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Abstract 

Vårt syfte var att försöka förstå hur pedagoger vid förskolor och fritidshem upplevde sin 
utemiljö samt hur de pedagogiskt förhöll sig till denna, och i vilken utsträckning pedagogerna 
upplevde att de kunde påverka den. 

Vår metod var kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade tre fritidspedagoger och tre förskolelärare.  

Alla intervjuade pedagoger ansåg att det saknades naturmiljö på deras utegårdar. Även från 
kommunalt håll ansågs utegårdarna vid förskolor och fritidshem vara sterila och tråkiga. 
Pedagogerna ansåg att de inte kunde erbjuda barnen en tillfredsställande utevistelse på den 
egna gården. Vår förståelse är att pedagogerna upplevde att det är viktigt att kunna se vad som 
fattas i barnens utemiljö och sedan kunna erbjuda dem andra goda varierande lekmiljöer som 
komplement. Exempel på vad pedagogerna ansåg vara bra utemiljöer var naturmiljön och 
andra stora sammanhängande lekytor. Pedagogerna ansåg att de inte kunde göra så mycket för 
att utforma sin skolgård då det var kommunen som bestämde hur skolgårdarna skulle se ut. 
Fritidspedagogerna arbetade istället med privatpersoner och föreningar för att utforma sin 
närmiljö. Både fritidspedagoger och förskolelärare använde utflykter som ett komplement till 
den egna utevistelsen på gården. 

Nyckelord: utemiljö, skolgård, förskola, fritidshem, upplevelse, påverkan 

Abstract 

Our aim was to try to understand how the educationalist at preschools and recreation centers 
experienced their outdoor environment and how they pedagogically related to it, and to what 
extent the educationalist experienced that they could influence it. Our method was qualitative 
interviews. We interviewed three educationalists working at three different recreation center 
and three preschool teachers at different preschools. All interviewed educationalists considers 
that they were missing the natural environments in their outdoor environments. Also from the 
municipal direction they considered the outdoor environments to be sterile and boring. The 
educationalist considered that they could not offer the children a satisfactory yard. They 
therefore went to the near environment in order to fulfill many off the children's needs. A 
thing which is important in our trades is that we educationalist can see what is lacking in the 
children's outdoor environment and then offer them good varying play environments. The 
educationalist considered that they could not do much in order to transform the schoolyard 
because it is the municipality that decided how the school yards looked. The educationalist 
working at a recreation center cooperated instead with private persons and associations in 
order to transform the near environment. Both educationalist and preschool teacher used 
outings as a complement to the own yard. 

Key words: Outdoor environment, schoolyard, preschool, recreation center, experience, 
influence 
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Förord 

Vi måste börja med att tacka våra handledare Marie-Louise Annerblom och Ylva Jannok-
Nutti för deras fantastiska stöd och hjälp med detta arbete. Vi hade inte klarat oss utan deras 
vägledning. 

Vi vill även tacka de pedagoger inom förskolan och fritidshemmen som ställde upp på våra 
intervjuer.  

Vi tackar även varandra för ett gott samarbete samt våra familjer för deras stöd. 
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Inledning 

Vårt examensarbete handlar om förskole- och fritidsbarns utemiljö, där skolgården är en 
mycket viktig del i utemiljön. Ur en rapport av Dahlgren och Szczepanski (1197) har vi nått 
förståelsen att en variationsrik utemiljö med många naturinslag har stor betydelse för barns 
aktivitetsskapande. Vi är båda intresserade av att veta mer om barns lek och vilken påverkan 
förskolans och fritidshemmets utemiljö har på den, då vi i vår framtida profession 
förhoppningsvis kommer att komma i kontakt med samt även vara med om att utforma 
barnens utemiljö. Våra tidigare erfarenheter är att utemiljön vid förskolor och skolor inte 
alltid verkar vara så välplanerad. Vi har därför en önskan att vi som framtida pedagoger ska 
kunna vara med och påverka utemiljön, så att den inspirerar och ger möjlighet till olika sorters 
lek. Detta eftersom leken är en central del av barnens vardag på förskola och fritids. Varför vi 
blev intresserade att studera om hur pedagoger upplever utemiljön och nyttjar den 
pedagogiskt, samt om hur de arbetar med att förbättra skolgården (Med skolgård avses här 
den gård som är i anslutning till både förskolan och fritidshemmet) är utifrån att en av oss 
tidigare arbetat som elevassistent i en skola där det pågick ett förändringsarbete av 
skolgården. Pedagogerna där fick gemensamt diskutera och göra ritningar för en ny 
utformning av skolgården. Deras förslag godkändes och visionen förverkligades. Detta har lett 
till vi blivit intresserade för vad man ska tänka på när man skapar sin egen skolgård och hur 
man går tillväga för att skapa en för barn stimulerande utemiljö som kan ge dem möjligheter 
till lek som kan väcka deras fantasi och nyfikenhet.  

Syfte 

Vårt syfte är att försöka förstå hur pedagoger vid förskolor och fritidshem upplever sin 
utemiljö samt hur de pedagogiskt förhåller sig till denna, vidare undersöka i vilken 
utsträckning pedagogerna upplever att de kan påverka den. 
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Bakgrund 

I avsnittet vikten av varierad lek har vi skrivit om hur barn utvecklas genom lek. Avsnittet Om 
bra och dåliga utemiljöer för barn har vi tagit med därför att det är den mest relevanta 
forskning som vi har hittat och den visar på ett tydligt sätt att olika miljöer främjar olika 
sorters lek. Avsnittet om Miljöers stimulans på barn lek är särskilt viktig för vår forskning, vi 
har tagit del av andra forskare och författares syn på vad som utgör en bra och stimulerande 
miljö för barns lek. 

Vikten av varierad lek 

Varför är lek så viktigt? Pramling – Samuelsson (2003) anser att lek är barns huvudsakliga 
verktyg för att öva upp många färdigheter som motorik, kommunikation och ett demokratiskt 
förhållningssätt. Jean Piaget menar att med symbollek, eller fantasilek som den också kallas 
så har barnen lärt sig att låtsas att till exempel en träpinne blir ett svärd. Symbollek är något 
som barn använder sig av för att få en bättre perception om vardagliga företeelser. 
Symbolleken är något som även Insulander (1977) nämner i sin bok. Hon menar att i den 
leken finns det alltid någon form av härmning och att det inte alltid finns leksaker som barnen 
kan använda sig utav, utan att de tar vad de finner och gör om dem så att de passar leken. 
Enligt Piaget kan man även se att det är skillnader mellan flickor och pojkars lek både inom- 
och utomhus. Pojkarna leker oftare utomhus där lekarna är mer fysiska och aktiva till exempel 
”bråklekar” medan flickorna oftare leker inomhus där lekarna är mer stillsamma som 
”mamma, pappa, barn”. Om fantasins betydelse skriver Kitson (1995) att barn visar en ökad 
medvetenhet om sin sociala omgivning och medvetet spelar upp sociala samspel genom 
fantasilek. Detta gör att de tar till sig erfarenheter av mänskliga relationer genom rollek   

Regelleken är något som barnen börjar använda sig av i skolåldern. Till regelleken hör till 
exempel kortspel och olika utelekar som till exempel ”under hökens vingar kom”. Barnen lär 
sig att kunna tillämpa olika regler som hör till leken men att dessa regler kan ändras om alla 
som är med i leken tillåter detta. Insulander (1977) anser att regelleken leder till att barnen lär 
sig fungera i sociala sammanhang, underställa sig gruppens vilja och lär sig att regler är till 
för att underlätta människors samspel. Hon menar att det är viktigt att stimulera barns lekmiljö 
när det kommer till regelleken så att man ser till att ha jämvikt mellan segrar och förluster så 
att barnen stimuleras i de olika spelen eller lekarna.                                                                        

Vygotskij (1995) menar att genom leken så skapar barnen ett möte mellan sina egna känslor 
och den yttre världen. Vidare menar han att barnen genom leken utvecklade sin tanke, vilja 
och känsla. Vygotskij anser att pedagogens roll är att väcka barnens intresse genom att ställa 
frågor, men inte komma med svaren. Det gäller att pedagogen tar det på barnens nivå, att 
barnen känner att det är något som de klarar av. Blir uppgiften för svår är det lätt att barnen 
ger upp utan att överhuvudtaget försöka. 

Leken är, enligt Vygotskij, en frigörelse från nuet och för det krävs en viss intellektuell 
kompetens. När barnen leker, tränar de regeltillämpning, verklighetsuppfattning och 
sociala roller. Leken utgör därigenom vad Vygotskij kallar en utvecklingszon för 
möjligheter, dvs. en verksamhet där barnen kan pröva tankar och färdigheter (Hwang 
2001 s.172) 

Vygotskij framhåller leken såsom viktig för barns utveckling inom många områden.  

