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Syftet med denna studie är att studera förskolegårdars naturmiljöer och utifrån resultatet ta 
fram förslag på åtgärder som kan berika gårdarna med ytterligare naturinslag. Dessa 
åtgärder kan ge möjligheter som kan främja barns naturmöten, lek, lärande och utveckling. 
Genom en kvalitativ fallstudie som innefattade rundvandringar på förskolegårdarna samt 
intervjuer av förskolepersonal och förskolebarn, fick vi förståelse för betydelsen av 
förskolegårdarnas naturmiljöer. Resultatet visar att all förskolepersonalen önskade mer 
natur på sina gårdar och de nämnde till exempel att mer växtlighet kan berika 
förskolegårdarna med naturmiljö. Vidare visar resultatet även hur förskolepersonalen i 
nuläget arbetar med natur på förskolegården för att öka barns naturintresse samt hur barn 
använde förskolegårdens naturmiljö. Vår slutsats utifrån studien är att i dagsläget är 
förskolegårdarna berikade med en variation av olika naturinslag och genom 
förskolepersonalens beskrivning kan en utmanande och utforskande lekmiljö skapas genom 
att tillföra fler naturinslag till förskolegården. 
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1. Inledning  
 

Under hösten 2013 blev vi tillfrågade av en kommun att göra vårt examensarbete i 
samarbete med dem. Uppdraget var att i samråd med förskolepersonal,1 förskolebarn 
och kommunens miljöstrateg, utveckla förslag på åtgärder för att öka barns 
möjligheter till rikare naturmöten på kommunens förskolegårdar. Projektets2 
långsiktiga mål är att skapa möjligheter för förskolebarn att utveckla ett tidigt 
naturintresse.   
 
Tidigare forskning visar att utomhusmiljö med naturinslag har en positiv effekt på 
barns välbefinnande och utveckling (Brodin & Lindstrand, 2008; Grahn, 2007; 
Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997; Halldén, 2009; Mårtensson, 
2004; Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström & Öhman, 2011; Szczepanski, 2007). 
Enlig Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) ska förskolan ge möjligheter för 
barn att få vistas i en stimulerande och utmanande lärmiljö. Den pedagogiska 
verksamheten ska främja barns förhållningssätt till naturen genom att lägga 
tyngdpunkt på miljö och naturfrågor. Detta kan underlätta barns förståelse för hur 
deras liv påverkas av miljön och naturen och bidrar till att främja barns syn på natur 
och miljö i framtiden. Pedagogisk verksamhet innebär här planering och organisering 
gentemot läroplanen för förskolans riktlinjer och syften samt aktiviteter som 
genomförs inom förskolan (Skolverket, 2010). Björklid (2005) framhåller att den 
pedagogiska miljön ska stimulera barn till att vilja utforska och upptäcka sin 
omgivning. Hon poängterar vidare att då nya miljöer ska utformas i förskolans 
verksamhet ska barns inflytande och delaktighet tillvara tas på, deras tankar ska ses 
som en tillgång vid planering och förändring av den fysiska miljön. 

 
Förskolebarns möjlighet att vistas i naturen kan kännas som en självklarhet, men alla 
förskolor kanske inte har den möjligheten att vistas i skog och natur. Genom att 
berika förskolegårdar med mer naturinslag kan barns möjligheter att komma 
närmare naturen ökas och utevistelsen kan ge ytterligare möjligheter för att främja 
alla barns lek, lärande och utveckling. Vårt eget intresse för naturmiljöns betydelse 
under barndomen kommer sig av våra egna lekminnen. När vi tänker tillbaka på vår 
barndomslek, är det vi starkast kommer ihåg är lekarna som skapandes utomhus i 
naturen. Det som djupast har fastnat kvar i minnet är lekarna där vi tog tillvara på 
det naturen hade att erbjuda. Det är något vi blickar tillbaka på och minns med 
glädje.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Förskolepersonal används som ett samlingsnamn för alla som arbetar i den pedagogiska verksamheten på 
förskolan som till exempel barnskötare, förskollärare och lärare för de yngre åldrarna. 
 
2 Kommunen har ansökt om och fått bidrag från Naturvårdsverket för detta projekt genom den lokala 
naturvårdssatsningen, LONA (Naturvårdsverket, 2014), vars syfte är att främja barns naturvårdsengagemang 
inom kommunen. 
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1.1 Syfte  

 
Syftet med denna studie är att studera förskolegårdars naturmiljöer och dess 
möjligheter att främja barns naturmöten, lek, lärande och utveckling. 
 

1. 2 Frågeställningar 
 

 Hur ser de studerade förskolegårdarnas naturmiljöer ut i nuläget? 
 

 Hur kan förskolegårdens miljöer utformas genom naturinslag så att barns 
naturintresse utvecklas samt att deras lek, lärande och utforskande främjas? 

 

 Var och med vad leker barn på gården? 
 

 Hur tolkar barn begreppet natur samt vilka önskningar har barn när det gäller 
utformningen av förskolegården?  

