföra 

observationer. Vi kommer att använda oss av papper och penna och endast anteckna det vi ser 

och upplever, således inte att filma eller ta kort på enskilda barn.  

Det är pedagogernas förhållningssätt och syftet med utevistelsen som ligger i fokus för vår 

undersökning. När vårt arbete är färdigt kommer vi att avidentifiera förskolorna som vi 

besöker samt barnen och personalen.  

Om några barn visar verbalt eller med kroppsspråk att de inte vill delta så kommer vi att 

respektera det. Ni som vårdnadshavare har även rätt till att avböja om ni inte vill att era barn 

ska delta i undersökningen.  

 

Vi ser fram emot givande dagar tillsammans med era barn och pedagogerna.  

Har ni frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss eller förskolan.  

Med vänlig hälsningar  

Jxxxxxx Hxxxxxxx & Hxxxx  Rxxxxxxxx                       

joxxxxxxx@hotmail.com 

hexxxxxxx@gmail.com 
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