Pramling – Samuelsson (2003) menar att ett barns möjligheter är oändliga och barns lek kan 
varieras i oändliga variationer. Leken ger barnet redskap som används för att tolka omvärlden. 
Vikt läggs på variationen och att barnen ska stimuleras så att deras tankebanor öppnas för en 
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vidare värld. Variation och möte med nya situationer är en källa till lärande då det ger barnen 
förutsättningar till att få erfarenheter. Leken ska vara lustfylld, fri, spontan och engagerande. 
Pramling – Samuelsson (2003) fortsätter med att framhålla att variation är viktigt för barnens 
lek är något som vi bör hålla i minne. Att skapa variation ses som viktigt i de pedagogiska 
verksamheterna och sätten att göra det är många. Det går att skapa variation med att göra om 
inomhus för att väcka barnens fantasi men det går även att göra om utemiljön för att stimulera 
till nya lekar. Granberg (2004) lyfter även upp vikten av lek. Det är när barn har roligt i sin 
lek, som det blir till ett lärande. Hon menar även att ”Utomhus har leken störst förutsättningar 
och minst begränsningar.” (s.67) Granberg (2004) skriver vidare att barnen utomhusmiljö inte 
behöver tänka på sin ljudnivå eller tänka på att vara försiktig med saker. Att barnen inte 
behöver tänka på de regler som gäller inomhus befriar deras leksinne. Vidare framhåller även 
Drougge (2002) leken som viktig. När barn får leka längre stunder så tränas deras 
koncentration och leken utvecklar även barnen. Lillemyr (2002) skriver om lekens betydelse i 
den pedagogiska verksamheten att: 

• Lek ger pedagoger tillfälle att observera barnen. 

• Barn gör erfarenheter i leken, utvecklar självkännedom och självtillit. 

• Barnen lär sig klara utmaningar, lär sig att kommunicera och känna andra. 

• Barnen socialiseras genom leken. 

Lillemyr anser att leken som forskningsområde på senare tid har fått större utrymme. Han 
visar på forskning som framhåller att lek är viktigt för barn i åldrarna 0-12 och särskilt i 
åldrarna 5-9. Lillemyr menar att leken är i denna ålder betydelsefull för barnen på grund av 
själva tiden de lägger ned på den men främst för barns lärande och utveckling och det 
egenvärde leken har för barnen.  

Granberg (2004) nämner vissa egenskaper som barn utvecklar genom den lustfyllda leken. De 
egenskaper hon nämner är motorik, språket, den sociala kompetensen, konkret och abstrakt 
tänkande. Den lustfyllda leken avser en högkvalitativ lek som talar till barns alla sinnen. Det 
antyds att det finns kvalitets skillnader i barns lek som gör att barns kompetenser utvecklas i 
olika takt beroende på lekens djup. Granberg (2004) menar att vi som pedagoger ska 
anstränga oss för att ge barnen så bra lekmöjligheter som möjligt för att de ska få chansen att 
leka lustfyllda lekar. Då barn ligger i olika utvecklingsfaser i verksamheterna så är det väldigt 
viktigt att den miljö som barnen är i är varierad och utmanade för alla barn så de fortsätter 
utvecklas. Hon menar att det kan vara lätt att glömma att det finns lärande i barns lek vilket 
kan medföra att man värderar leken lågt. Granberg (2004) anser att endast tänka på vad 
barnen kan lära sig genom lek är inte bra det heller då lekens värde för barnen ligger i att det 
är just lek, roligt och spännande.  

Styrdokument 

Sammanfattningsvis kan vi se att det i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet, Läroplan för förskolan, Kvalitet i fritidshem 
(Utbildningsdepartementet 1994, 1998, 2000) inte går att finna exakt hur en skolgård ska vara 
utformad eller vilka beståndsdelar som ska finnas i den. I våra styrdokument finns det 
riktlinjer hur skolgården ska vara utformad. Det går att utläsa att våra skolgårdar ska vara 
varierande så att de lockar till olika sorters lek samt att den även är utmanande så att barnen 
lär sig ta ansvar och initiativ. Detta ska göra så de stärks i sin förmåga att arbeta självständigt 
och lösa problem. Skolgården ska även vara utformad så att den är trygg och lätt att 
överblicka för personal så att barnen i sin fria lek inte ska känna sig övervakade. Även de 
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internationella överenskommelserna som barnkonventionen pratar om barns rätt till en miljö 
som erbjuder vila, fritid, lek och rekreation.  

I barnkonventionen som antogs den 20 november 1989 så slås det fast att barnens rättigheter 
ska gälla för alla barn, att de har sina egna rättigheter och att de äger ett eget människovärde. 
Barnen har även ett behov att få stöd i sin utveckling. I barnkonventionen som även Sverige 
har skrivit på står det i artikel 31 att:  

Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation 
anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det 
kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och 
lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och 
fritidsverksamhet. (Unicef, 2009)  

Granbergs (2004) tankar om att leken kan erbjuda barn unika möjligheter att växa, lösa 
problem och utvecklas motoriskt då den är fysikt utmanande och bjuder till kreativ lek finner 
vi stöd till i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Utbildningsdepartementet, 1994):  

Eleverna skall få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. Särskilt under de tidiga 
skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper (s.6) 

Vidare står det att: ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 
erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” (s.7) Det 
är viktigt att pedagoger inte är för snabba med att hjälpa barnen när de utmanas vid till 
exempel klätterställningar. Det är i själva resan som barnet växer inte när de har nått fram till 
målet.  

I läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet 1998) står det att pedagoger ska skapa 
eller söka upp miljöer som stimulerar och utmanar barn i deras lek  

 
Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar 
barnets utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. 
Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta 
tillvara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper 
och färdigheter. (s.8) 

 
I allmänna råd och kommentarer om kvalitet i fritidshem (Utbildningsdepartementet 2000) 
presenteras riktlinjer som beskriver hur utemiljön bör vara formad. Där poängteras att 
utemiljön ska vara överblickbar samtidigt som den ska ge barnen en chans att leka i viss 
avskildhet. Vidare poängteras det att barnen ska ha en utemiljö som har plats för både 
platsbundna lekar och utforskande aktiviteter. För att barnen ska kunna utforska i sin utemiljö 
behöver den vara varierande och utmanande. Kommunen har för ansvar att se till att både ute 
– och inomhusmiljön är utformade så att de är trygga, säkra, hälsosamma samt att de är 
utvecklande. Det är även kommunens ansvar att göra uppföljningar om hur arbetet i de olika 
miljöerna fungerar. I allmänna råd och kommentarer om kvalitet i fritidshemmet (Utbildnings 
-departementet 2000) framkommer även där att det är kommunens ansvar för att se till att 
barnen har en trygg miljö att vistas i avser både inom – och utomhus. Kommunerna bör i sina 
utformningar av skolgårdar följa arbetsmiljöverkets (2009) anvisningar. I deras regelverk står 
det att läsa att: 
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Vad gäller dimensionering  
• skolgårdens yta ska vara ca 10 m2 per elev. 

• i anslutning till låg- och mellanstadieskolor ska det finnas ett terrängområde ca 2 500 – 10 000 
m2. 

Vad gäller lugna aktiviteter 

• Alla skolgårdar ska ha ett utrymme som är till för lugna aktiviteter till exempel prata, läsa eller 
koppla av eller bedriva undervisning. 

• Tillgång till, till exempel sittplatser, bord och lättillgängliga förråd. 

• Platser där äldre elever i enskildhet kan ta sig en avkopplande promenad. 

Vad gäller fysiska aktiviteter 

• På skolgården bör det finnas planer för olika sorters spel och lekar. 

• Helst ska det också finnas en idrottsplats till aktiviteter som kräver större utrymme. 

• Fasta redskap som kan komplimentera den naturliga miljön så att barns rörelse – och lekbehov 
fylls.  

De här anvisningarna ger en uppfattning om hur en skolgård ska se ut och vad man som 
pedagog kan kräva av sin kommun. De här anvisningarna ger också förslag på hur de bör 
forma sin skolgård, så att det finns planer för olika sorters lek och spel.  

Gustav som är ansvarig vid Piteå kommun för mark, lek, och parkmiljön på förskolor och 
skolor berättar att vid stora projekt där det ska utformas en ny skolgård är det mark 
avdelningen som har hand om projektet. De försöker rädda träd, buskage, någon stor sten och 
kullar men bär inte dit något som inte redan finns där. De gör en bedömning av hur det ser ut 
på plats och kompletterar med lekställningar. ”Orsaken till att de skolgårdar vi har i Piteå är 
sterila är att regelverket såg annorlunda ut förr i tiden.” Små projekt görs i samråd med 
personal och ibland även elevråd. De har en begränsad budget som används till underhåll. Till 
förbättringar av skolgården är det verksamheten som tar in pengar och personalen kommer 
med förslag men i slutändan så är det regelverk och normer som styr. Det regelverk de har att 
följa är av EU-standard, det är många länder som är med och bestämmer så Sverige har inte 
stort inflytande i bestämmelserna. Om vad pedagogerna har att säga till om vid utformningen 
av utemiljön svarar Gustav med att säga att pedagogerna får komma med förslag till vad de 
vill ha gjort på sin skolgård men det är han som har huvudansvaret för att genomföra detta. 
Gustav säger att han är väldigt noga med att följa regelverket för vid eventuella olyckor är det 
han som är den ytterst ansvarige. Gustavs kommentarer till att många pedagoger anser att de 
blir stoppade av kommunen när de ville göra om sin skolgård är uttömmande. Han säger att 
pedagogerna kommer med väldigt många kreativa förslag om hur de vill komplettera 
skolgården. Han fortsätter med att pedagogerna ofta vill ta in stora traktordäck, skapa 
stenrösen där barnen kan träna motorik och balans. Problemet är att skaderisken är hög och att 
pedagogerna inte kan de regler som finns och inte är ytterst ansvariga när en olycka sker. Det 
blir ofta diskussioner med pedagogerna och de blir inte alltid nöjda men han vill återigen 
påpeka att det är han som är ytterst ansvarig vid eventuella olyckor. (Personlig 
kommunikation 2009-04-06) 