 

2. Litteraturgenomgång  
 
Under detta avsnitt kommer studiens miljöpsykologiska och barndomssociologiska 
perspektiv att behandlas. Vidare kommer tidigare forskning påvisas samt vad 
styrdokument beskriver som knyter an till studiens syfte att diskuteras. 
 

2.1. Miljöpsykologiskt perspektiv  

 
Enligt Björklid (2005) ligger tyngdpunkten inom miljöpsykologin på den fysiska 
miljöns utformning som innefattar de kulturella, sociala och samhälleliga 
förutsättningar för lärande och utveckling. I miljöpsykologin handlar det om att se 
sambandet mellan miljön och människan som någonting av betydelse och hur de 
påverkar varandra i båda riktningarna. Vidare anser hon att människan är ständigt i 
dialog med miljön samt att nya kunskaper utveckla hela tiden om miljön, både på ett 
socialt och fysiskt plan. På samma sätt som individen inspireras av miljön så berör 
miljön individen genom att den skapar förutsättningar. Då miljöns utformning när 
det gäller barn skapar förutsättningar för barn så att de kan utforska och uppleva 
med hjälp av alla sina sinnen efter sina behov. Björklid skriver att om den fysiska 
miljön istället är enkel, likformig och saknar inslag av att kunna utforska och 
upptäcka, kanske barn inte kan utforska och uppleva sin miljö i den utsträckning som 
de har behov av att göra, för att utvecklas. För barn är miljön den omgivning som 
utvecklar barns förmågor och handlanden som är betydelsefullt för barns identitet 
betonar Sandberg och Vuorinen (2008) eftersom miljön skapar utgångspunkter med 
hjälp av erfarenheter som frambringar. Det är individens erfarenheter av 
innebördsrika platser och samspel med andra som skapar en individs identitet och 
minnen. Minnen från vår barndom är många gånger förknippade med platser och 
den miljö människor växte upp i.  
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2.2. Barndomssociologiskt perspektiv 

  
Barndomssociologi handlar enligt Halldén (2007) om att se barndomen och barn 
som en tillgång. Inom barndomssociologin betraktas barn som sociala varelser och 
medskapare av sin egen livsvärld och inte som passiva individer som ska ta emot 
samhällets påverkningar och normer. Utan barns aktiviteter ses som någonting 
utvecklande för dem och som en tillgång i samhället. I det barndomssociologiska 
perspektivet är det av betydelse att barns åsikter och viljor kommer fram, och 
Halldén framhåller att i forskning ska studier inte bara användas ”om barn och för 
barn” (s.27) utan även att barn ska få tillfällen att vara medbestämmande och 
delaktiga samt kunna påverka i olika situationer. Det är betydelsefullt att se 
barnperspektiv, menar hon. För att kunna inta ett barnperspektiv är det av betydelse 
att hitta tillvägagångssätt så att barns röster blir hörda och lyssnade på. Det kan även 
röra sig om att se till olika platser där barn vistas, och utifrån platsens betydelse för 
barn, skapa bättre förutsättningar för barn på dessa platser, där de helst vill befinna 
sig anser Halldén. 

2.3. Sammanfattning av perspektiven 

 
I ett miljöpsykologiskt perspektiv är det den fysiska miljöns utformning som skapar 
förutsättningar för lärande och utveckling. Tyngdpunkten, när det gäller utförandet 
av miljön, ska ligga på att se sambandet mellan miljön och människan och hur dessa 
påverkar varandra i båda riktningarna. Det är miljön som skapar förutsättningar och 
möjligheter för människors upplevelser samt att miljön kan skapa en individs 
identitet. I ett barndomssociologiskt perspektiv är det fokus på barns åsikter och 
tankar från deras livsvärldar, där barn ses som medskapare i deras värld och deras 
perspektiv är av betydelse och kan tas tillvara på när beslut skall tas.  
 

2.4 Utomhusmiljö och natur för lek, lärande och utveckling  
 
Lek och lärande är starkt sammankopplat, eftersom barn lär i leken men barn själva 
skiljer inte på lek och lärande. Lärande rör sig om yttre påverkan och lek beskrivs 
oftast som en lustkänsla som är fri, kravlös och fängslande. Leken är värdefull för 
barn eftersom det är något positivt och via leken får barn ett lustfyllt lärande på köpet 
(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2005). 
 