 

 



 10 

Om bra och dåliga utemiljöer för barn 

Tidigare forskning i detta ämne hittar vi i Gunilla Lindholms rapport (1992) om Skolgårdar – 
betydelsen av platsers egenskapar för utomhusaktiviteter vid skolor, stencil 92:7. Hon har i 
sin rapport tagit upp frågan om vad som utgör en god utemiljö. Hon har genom enkäter som 
skickats ut till 250 pedagoger vid olika låg – och mellanstadieskolor delat upp och tagit ut tio 
skolor och placerat dessa i en "bra" grupp och en "dålig" grupp. Det Lindholm tittar på är 
antalet olika aktiviteter som förekommer på skolgården. Det som fick flest antal olika 
aktiviteter blev placerad i den ”bra” gruppen medan de skolorna med färre antal aktiviteter 
blev placerad i den ”dåliga” gruppen. En sak som går att utläsa i hennes rapport är att 
fördelningen av olika sorters lekar är snarlika mellan de "bra" och "dåliga" skolorna. Alltså 
leker barn procentuellt lika mycket av de olika lekarna på de ”bra” skolgårdarna som på de 
”dåliga”. Hon drar den slutsatsen att barn har snarlika behov av att leka olika sorter lekar trots 
skillnader i skolmiljö. Lindholm (1992) framhåller att: ”Att barnets utveckling till stor del är 
beroende av miljön är allmän kunskap.” (s.1) 

Av tabellen 1 (se bilaga 1) i Lindholms (1992) forskning presenteras att det helt saknas 
naturmark vid de ”dåliga” skolgårdarna medan det finns tillgång till naturmark vid de ”bra” 
skolgårdarna. Fantasilekar leks helst av barn i naturmark vid de ”bra” skolorna, en lek som 
vid de ”dåliga” skolorna främst leks vid anlagda grönområden. Detta antyder att kvalitén på 
barns fantasilek kan vara högre i naturmark. Lagspel leks helst av barn på idrottsplaner och 
hårdgjorda ytor vilket är gemensamt på de ”bra” och ”dåliga” skolorna. Grupplekar leks i stor 
utsträckning på hårdgjorda ytor men även i anlagda grönområden och till viss del bland 
lekredskap och andra anordningar (Med andra anordningar så syftade Lindholm på staket, 
ramper, lyktstolpar och andra saker som går att finna på en skolgård som barn kan använda i 
leken men ej är lekredskap) 

Lindholm (1992) noterar att:  

Det verkar alltså finnas ett klart samband mellan en ”bra” skolgård och tillgång till 
naturmark. Det tycks också vara så att man relativt sett hittar på fler aktiviteter i anlagda 
grönområden och på lekredskap om man inte har tillgång till naturmark. Jag tolkar detta 
så att förklaringen till vad som upplevs vara en ”bra” skolgård inte kan finnas hos 
lekredskapen. Kan då naturmark vara den enda förklaringen. (Lindholm 1992, s.7) 

I sin rapport kommer Lindholm (1992) fram till att naturmark ger barnen en djupare och mer 
genuin lek och att skolan i största mån ska satsa på att skapa en sådan miljö. I sin rapport 
kommer hon även fram till att aktiviteterna i de ”dåliga” skolorna dominerades av sådana som 
inte krävde stor uppfinningsrikedom, de använder färdiga redskap. Även de ”bra” skolorna 
utnyttjar färdiga redskap men inte i samma utsträckning.  Lindholm (1992) undersöker även i 
sin rapport om ytan på de olika typerna av platser i skolgården har betydelse för barns lek. 
Den slutsats hon drar är att de ”dåliga” skolgårdarna är uppstyckade i väldigt många små 
lekytor, medan de ”bra” skolgårdarna har större sammanhängande ytor. I sin intervju-
undersökning noterar Lindholm (1992) att de större ytorna exponentiellt ger mer möjligheter, 
vilket då betyder att fler mindre ytor har mindre lekmöjligheter än större lekytor. Hon visar 
även att människor ser olika på kantområden och innerområden. Detta innebär att barn 
behöver ett visst avstånd från kanten (Med kant menade Lindholm ytterområdet till en viss typ av 
lekmiljö) till sin lek och detta betyder då att lekytor som är avlångt formade inte inbjuder till 
lek i samma utsträckning som mer runda områden. 
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Olika miljöers påverkan på barn lek 

Grahn (1991) berättar i sin forskning kring förskolegårdar och hur olika anlagda miljöer 
stimulerar barnen i deras lek. Han menar också att vi som pedagoger kan med små resurser 
förnya en trist och händelsefattig miljö och att kommunernas resurser inte behöver påverka 
arbetet. Vidare berättar han att utomhusmiljön vid förskolor har en stor betydelse när det 
kommer till barnens lek och deras framsteg när det gäller den motoriska utvecklingen. Grahn 
anser att man kan dela upp skolgården i olika användbara miljöer. Han anser att det finns nio 
olika typer av miljöer som man ska eftersträva i skapandet av skolgården. De olika 
kategorierna är:  

• Samvaro, där man till exempel kan sätta sig ner för att äta mellanmål i lugn och ro.  

• Vild natur, på skolgården får det gärna förekomma stenblock och stigar.  

• Artrik natur, det får gärna förekomma en stor variation av växter och djur.  

• Allmänning, en plats där man till exempel kan utöva brännboll.  

• Refug, en plats dit barn kan gå när de känner att de behöver lite lugn och ro.  

• Rymd, som exempelvis kan vara en liten skogsdunge.  

• Kultur, platser där det finns olika symboler som kan visa på till exempel olika historiska 
händelser.  

• Rofylldhet, menar forskaren är en plats där det inte förekommer några störande ljud, utan att 
de ljud som hörs i så fall kommer från vind och vatten.  

• Tillgänglighet och närhet, att det inte ska vara långt att ta sig till dessa platser utan att de 
skulle finnas i närområdet. 

(Dahlgren, Sjölander, Strid, Szczepanski 2007) 

Det kan vara svårt att få plats med dessa olika typer av platser beroende på skolgårdarnas 
storlek. Detta på grund av Lindholms (1992) slutsatser att en yta behöver ha en viss storlek 
för att barn ska kunna nyttja den till fullo. Grahn nämner att vissa av de platser som nämns är 
till för skolans äldre elever som ofta glöms bort när man talar om skolgårdar. Grahn skriver 
även i sin forskning om att barns lek förändras vid olika miljöer, detta är även något som 
Lindholms (1992) forskning visar på, men hon formulerar det så att barnen helst leker 
specifika lekar på vissa platser.  

Nedan finner vi krav på oss pedagoger, att om inte skolgården erbjuder variation är det 
viktigt att vi finner sätt att erbjuda barnen detta genom till exempel olika sorters utflykter. 
 

Barnen skall växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten skall ge 
utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl 
inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter 
både i planerad miljö och i naturmiljö. (Lpfö98 s.7) 

Detta är också något som Insulander (1977) tog upp i sin bok:  

Vi måste erbjuda barnen ett både - och, vi måste ge dem plats för aktiviteter och lekar 
vi kan planera för: sand, vatten, djur, redskap, egna odlingar, bollplaner och så vidare, 
men vi måste också ge dem generöst med utrymme för den fria, obundna, synbarligen 
oorganiserade leken. (s.14) 
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Insulander (1977) menar för att barnen ska få möjlighet till variation både i sin inom - och 
utomhus miljön så kan vi som pedagoger till exempel inomhus försöka att ordna små hörnor 
för exempelvis vatten - eller sandlek i våtrum vintertid. På sommaren kan pedagogerna 
tillsammans med barnen till exempel odla tomater eller andra grönsaker. På så vis kan barnen 
få följa grönsaken från det att det är ett lite frö tills det att det blir en färdig grönsak. Det 
gäller dock för pedagogerna att de lyssnar på vad barnen är intresserade av så att de lägger 
aktiviteterna på en passande nivå. Tovey (2007) jämför i sin text de olika miljöer som barn 
vistas i inomhus och utomhus och kom fram till att:  
 

First, outdoors offers a unique environment, which is qualitatively different from 
indoors. It offers the space and a greater degree of freedom to try things out, to explore 
and experiment without the constraints associated with an indoor environment. (Tovey 
2007 s.13) 

Hon anser alltså att leken blir mycket friare och mindre begränsad om den fick ta plats i 
utemiljön. Då pedagoger ska erbjuda en så varierad miljö som möjligt så bör de forma den så 
att barnen har en chans att experimentera och utforska i sin omgivning.   