Leken är betydelsefull för barns kunskapssökande och utveckling (Skolverket, 2010). 
I leken får barn nya kunskaper, de får samspela och skapa någonting i gemenskapen 
med andra i sin omgivning. Förskolans verksamhet ska uppmuntra barn att utforska 
och upptäcka och barn ska även få möjligheter att iaktta och reflektera i sin lek. 
Förskolegårdarnas utseende och uppbyggnad, menar Grahn (2007) är avgörande för 
hur barn leker och bearbetar sina intryck. Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och 
Ekman (1997) menar på att utomhusmiljöer kan locka till lek, upptäckter och skapa 
nya relationer. När barn tar till sig nya kunskaper behöver de, enligt Grahn få 
reflektera och pröva sina idéer vilket underlättas i utomhusmiljöer. Barn kan genom 
upplevelser utforska sin närmiljö med hjälp av alla sina sinnen betonar Björklid 
(2005) och Brodin och Lindstrand (2008), därför är det angeläget att den fysiska 
miljön är varierande menar de. För att lek och lärande ska uppstå behöver barn få 
möta ting som väcker deras intresse och de behöver få tid att leka ostört och att 
arbeta med sina upplevelser för att utvecklas. Miljön kan enligt Grahn m.fl. vara 
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utformad med otillräckligt material och platser som inte skapar nya upptäckter och 
blir därav en miljö som hämmar lek, lärande och utveckling. Lärande blir till i alla 
slags miljöer eftersom lärande kommer till i interaktion med andra, såväl miljön som 
människor, menar Björklid (2005). Utevistelsens betydelse för barns utveckling 
bidrar, enligt Brodin och Lindstrand (2008) till att barn i större utsträckning får röra 
hela sin kropp genom att de får springa och klättra, till skillnad från inomhusmiljön. 
Enligt Skolverket (2010) ska förskolebarn under sin utevistelse få vara i en 
omväxlande och inbjudande miljö som lockar barn till lek och inspirerar till att 
utforska sin omgivning.  
 
Studier som har gjorts över skolgårdars utomhusmiljöer har visat att naturmiljöer 
bidrar till att lekar blir mer varierande och utvecklande till skillnad mot lekar på 
gårdar som saknar naturinslag. (Davidsson, 2008; Grahn m.fl., 1997). Grahn m.fl. 
(1997) beskriver att miljöer med naturinslag stimulerar individer att vilja utforska 
miljön och att naturen framför allt för barn är; en plats för lek, där naturen utmanar, 
förvandlar och inspirerar till olika lekar och väcker nyfikenhet. Brodin och 
Lindstrand (2008) menar att förskolebarn som befinner sig på förskolegårdar med 
natur bidrar till att deras lekar håller i sig längre och de är flera som leker 
tillsammans. Naturmaterial väcker barns intresse därför att sand, vatten, träd och 
buskar är ofta de material barn söker sig till för att leka med när det finns tillgängligt 
enligt Brodin och Lindstrand. Mårtensson m.fl. (2011) menar att natur ger upphov till 
att vilja utforska, skapa och kan ge lust och nya intressen, eftersom naturmaterial ger 
variation i leken. Naturen skapar platser där barn kan leka ostört och lekarna 
förändras med hjälp av naturen resurser. Brodin och Lindstrand skriver att barn ofta 
söker sig till platser som är gömda från vuxnas ögon, där de får samspela med sina 
vänner och ha sina föremål för sig själva. Platser där barn leker ostörda, beskriver 
Grahn m.fl. och Björklid (2005) som ”mellanrum”, för att platserna är uppbyggda av 
barn själva och där får de använda sin fantasi och förändra leken efter sina behov och 
intressen. Lek i utomhusmiljö, menar Brodin och Lindstrand stimulerar sinnena och 
gynnar barns lärande utomhus eftersom barn inte är i lika stort behov av köpt 
lekmaterial som inomhusmiljön kräver.  
  
Ericsson (2008) menar om individer berikas med många olika upplevelser av 
naturen, kan det väckas frågor om miljön genom att människan får se, höra och 
känna lukter och smaka i samspelet med naturen. Ericsson menar vidare att 
samspelet med naturen ofta skapar nyfikenhet och en undran att vilja veta mer om 
naturen. Mårtensson m.fl. (2011) skriver om undersökningar gjorda i USA som visade 
att de barn som fick vara med vid trädgårdsodling ville i större utsträckning än de 
som inte deltog i odling smaka på olika grönsaker och frukter som de själva 
producerat. Det har även visats sig, belyser Grahn (2007), att platser som är 
naturrika kan ge barn utlopp för sina känslor, exempelvis kan ett naturföremål vara 
det föremål som tar emot arga eller ledsna känsloutlopp utan att svika eller 
skuldsätta barn.   

2.5 Lek på förskolegården 

 
Mårtensson (2004) beskriver två typer av lek som förekommer på förskolegårdens 
utomhusmiljö; lek som är sinnlig och lek som är vidlyftig.  
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Människans återhämtning och utveckling sker enligt Grahn(2007) på platser i 
naturen där det finns växtlighet, där skönhet i naturen kan uppfattas och där färger 
kan ses, och där det finns platser för människor att få beröra jord, detta är stunder 
som kan uppfattas som sinnliga. Forskning påvisar enligt Grahn att naturrika 
förskolegårdar för det mesta har platser där både upplevelser ges, där det finns 
svängrum för barn lek, där det finns plats för att uppleva rofylldhet och där det finns 
plats för gemenskap. Finns det en blandning av dessa miljöer, menar Grahn, finns det 
plats för både sinnliga och vidlyftiga lekar och detta leder även till att lekarna blir 
varierande. Grahn (2007) och Mårtensson (2004) beskriver sinnlighet som lekar som 
inspireras av våra sinnen såsom hörsel, balans, lukt och syn. Genom sina sinnen 
upplever barn utomhusmiljön och får samspela med den. Människan kommunicerar 
till ca 85 procent genom alla sinnen och genom kroppsspråket och inte det som 
förmedlas verbalt. Det har visats sig att det är av betydelse att befinna sig i lärmiljöer 
som ger variation, till exempel naturmiljö, av den orsaken att människans 
minneskapacitet ökas när en kombination av användandet av alla sinnen ges 
framhåller Szczepanski(2007). 
 
 
Vidlyftighet är ett begrepp som Mårtensson (2004) skriver om i avhandlingen 
Landskapet i leken och det är lekar som stimulerar barn att leka mer rörligt. Det kan 
röra sig om lekar där barn har möjligheter att springa, klättra och brottas men också 
om stilla fantasilekar. I de vidlyftiga lekarna låter barn omgivningen avgöra hur leken 
utvecklar sig på ett spontant sätt. Sinnliga och vidlyftiga lekar samspelar med 
varandra, där sinnliga lekar snabbt kan övergå till vidlyftiga lekar och vice versa. I 
båda dessa lekar är miljön en avgörande faktor i hur lekarna utvecklas. Grahn menar 
att barn är skickliga att anpassa sig och sin lek efter den miljö som de befinner sig i 
vid olika situationer. 
 

2. 6 Naturinslag på förskolegården  
 
Ordet natur beskrivs av Halldén (2009) som någonting som inte är format av 
människan men som påverkar och berör individen och natur förknippas ofta med 
skogen. Människan menar Halldén är en bit av naturen och på så vis ett stycke av 
ekosystemet. Vidare framhåller hon att vuxna tänker mer på naturen som ett abstrakt 
begrepp medan barn uppfattar naturen som någonting konkret genom upplevelser 
som de sysslar med. I studie som Halldén skriver om, där barn skulle beskriva vad 
natur är hade barn som intervjuades svårt att förklara natur som begrepp. För barn 
dem var natur det som fanns i miljön runt omkring dem utomhus och de associerade 
till aktiviteter som de gör ute i naturen. Mårtensson m.fl. (2011) menar att i 
vardagliga samtal med barn om begreppet natur, nämner barn vanligtvis 
miljöförstöring och vikten av att värna om miljön, samt att kopplar till aktiviteter som 
de gör i naturen, istället för att kunna förklara begreppet.  
 
Grahn (2007) har i en studie av flera förskolegårdar granskat hur dessa ser ut och 
utifrån studiens resultat har nio huvudkaraktärer tagits fram som stöd för hur en 
planering av en förskolegård kan genomföras. Syftet med detta är att individerna som 
vistas på förskolegårdarna ska kunna samspela med varandra och naturen, genom 
lekar och aktiviteter. Dessa karaktärer är följande: 
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 Rofylld - trygga miljöer där barn ska kunna uppleva stillhet, höra fågelkvitter 
och utforska kryp samt höra vindens sus. 

 Vild - natur, som är av mystisk karaktär som till exempel vildvuxna växter och 
upptrampade stigar. 

 Artrik - upplevelse av variationer av arter, både växter och djur. 

 Rymd – platser där barn får utrymme för sina fantasier bland växlighet som 
till exempel att delar av gården förvandlas till trollskog. 

 Allmänning - plats för barns fantasi och kreativitet. 

 Refug, viste - ostörda platser som erbjuder barn chans att få utlopp för sina 
sinnen. 

 Samvaro - platser där barn kan interagera. 

 Kultur - ställen som ger mångfald av kulturella upplevelser såsom skapande 
aktiviteter och traditioner. 

 Tillgänglighet och närhet - platser som är tillgängliga för alla individer som 
vistas på områdena.  

 
Vidare beskriver Grahn (2007) olika platser på förskolegårdarna där det förekommer 
många lekar. Dessa platser kan tas i åtanke när planering av förskolegårdar 
verkställs. Platserna kan kopplas till de nio olika huvudkaraktärernas egenskaper och 
kan innehålla flertalet av karaktärerna. Dessa platser är följande: 
 

1. Entrézon - är den plats som människor först möts av och är av betydelse att 
den är lättillgänglig och har den tak utnyttjas platsen ofta av både stora och 
små.  

2. Lekbaser - är områden och stora ytor där många barn samspelar med varandra 
i lekar vid till exempel stora stenar eller träddungar.  

3. Lugna områden – är platser barn dras till om de vill vara för sig själva, där de 
kan få lugn och ro.  

4. Anhalter - är platser som barn har skapat själva, antigen enskilt eller 
tillsammans med en kompis. Dessa anhalter har de ofta namn på, till exempel 
kojan. 