I Dahlgrens och Szczepanski rapport (1997) står det att: ”Det finns klara samband mellan 
aktiviteter och platser. Platser är aktivitetsskapande.” (s.35) Detta styrker Lindholms rapport 
om att barn leker olika lekar på olika platser. Vidare nämner Dahlgren och Szczepanski 
(1997) att: ”I en studie […] visas på vikten av att ha en variationsrik utemiljö med många 
naturinslag som aktivitetsskapande element.” (s.35) Vidare fortsätter författarna med att 
utemiljön som barnen vistas i erbjuder en variation av olika intryck som talar till barnens alla 
sinnen på ett starkare sätt än i någon annan miljö. Utomhuspedagogiken sker inte enbart i 
skog och mark, utan kan också ske ute på skolgården.  Inom många ämnen och av många 
lärare är utomhusmiljön en outnyttjad resurs som vi som pedagoger bör bli bättre på att ta till 
vara på. Lärandet är en sak som sker genom kroppens alla sinnen och möjligheterna att ta, 
smaka, lukta och observera finns i större utsträckning i utemiljön än i klassrummet.  
Strandberg (2006) skriver i sin bok om läranderum, att allt lärande inte behöver ske inne i ett 
klassrum utan att lärandet kan ta plats på andra platser. Han beskriver så här om lärandet 
utomhus: ”Utemiljöer är en guldgruva för lärande och utveckling och har också den egenheten 
att de för det mesta är alldeles gratis. Utifrån ett hälsoperspektiv är de dessutom helt 
oslagbara”. (Strandberg 2006, s.46) 

Brown (1995) berättar om en undersökning gjord i en engelsk skola, att andelen elever som 
går hem själva från skolan har minskat från 80 % till 9 % de senast tjugo åren. Detta gjorde att 
barnen dröjde sig kvar för att leka med varandra innan de gick hem.  Han anser att barns lek 
begränsas till hem och trädgårdar som övervakas av vuxna. För många barn är därför 
skolgården den enda miljö där barnen kan vara tillsammans för att leka med varandra utan 
konstant övervakning av vuxna.  
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Metod 

Det vetenskapliga förhållningssätt vi har valt är en kvalitativ metod inspirerade av ett 
hermeneutiskt förhållningssätt, då vi vill förstå hur de pedagoger vi intervjuar upplever 
utemiljön. Patel och Davidsson (2003) skriver att hermeneutiken bygger på tolkningen av 
språket, både det talade och det skrivna och står för ett kvalitativt förhållningssätt. I en 
hermeneutisk forskning så befinner sig intervjuaren och den intervjuade på en jämlik nivå och 
tillsammans når de en gemensam förståelse. Det finns inte något direkt slut i den 
hermeneutiska forskningen utan författarna beskriver metoden som en spiral som utgörs av 
text, tolkning, förståelse, ny text, ny tolkning och så vidare. Nu anser inte alla att det 
hermeneutiska förhållningssättet kan ge en komplett bild av verkligheten, Dahlgren och 
Szczepanski (1997) skriver att: ”Utomhuspedagogiken ser, till skillnad från hermeneutiken, 
att mänsklig verklighet är något mer än bara ett språkligt fenomen.” (s.30) De anser ändå att 
det hermeneutiska förhållningssättet kan komplettera den utomhuspedagogiska forskningen, 
som tidigare varit dominerad av det kvantitativa forskningssättet. Enligt Ödman (2007) så 
användes hermeneutiken när man behöver tolka något. Detta görs när man inte omedelbart 
förstår innebörden av vad som sägs eller skrivs, tolkning sker för att vi vill förstå. Ödman 
(2007) fortsätter med att beskriva den hermeneutiska cirkeln där forskaren går från en del av 
helheten till helhet och från helheten till del. Sammanhanget är en helt avgörande för 
tolkningen och förståelsen. Man förstår alltså helheten genom att förstå delarna och vice 
versa. Denna cirkel blir till en spiral då man vid varje varv når en högre förståelse.   

Enligt Stukát (2005) så har kvantitativa studier sin bakgrund i naturvetenskapen och det gäller 
för forskaren att samla in ett stort antal fakta i syfte att finna mönster som kan se som 
generella sanningar. Metoder som gäller för kvantitativa studier är strukturerade enkäter, 
interjuver, observationer gjorda enligt ett speciellt schema. Det är genom svaren i en 
kvantitativ undersökning såsom resultatet blir brett och generellt, men sällan djupt och att 
kraven på validitet hindrar den kreativa forskningen. Enligt Backman (1998) så resulterar de 
kvantitativa studierna i statistiska svar. Stukát (2005) skriver vidare om kvalitativa studier att: 
”Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå det resultat som 
framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga.” (s.32) Han fortsätter vidare med 
att denna metod kritiseras ibland, då resultatet beror på vem det är som gör själva tolkningen 
och att den även kritiseras eftersom det låga antal intervjusvar gör att analysen inte går att 
generalisera. Backman (1998) förklarar kvalitativa studier såsom en metod som använder sig 
av olika sorters formuleringar, både det skrivna och det talade ordet. 

Val av metod 

Vårt tillvägagångssätt är att genom intervjuer med pedagoger inom förskola och fritidshem 
försöka förstå hur pedagogerna upplever förskolans eller fritidshemmets utemiljö och hur de 
pedagogiskt förhåller sig till den. Vi kommer även att undersöka i vilken utsträckning som 
pedagogerna upplever att de kan påverka barnens uterum. Enligt Stukát (2005) är 
forskningsintervjun den vanligaste och viktigaste formen av metod inom den pedagogiska 
forskningen. Vi anser att denna form av metod passar vårt syfte bäst då pedagogernas sätt att 
arbeta med utemiljön kan skifta mellan personal och verksamheter och vi genom intervjuer 
kan fånga upp och beskriva detta. Patel och Davidsson (2003) skriver att syftet med en 
kvalitativ intervju är att ta reda på olika uppfattningar som intervjupersonen har om ämnet. De 
intervjuer vi ska genomföra är av kvalitativ natur, då vi vill att intervjupersonen ska få 
möjlighet att kunna besvara frågorna med egna ord. En annan orsak till att vi väljer den 
kvalitativa intervjumetoden är att det är intervjupersonerna som äger svaren om hur de själva 
upplever sin utemiljö, samt hur de arbetar med denna.  
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Under själva intervjuerna kommer vi att dokumentera intervjuerna med diktafon och därefter 
transkriberas det inspelade intervjumaterialet.  Det kommer endast vara en intervjuare och en 
respondent under intervjun. Detta för att försöka skapa en jämn maktbalans vid intervjun.  

Det positiva med enkäter är att man når ut till fler människor än vad man gör med till exempel 
intervjuer eller observationer och får man fler svar så kan möjligheten till en generalisering av 
resultatet öka. Det negativa är att man inte kan kontrollera om frågorna har uppfattats rätt 
vilket man kan göra vid en intervju (Stukát 2005). Vi valde att inte använda oss av enkäter för 
att pedagoger kan ha sätt att arbeta med skolgården som vi inte är medvetna om. Stukát 
(2005) anser att observation är lämpligast när man vill ta reda på vad människor gör, inte bara 
vad de säger att de gör. I en intervju eller enkät kan det hända att personerna som svarar inte 
säger den hela sanningen av olika anledningar. Patel och Davidsson (2003) tar upp en nackdel 
med denna metod, det är att den är tidskrävande och många väljer därför inte att använda sig 
av den här metoden. Orsaken till att vi inte använde oss av observation är för att arbetet med 
utemiljön är en lång process som vi inte har möjlighet att följa.. 

Det finns två huvudtyper av intervjuer, det är den ostrukturerade och den strukturerade. I den 
strukturerade intervjun är frågorna utformade så att respondenten har ett par olika 
förutbestämda svarsalternativ att välja mellan. Frågorna som ställs har ett visst följdschema, 
som följs. Den personliga interaktionen mellan de inblandade ska vara så liten som möjligt så 
att inte svaren blir färgade av intervjuarens åsikter eller formuleringen av frågan. Detta gör att 
man måste vara väldigt noggrann vid utformandet av frågorna och svarsalternativen då det 
inte är meningen att intervjuaren ska färga intervju med sina förklaringar. En stor fördel med 
denna typ av intervju är att den inte tar lång tid och att intervjuaren inte behöver ha erfarenhet 
inom intervjuteknik. Den ostrukturerade intervjun ställer högre krav på intervjuaren då den 
ska vara kunnig på det område intervju handlar om, den ska kunna känna vilka frågor som 
passar in i situationen då frågorna inte följer ett schema. Frågorna är öppnare till sin natur och 
intervjuaren ska ställa följdfrågor, som till exempel hur menar du nu?, Kan du förklara 
ytterligare och så vidare. Detta gör att intervjun blir djupare och mer utförlig (Stukát 2005). 
Den typ av intervju vi valt är den halv strukturerade vilket innebär att vi har intervjufrågor 
som följer ett visst schema men de har inga förutbestämda svarsalternativ. Under intervjun 
använder vi oss av öppna frågor och icke nedskrivna följdfrågor för att kunna följa intressanta 
tankegångar som respondenterna har. 