5. Dynamiskt område - är en plats där barn har utrymme för spring- och 
rörelselekar. 

6. Platser för utpräglat sinnliga lekar - är platser där barn kan använda alla sina 
sinnen i utforskandet av naturföremål till exempel ta lera med händerna. 

7. En plats för trygghet men också för utmaningar - är platser som kräver en viss 
motorisk mognad för att kunna vistas på dessa platser som till exempel höga 
höjder eller att kunna klättra i träd. 

 
Grahn (2007) beskriver att miljöer som vildvuxna områden, varvat med ytor som har 
lekmaterial, gräsmatta och buskage, väcker mer nyfikenhet och spänning hos barn 
och tilltalar barn i deras lekvärld. Mårtensson m.fl. (2011) beskriver att det ställer 
krav på planering och analys av en gård med naturinslag och i dagsläget finns det 
ingen lagstiftning som talar om vilken kvalitet det ska vara på miljön, men det är av 
betydelse att miljön är tillgänglig för alla barn.  
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2.7 Naturen och välbefinnande 

 
En studie av två svenska förskolors utomhusmiljöer visade att barn som hade tillgång 
till naturrika och kuperade förskolegårdar mådde bättre genom att de var friskare, 
hade bättre motorik och var mer harmoniska än de barn som vistades på en gård som 
saknade naturinslag (Grahn m.fl.1997; Mårtensson, 2004). Forskning visar, enligt 
Szczepanski (2007), att naturen och fysiska aktiviteter i en varierande utomhusmiljö 
kan främja hälsan och göra så att människor blir aktivare, får lättare att koncentrera 
sig samt blir friskare av att vistas ute i naturen. Det har visats sig att vistelse i naturen 
i gemenskap med växt- och djurvärlden bidrar till att människor blir harmoniska, 
vilket är hälsofrämjande (Andersson & Rydberg refererad i Szczepanski, 2007). För 
många, framför allt vuxna människor betonar Grahn m.fl. (1997) har vistelse i 
naturen en läkande effekt. Naturen är stresshämmande genom att den skapar tid för 
återhämtning och vila. 
 
Om barn får möjlighet att utnyttja en utomhusmiljö med variation i miljön, bidrar det 
till att mer tid av förskolans verksamhet bedrivs utomhus samt att lekkvalitet stärks 
(Grahnm.fl.1997). Det kan med fördel vara gröna miljöområden som skapar rum, 
utmaningar och förväntningar, men även platser där barn kan vila och reflektera 
skriver han. Det handlar ofta om en plats utomhus när människor tänker tillbaka på 
sin barndomsmiljö, beskriver Grahn m.fl. Han menar att den fysiska miljön gör att 
individer minns dessa utomhusplatser för att alla sinnen använts, såväl känsel som 
lukt, doft, smak och hörsel. Enligt Grahn (2008) är det av betydelse att barn få se, får 
göra och uppleva natur i verkliga kontexter eftersom det kan påverka barn hur de 
kommer att uppleva, tolka och förstå naturens egenskaper i framtiden. Tack vare det 
kan barn utveckla ett förhållande till naturen som visar på respekt, hänsyn och 
förståelse för naturens resurser.  
 

2.8 Barns delaktighet och inflytande  
över den pedagogiska verksamheten  

 
Enligt Skolverket (2010) ska barns intressen främjas och vara till grunden för hur den 
pedagogiska verksamhetens miljö skapas, vidare ska barn ges möjligheter till 
delaktighet och inflytande över sitt eget lärande och sin utveckling. Om barn blir 
delaktiga i den pedagogiska verksamhetens utformning, menar Pramling Samuelsson 
och Sheridan (2003), kan det bidra till att aktiviteterna och verksamheten blir mer 
intressant och meningsfull för barn. De skriver vidare att delaktighet handlar om att 
vara lyhörd mot varandra i en samvaro. Frågor som förskolepersonal kan ställa sig 
när den pedagogiska verksamheten ska planeras, menar Ärlemalm- Hagsér (2008), 
är hur miljön kan bemöta och utmana det kompetenta och kunskapssökande barnet. 
Barn är kunniga, deras tankar och utsagor kan vägleda förskolepersonal att få klarhet 
i vad barn är intresserade av och vill göra under sin utevistelse på förskolans gård. 
Först när barns röster har blivit hörda kan verksamheten vidareutvecklas så att den 
kan utmana barn. Bjervås (2003) framhåller att om förskolepersonal öppnar upp 
möjligheter för barn och om de medvetet lyssnar på vad barn har att berätta. Har 
detta en stor inverkan på hur barn kommer att utveckla sina olika förmågor. Att låta 
barn vara delaktiga i beslut kan leda till att deras självkänsla stärks. Engdahl (2009) 
beskriver tre kategorier inför planerandet av förskolegårdar så att barn blir delaktiga i 
planeringen. För det första i planeringsstadiet ingår vad barn själva kan genomföra i 
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sin miljö, för de andra vad vuxna behöver hjälpa till med för att miljön ska förändras 
och för de tredje vad endast vuxna kan åtgärda för att miljön ska förändras. 
 
I konventionen om barns rättigheter (Barnkonventionen, 1989) poängteras allas lika 
värde och rättigheter. De vuxnas ansvar är att se till att dessa rättigheter eftersträvas. 
Konventionen skriver att alla barn ska få säga sin mening, där de ska ha inflytande 
över ämnen som berör barn och att de ska bli respekterade. Konventionen lyfter att 
barn har rätt till lek och att de ska få gehör för sina åsikter. I artikel 12 står det: 
”Konventionsstaterna skall tillförsäkra de barn som är i stånd att bilda egna åsikter 
rätt att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad”.  Artikel 29:e skriver 
”Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att utveckla 
respekt för naturmiljö”. Och i artikel 31 står det: ”Konventionsstaterna erkänner 
barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder…” 
(Barnkonventionen, 1989). 

2.9 Sammanfattning  
 
Forskning visar att förskolegårdar som är berikade med naturmiljöer inspirerar till 
lek, lärande och utveckling. Natur kan ge en känsla av välbefinnande och i 
utomhusmiljön skapas lekar som är sinnliga och vidlyftiga beroende på hur 
förskolegårdarna är planerade. Utomhusmiljön kan bidra till större möjligheter till 
kreativa lekar i samspel med andra. Utomhusmiljön kräver inte lika mycket 
lekmaterial som inomhusmiljön eftersom naturen ger tillgång till sten, sand, vatten, 
träd som är lättillgängligt och ger utforskande möjligheter för barns lek och lärande. 
Vistelse ute i naturen kan främja barns förhållande till naturen, skapa minnen och 
kan även väcka frågor och nyfikenhet om naturen och dess kretslopp. Om barn får 
vara delaktiga i utformningen av den pedagogiska verksamheten kan det leda till att 
verksamheten blir mer intressant och meningsfull för dem. När barn har fått göra sin 
röst hörd kan verksamhetens miljö utformas, så att den utmanar barns lärande och 
utveckling. I barnkonventionen står bland annat att barn har rätt att få säga sina 
meningar och få gehör för dessa.  

3. Metod  
 
Under den här rubriken kommer valet av metoder redovisas. Det kommer beskrivas 
hur datainsamlingen har skett samt redogöras för databearbetning och 
analysmetoder samt trovärdighet i denna studie. Slutligen kommer de etiska 
principerna i relation till denna studie att lyftas. 

3.1 Datainsamlingsmetoder  

 
Denna studie syftar till att studera förskolegårdars naturmiljöer och dess möjligheter 
att främja barns naturmöten, lek, lärande och utveckling. Detta är en kvalitativ 
fallstudie och det inbegriper i denna studie både observationer och intervjuer (Stukát, 
2005 & Denscombe, 2009). Stukát tar upp att en studie kan med fördel inledas med 
en observation som efterföljs av intervjuer. Vidare menar han att om en studie inleds 
med en observation, underlättar observationen den fortsatta studien. För att en 
observation skapar en bild över väsentlig information om platsen, som i den här 
studien är förskolegården. Kvalitativ metod innebär enligt Stukát och Denscombe 
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vikten med att fånga helheten om individernas förståelse och tankar kring 
undersökningen och utifrån det karakterisera någonting som framkom utifrån 
resultatet. Vi valde kvalitativ metod för att vi ville få en fördjupad redogörelse av vårt 
undersökningsområde genom att ta del av förskolepersonals och barns tankar om sin 
förskolegård samt för att vi ska få en bild i hur förskolegårdarna såg ut. 
 
Valet av datainsamlingsmetoder framkom av att vi ville få fram en bild av 
förskolegårdars naturmiljöer och hur dessa främjar barns naturmöten, lek, lärande 
och utveckling. Studien inleddes med rundvandringar på förskolegårdar tillsammans 
med förskolepersonal, på en av dessa förskolor gick vi rundvandringen själva utan 
förskolepersonal. Vid rundvandringen fick vi ta del av förskolepersonalernas 
uppfattningar om deras utomhusmiljö och vad de i arbetslagen hade diskuterat och 
kommit fram till om respektive förskolegård och vilka åtgärder de hade i åtanke i 
utformningen av sin förskolegård med fokus på natur samt vilka områden som kunde 
vara aktuella att förändra i framtiden. En loggbok användes under rundvandringen, 
en av oss antecknade för att vi lättare skulle komma ihåg vad förskolepersonal 
berättade om sin gård samt att en av oss fotograferade förskolegårdarnas miljö för att 
vi skulle komma ihåg vad hur gårdarna såg ut. Bilderna användes vid ett senare 
tillfälle när förslag på tänkbara åtgärder togs fram. Vi fotograferade gårdarna när inga 
barn befanns sig ute, alltför att skydda deras integritet. Efter varje besök reflekterade 
vi tillsammans över synintryck och tankar. Bjørndal (2011) menar på att loggbok är 
ett fördelaktigt redskap att använda sig av för att kunna reflektera och komma ihåg 
när materialet ska bearbetas. För att få fram mer information till rundvandringarna 
intervjuade vi förskolepersonal samt gjorde intervjuer med barn för att synliggöra 
deras erfarenheter samt göra dem delaktiga i projektet. Vi använde oss av 
semistrukturerade intervjufrågor, för att det gav oss möjligheter att ställa följdfrågor 
till de deltagande. Denscombe (2009) betonar att den som blir intervjuad med 
semistrukturerade frågor har chans att utveckla sina idéer och svar. Som 
dokumentations hjälpmedel användes ljudinspelning, papper och penna samt vidare 
fotograferades respektive förskolegård. Bjørndal (2011) menar att det är 
betydelsefullt att dokumentera med olika verktyg för att kunna gå tillbaka under 
arbetets gång för att sedan kunna reflektera om händelser flera gånger. Vidare 
betonar Bjørndal att ljudinspelning kan med fördel användas när mycket information 
ska inhämtas, så att ingenting går förlorat av det informanter delger. En annan fördel 
med ljudinspelning är att avlyssningen kan sker flera gånger och fokus kan läggas på 
olika delar av innehållet vilket ger möjligheter att finna nya aspekter av innehållet 
som kan vara intressanta för studiens resultat. 