Val av respondenter 

Vi har valt att intervjua tre pedagoger från olika förskolor varav en från en ur och skur 
förskola, (förklaring finns i bilaga 4) samt tre pedagoger från olika fritidshem. Varför vi valde 
att intervjua pedagoger från både förskola och fritidshem är för att leken har en framträdande 
roll i båda verksamheterna. De pedagoger vi valt ut till våra intervjuer är pedagoger som vi 
tidigare har haft kontakt med i vår tidigare utbildning och yrkesliv Alla pedagoger har minst 
10 års pedagogisk erfarenhet. Fem av pedagogerna är från Piteå kommun och en pedagog är 
från Kiruna kommun. Efter samtal med pedagogerna blev det tydligt för oss att vi också ville 
samtala med den som är ansvarig för mark, lek, och parkmiljön på förskolor och skolor i Piteå 
kommun. Pedagogerna nämner i sina intervjuer kommunens ansvar vid utformning av 
utemiljön och vi kände att det behövdes ett annat perspektiv än det vi fick från pedagogerna. 

Etiska aspekter 

Innan intervjuerna påbörjades sade vi att respondenterna efter intervjun fick ta ställning till 
om vi fick namnge dem i vårt arbete. Då vår intervju varken handlade om barnen, personal 
eller ledning, fick vi klarttecken från fyra av respondenterna att använda deras namn. Av två 
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stycken fick vi oklara svar och har därför konsekvent valt att inte namnge någon med deras 
rätta namn. Vi har valt att ge dem de figurerade namnen Bosse, Maria, Kristin, Stina, Jenny, 
Bengt. Mannen ansvarig för mark, lek och parkmiljön på förskolor och skolor i Piteå kommun 
har vi kallat Gustav. 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes en och en i ett enskilt rum med stöd av en diktafon. Dessa 
intervjuer genomfördes på respektive pedagogs arbetsplats. Väl på plats söktes den mest 
ostörda platsen intervjuerna kunde genomföras så att inte intervjuerna skulle störas, då 
trygghet enligt Trost (1997) är en mycket viktig faktor för en bra intervju. Vid ett tillfälle kom 
det in barn med frågor vilket var störande för den tankegång pedagogen då var inne i. Under 
själva intervjuerna försökte vi säkerställa att vi verkligen förstod vad som pedagogerna 
menade genom att fråga om vi förstått rätt eller genom att omformulera deras meningar 
tillbaka till dem. Som avslutning fick respondenterna tillfälle att fråga något eller nämna 
något som inte tidigare tagits upp. Respondenterna tyckte att frågorna var relevanta och att de 
påminde dem om aspekter i yrket de inte tänkt kring på länge.  

Analysmetod 

Den analysmetod vi använt oss av är en typ av kategorisering. Då vi har gjort kvalitativa 
intervjuer valde vi denna metod för analysering av data då den har använts länge inom den 
kvalitativa forskningen (Kvale 1997). Det inspelade materialet spelades upp ett flertal gånger 
så att vi kunde urskilja till vilka kategorier svaren tillhörde. Det material som valdes ut till vår 
rapport transkriberades sedan. Både kategorierna och de svar vi valde att ta med upp resultatet 
ändrades flertalet gånger under arbetets gång. När vi väl var nöjda presenterades resultatet i 
tre kategorier som finns i resultat avsnittet.  
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Resultat 

Vi har intervjuat fritidspedagogerna Bosse, Maria, Kerstin och förskollärarna Bengt, Stina och 
Jenny.  

 Vi presenterar vårt resultat i tre olika avsnitt. Dessa är: 

• Synen på utemiljön. 

• Pedagogers upplevelser av sina möjligheter att påverka utemiljön  

• Utemiljöns möjligheter för barns lek 

Synen på utemiljön 

Skolgården 

De likheter vi finner hur fritidspedagogerna upplever sin skolgård är många. Alla tre anser att 
fördelarna med sina skolgårdar är att de är stora, har bra lekredskap, har stora asfalterade ytor 
och stora gräsplaner. Något som Marias fritidsskolgård har som inte de andra har är väldigt 
bra backar. De fördelar som förskolepedagogerna nämner med sina skolgårdar är att de är bra 
inhägnade och att de har en överskådlig blick över barnen. Stina berättar så här om sin 
skolgård när hon talar om fördelarna; ”Den ligger i söderläge och så har den en stor gräsplan”.  

En nackdel som fritidspedagogerna nämner att de upplever med skolgården, är att det är svårt 
att hålla uppsikt över skolgården vilket medför att de alltid får vara två eller fler personal när 
de väl är ute. Bosse och Kerstin upplever även att skolgårdarna inte har något bra ställe där de 
kan sitta och grilla och där barnen kan mysa. Bosse upplever att skolgården har obefintlig 
naturmiljö och dåligt med anlagd grönska. Han säger att barnen har lekt sönder det buskage 
som har funnits och anser också att nyplanteringarna inte är nog stadiga för att tåla barn som 
leker i dem. Även Kerstin upplever att naturmiljön de har på skolgården är dålig och att det 
främst är flickorna som lider av detta då de ska skapa miljöer till sin lek. Samtliga 
förskolepedagoger upplever också att skolgårdarna har för lite växtlighet, att de saknar stenar, 
buskar och träd. Bengt och Jenny upplever även att skolgårdarna är för dåligt skötta, att 
underhållet från kommunens sida är under all kritik. ”Skolgården är sliten, kommunen ska 
sköta underhållet men det är svårt att få dem att göra det” (Bengt). Jenny berättar att en stor 
nackdel med Kiruna kommun är att det sällan plogas vintertid: ”Vi får ofta plumsa i snön och 
barnen får det svårt att ta sig fram genom snön.”  

Närmiljön 

Alla pedagoger förutom en talar om att de har närhet till ett skogområde som de använder i sin 
verksamhet. Bosse berättar att de har dåliga möjligheter att besöka platser utanför skolgården 
då de ligger centralt i ett större samhälle. Han anser att deras närmiljö inte inbjuder till 
utflykter då det är väldigt långt till skogsområden eller andra typer av områden där barnen kan 
leka, åka i backar eller åka skidor. Pedagoger berättar även att det vintertid finns närhet till 
skridskobanor, skidspår och badhus de kan använda sig i sin verksamhet. Stina och Bengt 
berättar att de har närhet till skogssjöar där de vintertid åker madrass, skidor och grillar. 
Pedagogerna pratar allmänt positivt om sin närmiljö och de anser att de nyttjar den väl för att 
erbjuda barnen variation. 
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Pedagogers upplevelser av sina möjligheter att påverka utemiljön  

Skolgården 

Ingen av pedagogerna har i sin verksamhet någon ansvarig arbetsgrupp eller person som 
arbetar med utformningen av skolgården i sin skola. Alla tillfrågade pedagoger nämner att 
eventuella önskningar och idéer diskuteras i arbetslaget och måste gå igenom respektive 
rektor innan de pratar med Fastighetsavdelningen eller som i pedagogen från Kirunas 
kommuns fall Verksamhetsservice. Alla pedagoger upplever sina möjligheter att påverka 
utformningen av skolgården som liten. Det är Fastighetsavdelningen och Verksamhetsservice 
som bestämmer inom kommunerna vad och när saker ska åtgärdas. Pedagogerna i förskolan 
berättar om att de har många idéer om vad de vill skaffa, eller göra med sin skolgård men att 
det ofta är budgeten som styr deras önskemål. Bengt förklarar att det gäller att prioritera de få 
pengar man har när det gäller till exempel inköp av förbrukningsmaterial. "Att ibland kan man 
ta utav dem för att till exempel köpa in buskar men då gäller det att hela arbetslaget är 
överens." Bengt och Stina tycker att det är väldigt svårt att få hjälp utav kommunerna, de 
upplever att de måste tjata för att få hjälp. Jenny upplever det som att det går att påverka 
utformningen i större omfattning när det ska byggas en ny skolgård än när det gäller 
förbättring av en befintlig gård. ”Vi hade möjligheter att påverka utformningen nu när vi bytte 
skola, då fick vi vara med och välja vad vi ville att det skulle finnas på gården” (Jenny). Bosse 
och Maria säger att de inte har varit involverade alls i utformningen av sina skolgårdar medan 
Kerstin säger att hennes arbetslag fått vara med och påpeka på saker som de ville se i sin 
skolgård. Hon sade dock att de har haft många olika planer på att ändra i skolgården själva 
men fått höra att de inte fick då det är emot olika regler.  

Närmiljön 

Maria berättar att de har fått en bit skog av en privatperson 500 meter från skolan där de har 
frihet att forma miljön som de vill. Hon anser att samarbete med föräldrar är viktigt då de får 
byggmaterialet som barnen kan använda sig av då de till exempel bygger kojor. "Detta kan vi 
inte göra på skolgården där vi är tvungna att följa kommunens direktiv.” Kerstin säger att de i 
samarbete med skidföreningen byggt en terrängskid/cykelbana i anslutning till skolgården där 
barnen får vara under skoltid. Hon berättar vidare om svårigheter med att på eget initiativ 
förändra skolgården då det finns många direktiv och bestämmelser att rätta sig efter. Bosse 
berättar om att de tillsammans med barnen samlar in pengar genom till exempel basarer för att 
få resurser för att bygga saker, de har till exempel byggt en scen bakom skolan där barnen kan 
uppträda. Stina berättar att de brukar fråga föräldrar om de kan hjälpa till att dra upp ett 
skidspår vintertid utanför skolgården där barnen kan åka.  

Utemiljöns möjligheter för barns lek 

Förskollärare 

Alla pedagoger upplever att utemiljön är vikig för barnens lek. Bengt menar att barnen får en 
chans att träna grovmotoriken och att det alltid är bäst att leka yviga lekar utomhus. Han 
fortsätter med att barnen även tränar själva lekandet, att den får näring och att de lär sig att 
umgås med varandra. Vidare berättar han att det har blivit viktigt för föräldrar att barnen får 
vistas mycket tid utomhus då det inte alltid hinner med det hemmavid. Stina anser att när 
leken sker i utemiljö så tränas barnens fantasi och kreativitet. Hon fortsätter vidare ”Jag kan 
sakna att det inte finns exempelvis vrår under träd och buskar dit barnen kan dra sig undan för 
att leka”. Jenny anser också att leken är bra för att träna grovmotoriken och fantasin samt att 
den även är bra för hälsan. Bengt anser att miljön påverkar leken mycket, “Går vi till ett berg 
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här i närheten så tar det inte lång stund innan leken är igång”. Stina anser också att utemiljön 
påverkar leken mycket, hon menar på att finns det till exempel inga gungor i utemiljön så 
hittar barnen alltid på andra lekar än om det skulle finnas gungor. Jenny är även hon inne på 
samma linje att miljön påverkar mycket. Hon berättar att: ”när vi går ut i skogen kan det 
finnas mycket som stimulerar barnens lek, till exempel en myra kan barnen leka med länge”. 
Hon fortsätter med att hon ser en skillnad i barns lek om de måste vara inomhus länge på 
grund av dåligt väder, att då blir det mer bråk och skrik än om de skulle ha kunnat vara och 
leka utomhus under dagen.  Bengt berättar om hur de använder sig av utemiljön i 
verksamheten: “Vi har några stående grejer vi gör varje år, till exempel skid – och 
skridskoskola, vi har en naturdag varje höst, vi brukar lära barnen om allemansrätten och så 
har vi naturligtvis utegympa så fort vädret tillåter.” Han nämner även att de använder sig av 
utemiljön i den dagliga uteleken. Jenny nämner att de ibland brukar vara ute i skogen och gå 
på promenader men att de oftast är inne på skolgården. Stina säger att de naturligtvis använder 
sig av utemiljön varje dag eftersom de är en ur och skurförskola, (se förklaring bilaga 4) 

Fritidspedagoger 

Alla fritidspedagoger upplever att utemiljön är viktig för barnens lek men anledningarna 
skiljer sig åt mellan pedagogerna. Bosse har inte så många anledningar men han upplever att 
barnen utomhus får sitt rörelsebehov fyllt och att barnen inte behöver trängas utan får sin egen 
plats ute. Maria säger att barnen till en väldigt stor del är ute och att de har väldigt mycket att 
göra i utemiljön. Kerstin anser att en anledning till att utemiljön är så viktig för barnens lek är 
att uterummet gör att de kan få utlopp för alla sorters lek och är väldigt viktig för deras 
rörelsebehov. I samtal angående utemiljöns påverkan på leken berättar Bosse att: ”nog gör 
den det, exempelvis i buskaget så leker tjejerna mycket olika fantasilekar”. Maria säger att 
fritidsbarns lekar klart är anpassade till underlaget. ”Här på framsidan är det mycket lekar på 
de uppgjorda planerna och nere vid hockeyplan där det finns mycket sly och träd så blir det 
kojbyggande och sånt.”  Kerstin upplever att leken påverkas av utemiljön, hon menar att på 
skolan så spelas det väldigt mycket innebandy. Det upplever hon att det beror på att 
skolgården inte inbjuder till så mycket annan lek. Vidare berättar hon att det är väldigt 
annorlunda på vintern då det mest leks i snöhögar och att de gör allt möjligt där. De skapar, 
bråkleker, bygger grottor och leker väldigt många olika fantasilekar. 

Bosse berättar att barnen är mycket ute i fritidsverksamheten men att de som pedagoger inte 
har några specifika tankar eller mål för varje ute tillfälle. De har självklart ett övergripande 
mål med utevistelsen i stort men då barnens fria lek är i fokus så leder de sällan aktiviteterna 
ute. Maria svarar på ett liknande sätt med att säga: ”Att då fritidsverksamhet är fri så går vi 
inte ut med specifika mål i tanke utan barnen gör själva det de känner för, men vi är väldigt 
mycket ute”. Kerstin svarar att de absolut använder sig av utemiljön i verksamheten då de 
varje måndag har alla elever för sig själva då lärarna är lediga. Under dessa måndagar har 
fritidspersonalen ämnena naturkunskap och idrott. Under dessa dagar är de väldigt mycket 
ute, oftast endast inne från öppning till klockan 9.00. Hon menar på att för just dessa ämnen är 
utemiljön väldigt viktig för dem. ”Vi nyttjar närmiljön ofta, promenerar till skogen för att 
undervisa i naturkunskap och idrotten är oftast ute.” 
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Diskussion 

Här kommer vi att diskutera resultatet av vår undersökning utifrån tidigare forskning och 
relevant litteratur. Detta kopplar vi till vårt syfte som är att undersöka hur pedagoger vid 
förskolor och fritidshem upplever den egna utemiljön och hur de pedagogiskt förhåller sig till 
denna samt i vilken utsträckning pedagogerna upplever att de kan påverka utemiljön. 

Metoddiskussion  

En framträdande risk med den metod vi valt, det vill säga intervjuer är att respondenten 
möjligtvis försöker säga de ”rätta” svaren. Det kan även vara så att respondenterna inte har 
funderat över ämnet och sina egna åsikter om detta och det medför att svaren de ger, inte visar 
på deras verkliga åsikter. Om vi valt att skicka ut våra frågor i förväg till respondenterna 
kunde detta ha bidragit till mer utförliga svar. Risken med det är att de svar vi får, inte visar 
vad de själva anser utan det förväntade. Validiteten på intervjuerna i förhållande till syftet 
anser vi vara god, de frågor vi har haft och de svar vi har fått har hjälpt oss att förstå hur 
pedagoger ser på skolgården och hur de arbetar med utformningen av denna samt hur de 
arbetar med den närliggande omgivningen i sin verksamhet. Något som stärker validiteten på 
vår undersökning är att våra intervjufrågor inte är prestigefyllda, det vill säga att pedagogerna 
inte förlorar något på att säga vad de verkligen anser i ämnet.  

Vi har fått en bild hur pedagogerna upplever sin utemiljö. Med mer tid hade vi kunnat nå en 
bättre och djupare förståelse för pedagogernas upplevelser, vilket är en del i det 
hermeneutiska förhållningssättet. En sak som vi i efterhand har insett att vi kunnat göra bättre, 
det är att vi borde ha gjort intervjuerna tillsammans. Vi upptäckte vid framställandet av 
resultatet att vi fokuserat på olika detaljer som framkom under intervjun och det gjorde att 
följdfrågorna blev olika. Detta medförde att det blev svårare att dra slutsatser.  

Den metod vi använder för att visa resultatet är en typ av kategorisering vilket innebär att 
intervjun kodas i kategorier. Denna typ av analysmetod underlättar möjligheten att undersöka 
skillnader men också likheter i respondenternas svar. Analysformen gör det även möjligt att 
kontrollera vår egen reliabilitet (Kvale 1997). 

Resultatdiskussion  

I det här avsnittet kommer vi att diskutera hur pedagoger upplever den egna utemiljön och hur 
de pedagogiskt förhåller sig till denna. Vi kommer även att diskutera i vilken utsträckning 
pedagogerna upplever sig kunna vara med och påverka den egna utemiljön. 