3.2 Urval 

 
Innan vi besökte förskolorna skickade vi via mail ut ett missivbrev (bilaga A) till 
samtliga miljöansvariga på förskolorna, där vi berättade om vårt syfte med projektet 
och hur vi hade tänkt lägga upp våra besök och vår önskan att intervjua 
förskolepersonal och barn på tre av förskolorna. I missivbrevet gav vi även förslag på 
dagar där vi frågade om och när det passade att vi besökte förskolorna. Därefter blev 
vi kontaktade av ansvarig förskolepersonal på respektive förskola om vilken dag som 
det skulle passa att vi kom till dem. Vi bekräftade därefter med tider då vi skulle 
komma och utifrån detta gjordes ett tidsschema då besöken skulle ske. Vi besökte i 
ett första skede kommunens förskolor för att få en uppfattning om hur 
förskolegårdarna såg ut. Efter att alla besök på de elva förskolegårdarna var 
genomförda, valde vi ut tre förskolor med olika naturmiljöer. Dessa besökte vi 
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ytterligare en gång och denna gång genomfördes intervjuer (bilaga B och C) med 
förskolepersonal och förskolebarn. En intervju per förskola då det gällde 
förskolepersonalen, dessa kommer i resultatet att benämnas som förskolepersonal A, 
B och C. Sammanlagt är det tankar från tio förskolepersonal som kommer användas i 
studiens resultat. Barnens svar i resultatdelen kommer benämnas som barn och inte 
särskiljas utifrån vilken förskola de gick på. Detta för att vi ansåg att det inte var 
någon betydelse på vilken förskola barnen gick på. 
 
För att göra barns röster hörda och göra dem delaktiga i projektet gjordes 
barnintervjuer med sex barn på två av de valda förskolorna. Målet från början var att 
intervjua nio barn sammanlagt på de valda förskolorna, men det blev endast på två 
förskolor som barnintervjuer genomfördes. Anledningen till detta var att det blev 
bortfall på grund av att de barn som tillfrågats inte befanns sig på förskolan vid 
tillfället som vi var där för att genomföra intervjuerna. På en förskola intervjuades 
barn enskilt och på den andra förskolan blev det en gruppintervju med fyra barn 
tillsammans. Skälet till detta, var att förskolepersonalen på denna förskola frågade 
om det gick bra om barn intervjuade i grupp och om hen fick vara med. Som 
ytterligare ett komplement till studien var att förskolepersonal själva hade ställt 
frågor till barn på sin förskola, angående deras förskolegård. Samtal som vi fick ta del 
av i efterhand och som var betydelsefullt att ta med i resultatdelen. 
 

3.3 Databearbetning och analysmetoder 
 
De genomförda observationerna och intervjuerna har sammanställts för att få en bild 
om hur de undersökta förskolegårdarna såg ut med fokus på dess naturmiljö. Efter 
att vi hade samlat data, transkriberat intervjuerna och studerat fotografierna som vi 
tagit på samtliga gårdar kategorisera vi sedan svaren utifrån syfte och 
frågeställningar för att få fram studiens resultat. Citaten som vi har tagit med i 
resultatet syftar till att styrka vårt resultat och bygger på det som förskolepersonalen 
och barn har sagt och som svara mot studiens på frågeställningarna. Resultatet från 
observationerna och intervjuerna har sedan noggrant analyserats i förhållande den 
forskning som tagits upp i litteraturgenomgången.  