Synen på utemiljön 

Det verkar som om de skolgårdar som finns i fritidspedagogernas verksamheter är väldigt lika 
när det gäller innehåll. Fritidspedagogerna beskriver på ett likartat sätt för - och nackdelar när 
det gäller utformningen av gårdarna. Exempelvis nämner alla att de är nöjda med sina stora 
öppna ytor vilket även Lindholm (1992) nämner i sin rapport är mycket bra för mångfalden i 
barns lek. Att några få större lekytor är bättre än många små för barns lek är för oss något nytt 
och säkert för väldigt många verksamma pedagoger också eftersom deras strävan ofta är att 
skapa många små mysiga lekhörnor för barnen. Värt att notera är att det inte står skrivet i 
Förskolans och fritidshemmets läroplaner att lokaler och utemiljö ska vara utvecklad utan att 
de ska vara utvecklande. Med det menar vi, att vi som pedagoger inte ska vara nöjda med att 
vår skolgård endast har lekställningar utan att vi ständigt ska söka nya saker som gör den 
utmanande. Skolgården ska vara i en ständig utveckling så att barnen hittar nya möjligheter att 
utveckla sin lek.  
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Att pedagogerna nämner dessa likheter när det gäller för – och nackdelar kanske inte är 
konstigt då utformningen huvudsakligen bestäms centralt i kommunen. Nu är det faktiskt 
ingen personal på förskolorna och fritidshemmen i vår undersökning som är nöjd med 
naturmiljön på utegården. Detta tycker vi är tråkigt för barnen eftersom enligt Dahlgren och 
Szczepanski (1997) så kittlar naturmiljön barns alla sinnen på ett starkare sätt än annan miljö, 
och om skolgården saknar naturmiljö så kan detta kompenseras av besök i närmiljön eller 
skogsutflykter. Att pedagogerna upplever missnöje med naturmiljön tolkar vi som att de anser 
att naturmiljön är en värdefull resurs för barnens utveckling. Från arbetsmiljöverket har vi 
faktiskt inte hittat något som säger att det ska finnas naturmiljö på skolgårdarna. Däremot har 
vi funnit att det bör finnas planer för olika aktiviteter såsom olika spel och lekar och att det 
ska finnas lekredskap så att barnens rörelsebehov fylls. Vi har funnit att det finns intressen 
som krockar vad gäller utegårdarna. I kvalitet i fritidshem (Utbildningsdepartementet 2007) 
står det att skolgårdarna är menade att vara utmanande, varierade och erbjuda enskildhet. 
Samtidigt ska skolgården vara säker och pedagogerna ska kunna ha en god överblick. Av 
dessa motsägande intressen verkar det vara överblicken och säkerheten som kommer i första 
hand, detta tolkar vi som en andledning till att skolgårdarna är så naturfattiga. Dock finns det 
något som faktiskt säger emot detta och det är att hälften av pedagogerna sade att sin 
överblick av skolgården är dålig trots att de inte har en bra naturmiljö. Även kommunansvarig 
påpekar att skolgårdarna är väldigt sterila och att detta beror på att när skolgårdarna skapades 
så fanns det en annan syn på hur de skulle utformas. Sättet att se på skolgårdar har förändrats, 
Gustav berättar att de idag försöker utnyttja den miljö som finns när de utformar en ny 
skolgård, de försöker se till att bevara träd, buskage, kullar och ibland även stenar. Det känns 
bra att synen på skolgården har förändrats till det bättre att man nu försöker göra den mer 
levande genom att bevara naturmiljön som finns.  

Vad har pedagoger för uppfattning om sina möjligheter att påverka utemiljön? 

Grahn (1991) skriver i sin forskning om hur pedagoger kan utforma skolgården, och nämner 
att pedagoger enkelt och med små medel kan utveckla skolgården. Detta verkar vara något 
som inte stämmer då de pedagoger vi talat med alla upplever svårigheter med att förändra 
skolgården. De nämner lagar, EU-direktiv och budget som hindrar dem i deras arbete. Vi har 
genom våra intervjuer fått höra att det är kommunen som har huvudansvaret vid utformning 
och underhåll av skolgårdarna och att de inte alltid tar del av pedagogernas önskemål. Den 
ansvarige på kommunen menar på att de alltid tar del av pedagogernas önskemål men att de 
ofta strider mot de regelverk som kommunen måste följa. Det bör betyda för att pedagoger 
ska kunna påverka sin utemiljö bör de vara pålästa om vilka regler som finns. Då pedagogerna 
uttrycker svårigheter med att utforma skolgården och kommunen säger att de lyssnar på 
pedagogerna, så verkar det inte existera en god dialog dem emellan. Vi upplever det som att 
kommunen hade kunnat göra sitt jobb mycket lättare om de inkluderar pedagogerna i det 
kontinuerliga utvecklingsarbetet av skolgårdarna. Pedagogerna i förskolorna berättar att de 
använder sig av skogen de har i sin närmiljö för att skapa en annan sorts miljö som stimulerar 
till andra lekar än de som äger rum på skolgården. Pedagogerna pratar om att de brukar 
använda sig av olika utflykter i närområdet där det finns andra typer av naturmiljöer än den 
som finns på skolgården för att barnen ska få nya upplevelser i andra sorters lekmiljöer. 
Pedagogerna upplever att skogsvistelsen har en positiv inverkan på barnens grovmotoriska 
utveckling, detta är även något som vi finner stöd i det Grahn (1991) skriver. I 
arbetsmiljöverkets rekommendationer beskrivs att det ska finnas stora terrängområden i 
anslutning till skolgårdarna. Det känns positivt att arbetsmiljöverkets rekommendationer att 
verksamheter ska ha tillgång till stora terrängområden som ligger i anslutning till dessa följs 
och att pedagogerna nyttjar dessa områden. De pedagoger vi intervjuade inom fritidshemmen 
beskriver att de i stor utsträckning samarbetar med privatpersoner och föreningar för att forma 
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en utmanande och stimulerande närmiljö för barnen. Som Dahlgren och Szczepanski (1997) 
berättar i sin rapport lägger författarna stor vikt vid att ha en varierande utemiljö med många 
naturinslag som är aktivitetsskapande då detta stärker barnens utveckling. Att pedagoger 
måste gå utanför skolgården för att kunna förverkliga sina idéer känns inte som ett godkänt 
betyg för den kommunikation som ska finns mellan pedagogerna och ansvariga inom 
kommunen. Vi tror att utegårdarna har kunnat se mer varierade ut än de gör idag om 
pedagogerna fått förverkliga sina idéer. Detta hade de kunnat göra om de fått enkla riktlinjer 
från kommunen om vilka regler som gäller vid utformning av skolgårdar. Vi tycker att det är 
bra att kommunen i vissa fall tar del av elevrådets åsikter och önskemål när skolgården ska 
fräschas upp eftersom det är elevernas uterum. Då både kommunen och pedagogerna strävar 
mot samma mål, att skapa en stimulerande utemiljö, borde kommunikationen och samarbetet 
förbättras. Detta att fritidspedagogerna går utanför skolgården för att skapa en stimulerande 
miljö kan dock ha en positiv sida då det betyder att eleverna på dessa skolor både har en 
skolgård och en utvecklande närmiljö. Att många pedagoger inte känner sig bundna av 
utegården utan även använder närmiljön i sin verksamhet gör att barnen får ta del av en 
utvidgad skolgård. 

Vilka uppfattningar har pedagoger om utemiljöns möjligheter för barns lek? 

Alla pedagoger som vi talat med är överens om att utemiljön är väldigt viktig för barns lek. 
Pedagogerna pratar om att utomhus får barnen en chans att springa, leka högljudda lekar och 
leva om på ett annat sätt än inomhus där lekarna är begränsade. En anledning som 
pedagogerna nämner om varför utemiljön är viktig och som stämmer överens med Granberg 
(2004) är att leken blir mycket friare och mindre begränsad i utevistelsen. En annan anledning 
pedagogerna nämner som överensstämmer med Läroplan för förskolan (Utbildnings-
departementet 1998) är att i utemiljön så får barns fantasi och kreativitet näring. En 
observation som vissa pedagogerna anser sig kunna se är att barnen har ett behov av att vistas 
utomhus, något som de inte alltid hinner hemma. Pedagogerna nämner också att barnen i 
större utsträckning än tidigare blir hämtade från fritidshemmen. Detta bör innebära att barns 
spontana lek med sina klasskamrater minskar vilket då gör att barns lek under skoldagen är av 
större vikt än den har varit tidigare. Om de svenska barnen liksom de engelska barnen när de 
är hemma leker under vuxnas insyn kan det vara av stor vikt att pedagogerna respekterar 
barnens privata lekar vilket även (Brown 1995) påpekar. Detta är några av de svar som vi fick 
av pedagogerna och det ger oss en tydlig bild av att de är pålästa och insatta i vikten av att 
barnen får vistas i en utvecklande utemiljö. Vi upplever det som att pedagogerna anser att 
barnens lekar blir mer lustfyllda när det får vistas i utemiljö. Att lust i lek är samma som hög 
kvalitativ lek är något som Granberg (2004) tar upp och som pedagoger också visar sig ha en 
underförstådd kunskap om.  

Vi håller med Drougge (2002) när hon framhåller att barn bör få leka längre stunder då detta 
gör att barnen kan koncentrera sig och utvecklas i leken. Vår upplevelse är, för att barns lek 
ska kunna pågå under en längre tid kan det vara bra om barnen inte behöver städa när det ska 
byta aktivitet som till exempel gå för att äta lunch. Detta gör att leken snabbt kan återupptas 
igen. Det är viktigt att pedagoger är lyhörda för vad barnen är intresserade av och nyfikna på 
för att kunna erbjuda dem en stimulerande lärandemiljö. Det är även viktigt att pedagoger 
varierar lekmöjligheterna så att barns lek förändras och utvecklas. Även om de har fokuserat 
på utemiljön för barns lek så är innemiljön lika viktig. För att kreativiteten ska kunna 
utvecklas så är det av stor vikt att material finns tillgängligt för barnen att kunna använda sig 
av i sitt skapande. Vi har också noterat att barnens skoldag är väldigt uppstyckad vilket även 
det gör att barns koncentration ständigt störs. I samtal med en av de intervjuade pedagogerna 
upplever vi att hon anser att uppstyckning av barnens dagar är mer till för personalen än 
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barnen. Många barn tar en väldigt lång tid på sig att komma igång med något, skolämnen eller 
lek vilket gör att dessa barn kanske inte hinner med de aktiviteter de vill.  

Pedagoger upplever att barns lek påverkas av utemiljön men detta säger oss inte mycket då ett 
nekande svar skulle motsäga den vedertagna uppfattningen av vad som anses rätt.  Detta gör 
att det är svaren hur pedagogerna anser att utemiljön påverkar barns lek som är intressant för 
oss. Vi upplever det som att de pedagoger som kom med specifika exempel på att viss typ av 
miljö stimulerar till viss typ av lek, de har funderar mer ingående kring ämnet och deras egen 
utemiljö. De exempel som gavs under intervjuerna visar tydigt att pedagogerna har en 
förståelse för att utemiljön har betydelse i barns skapande av lek. I brist på exempel från 
pedagogerna så upplever vi det som att pedagogerna inte har reflekterat över miljöers 
stimulans på barns lek, att de inte gav mer specifika svar kan betyda fler saker. Det kan betyda 
att de inte anser att utemiljön påverkar barn till att leka olika lekar eller att de anser att 
utemiljön påverkar men inte kan ge specifika exempel. Vilket av svaren som är det rätta kan 
vi inte avgöra men vi hoppas att pedagogerna inte anser att utemiljön inte påverkar barn till att 
leka lekar då detta strider mot vad både Lindholm (1992) och Grahn (1991) nämner i sina 
forskningar. Lindholm (1992) kommer bland annat fram till att barn oavsett om skolgården 
upplevs som ”dålig” eller ”bra” leker lika mycket av de olika typerna av lek. Detta bör ändå 
inte göra att vår forskning är utan betydelse. För om barnen söker sig till specifika områden 
för att leka specifika lekar så bör det innebära att det finns kvalitetsskillnader av barnens 
upplevelser av leken. En detalj som framträder är att pedagogerna uppfattar att utemiljön har 
en påverkan på barns lek och att de aktivt försöker variera den. 

På frågan hur pedagogerna använder sig av utemiljön i verksamheten svarar alla pedagoger att 
de använder sig av utemiljön i verksamheten väldigt mycket. Något vi finner glädjande utöver 
att de är utomhus med barnen väldigt mycket på skolgården är att pedagogerna också nämner 
att de ofta är ute i närmiljön på utflykter och annat. De flesta pedagoger pratar väl om sin 
närmiljö och det de anser att de nyttjar den bra. En av de största orsakarna till att de använder 
sig närmiljön i så stor utsträckning som de gör är att det kan variera barnens naturupplevelser. 
Att pedagoger upplever variation som viktigt för barn visar på en bred förståelse för barns 
behov av stimulans i deras vardag. Den pedagog som sade att de ofta inte går på utflykter sade 
att det är väldigt svårt rent geografiskt. Det är en central skola som har väldigt långt till skog 
och mark eller något annat intressant lekområde. Samma pedagog har även sagt att hans 
skolgård är väldigt fattig på naturmiljö vilket gör det extra tråkigt för barnen att vistas där då 
de sällan bjuds på variation eller på en utmanande utemiljö. Vi upplevde en viss frustration i 
hans sätt att svara på frågorna. Vi upplevde det som positivt att han har en strävan att variera 
utemiljön trots svårigheterna. Att en varierad utemiljö är viktig och att kontinuerligt arbeta 
med den är enligt forskaren Grahn (1991) av stor betydelse när det gäller barnens lek och 
deras möjligheter att göra framsteg när det gäller den motoriska utvecklingen.  

Sammanfattande kommentarer 

Pedagogernas upplevelser av sin utegård är mycket lika. Ingen av pedagogerna är nöjd med 
utformningen av skolgården som den är nu. De anser att avsaknaden av naturmiljö och 
växtlighet är en stor brist de ville åtgärda. Pedagogerna upplever att utemiljön kan påverka 
barns lek på ett positivt sätt, fylla deras rörelsebehov och att barnen ska kunna känna sig 
obegränsade rumsmässigt. Alla pedagoger upplever att deras chanser att påverka 
utformningen av skolgården är små, att det är kommunen som styr. Från kommunalt håll har 
vi fått uppfattningen att pedagogerna har goda möjligheter att påverka sin skolgård, men att 
pedagogerna inte är medvetna om de säkerhetsregler som gäller. Vår upplevelse är att 
pedagogerna har ett behov att få en utökad kunskap när det gäller utformning av skolgårdar 
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och att stödet ska komma ovanifrån. Alla pedagoger upplever att en varierad och utmanande 
utemiljö är viktig för barns lek. För att kunna ge barnen detta så söker sig pedagogerna 
utanför skolgården där de har större möjligheter att erbjuda barnen den variation och 
utmaning de behöver i sin utemiljö. 

Under skrivandet av detta examensarbete har vi insett att många av de skolgårdar som vi har 
idag inte fyller barnens behov av en varierad och utmanande utemiljö. Det största hindret som 
vi har funnit är inte viljan att förändra, utan kunskaperna om hur man gör det. Många 
pedagoger nämner att de har väldigt många idéer om hur de vill utveckla sin utegård men att 
regelverken ofta stoppar dem. Genom att skriva detta arbete har vi fått en djupare förståelse 
för vad som utgör en god skolgård och vi tror även att många blivande pedagoger skulle 
kunna dra nytta av att läsa vårt arbete.  

Att ta fram en pedagogisk lathund där det står vilka regler och lagar som gäller för hur 
förskole – och fritidsverksamheter ska gå tillväga när det gäller utformningen av utegården. 
Detta skulle vara till stor hjälp för skolor runt om i Sverige. Hur denna lathund ska vara 
utformad skulle vara en bra sak att forska kring. En annan sak som skulle vara intressant att ta 
reda på är hur de direktiv som styr skolgårdarnas utformning är utformade och hur de 
framkommit. 
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Bilaga 1 

Tabell 1 

 

”Dåliga skolgårdar” Idrotts- 

platser 

Anordn. 

bollspel 

Lekred- 

skap 

Annan 
anordn. 

Plats på 
hårdgjord 
yta 

Plats i 
anlagt 
grön 
område 

Plats i 
natur- 

mark 

Övriga 
platser 

Lärarstyrda aktviteter 3 0 0 0 3 10 0 4 

Lagspel 3 2 0 0 3 1 0 0 

Skicklighetsträning med 
eller utan redskap 

0 1 8 3 5 2 0 0 

Grupplekar 1 0 2 1 6 6 0 0 

Tvekamp 0 0 1 0 0 0 0 0 

Övriga pararaktiviteter 0 0 0 2 2 0 0 0 

Enskilda aktiviteter 1 0 0 0 2 7 0 0 

Fantasilekar 0 0 1 2 1 11 0 1 

 

 

”Bra skolgårdar” Idrotts- 

platser 

Anordn. 

bollspel 

Lekred- 

skap 

Annan 
anordn. 

Plats på 
hårdgjord 
yta 

Plats i 
anlagt 
grön 
område 

Plats i 
natur- 

mark 

Övriga 
platser 

Lärarstyrda aktviteter 5 0 0 2 5 6 12 4 

Lagspel 5 2 0 0 4 0 0 0 

Skicklighetsträning med 
eller utan redskap 

1 1 7 3 10 4 2 0 

Grupplekar 1 0 3 6 11 5 1 1 

Tvekamp 0 1 0 1 2 1 0 0 

Övriga pararaktiviteter 0 0 0 2 4 0 1 0 

Enskilda aktiviteter 2 0 0 3 0 7 4 0 

Fantasilekar 0 0 2 3 4 5 10 2 

 

Not. Från ”Skolgårdar –betydelsen av platsers egenskaper för utomhusaktiviteter vid skolor, stencil 
92:7” av G. Lindholm, tabell 1. (Alnarp: Sveriges Lantbrukaruniversitet, 1992) 

 

 

 

Platskategorier 

Aktivitetskategorier 

Platskategorier 

Aktivitetskategorier 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till fritidspedagoger och förskolelärare 

Hur ser du på er skolgård 

Vad har den för fördelar? 

Vad har den för nackdelar? 

Finns det resurser i den närliggande omgivningen som ni kan använda er av? 

Vilka är de i så fall? 

Hur arbetar ni med utformningen av er skolgård 

Har ni som pedagoger möjligheter att påverka utformningen av gården? 

Finns det någon ansvarig arbetsgrupp eller person när det gäller utformningen av skolgården? 

Vilka yttre aktörer är med och bestämmer/hjälper till? 

I så fall vilka resurser har de att erbjuda? 

Vilket värde sätter du på skolgården 

Tycker du att utemiljön är viktig för barns lek? 

På vilket sätt? 

Tror du att barns lek påverkas av utemiljön?  

Använder ni er utav er utemiljö i verksamheten? 
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Bilaga 3 

Förklaring till vad en ur - och skurförskola är: 

Idén i ur och skurs pedagogik är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap 
tillfredsställs genom vistelse i naturen. Grunden är friluftsliv, utomhuspedagogik och 
upplevelsebaserat lärande. Ett förhållningssätt i pedagogiken är att agera utifrån en 
värdegrund som innefattar hur barnen är och lär. Barnen är hela tiden i centrum.  
(Friluftsfrämjandet 2009) 

 