3.4 Trovärdighet  
 
I kvalitativ forskning används begreppen trovärdighet. Trovärdighet eller som Stukát 
(2005) benämner det som, reliabilitet, handlar om hur tillförlitlig studien är. För att 
visa på studiens trovärdighet det vill säga hur väl man lyckas att studera, tolka och 
redovisa samt diskutera det som är avsikten. Har vi i vårt arbete  
haft studien syfte och frågeställningar, det vill säga det vi har tänkt studera ständigt i 
fokus. Vi har ställt samma frågor till alla deltagare samt fotograferat samtliga 
förskolegårdar. För att styrka studien trovärdighet har vi använt oss av citat i 
resultatdelen. Genom att vi har varit två som och genomfört denna studie har vi 
tillsammans kunnat reflektera om det vi sett och hört, under studiens gång som till 
exempel, hur naturmiljöer på olika förskolegårdar sett ut eller det som framkom 
under intervjuerna. Stukát (2005) betonar att resultatet blir mer trovärdigt om ett 
flertal individer uppmärksammar samma saker under en studie. 
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3.5 Forskningsetiska principer  

 
Det är fyra gemensamma huvudkrav som är viktigt att beakta när undersökningar 
genomförs, detta med syfte att ge skydd åt de individer som deltar. Dessa 
forskningsetiska krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet handlar om att informera deltagarna om syftet med studien. 
Detta skedde genom att dels bakgrundsinformation om projektet gavs, om att det var 
ett projekt i samarbete med kommunen, dels att syftet med studien och hur studien 
kommer att genomföras samt vad resultatet ska användas till beskrevs via missivbrev.  
 
Samtyckeskravet innebär att det är den deltagande individen som ska ge sitt 
samtycke för samverkan i undersökningen/intervjun. Vi informerade att det var helt 
frivilligt att delta i intervjun och att deltagaren när som helst kunde avbryta sin 
medverkan. Deltagarna informerades om att det var på deras villkor som 
ljudupptagning gjordes samt att fotografering av förskolegårdarna skedde efter 
godkännande från samtliga förskolepersonal. Det var en förskolepersonal som inte 
ville bli inspelad under intervjutillfället. Samtliga förskolepersonal samtyckte 
fotograferingen.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att den som deltar i undersökningen/intervjun ska 
informeras om att uppgifterna som deltagaren delger hanteras konfidentiellt. De 
enskilda deltagarna informerades även om att de inte kommer att kunna identifieras i 
intervjusvaren vidare informerades de om att fotografering av gårdarna skulle ske när 
inga barn var utomhus.  
 
Nyttjandekravet betyder att informera om vad de insamlade uppgifter kommer att 
användas till (Vetenskapsrådet, 2014; Stukát, 2005). Informerade gav om att det var i 
studiesammanhang samt att examensarbetet kommer publicera i DIVA och att 
resultatet även kommer att publiceras i en rapport till berörd kommun. 
 
 
 

4. Resultat 
 
Under denna rubrik kommer en redogörelsen av resultatet att ske. Resultatet har 
delats in i tre huvudområden för att tydliggöra det som framkom i studien. Det är 
förskolornas utseende i nuläget, förskolegårdens utformning för att främja barns 
naturintresse och utveckling samt barns utsagor om lek, önskningar och natur. Här 
kommer även likheter och skillnader tas upp som uppmärksammades på 
förskolegårdarna med fokus på natur. 3 
 
 
 

                                                           
3
 I texten kommer de tre intervjuade förskolepersonalen benämnas om förskolepersonal A, B, och C. Vidare 

kommer det som framkom under rundvandringarna med förskolepersonal benämnas som rundvandring.  
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4.1 De studerade förskolegårdarnas utseende i nuläget 
 
En rundvandring på alla förskolegårdar gav oss inblick av hur förskolegårdarnas 
naturmiljöer ser ut i dagsläget, vilket kommer belysas i en kortfattad illustration av 
förskolegårdarnas naturinslag. 

4.1.1 Vår illustration av förskolegårdarna  

 
Vid de rundvandringar som gjordes på de elva förskolegårdar synliggjordes en stor 
variation i gårdarnas naturmiljöer. En del gårdar hade rikt med naturinslag och 
skogsområden och i dessa skogspartier var det rikt med växtlighet, stenar och stockar 
på marken. Samtidigt som vissa gårdar hade färre delar av naturinslag såsom 
fristående träd, stenar, buskar och odlingsmöjligheter i odlingslådor. Det fanns löv- 
barr- och fruktträd på vissa gårdar, men de flesta gårdar hade endast lövträd. De 
flesta förskolegårdar hade flera stora öppna ytor samtidigt som andra hade lite 
mindre ytor för barn att röra sig på. Dessa ytor bestod av en blandning av gräs, grus 
och asfalt. Förskolegårdarna varierar även om de hade kuperad markområden eller 
inte, en del förskolegårdar var kuperade på flera områden på gården samtidigt som 
andra i det stora hela var plana till utformningen. På flera förskolegårdar var 
gräsmattorna på flera ställen slitna med stora områden med jord. Vi såg att ett fåtal 
förskolegårdar hade grillplatser. Några av gårdarna hade tillfört naturmaterial såsom 
stockar och stubbar. Samtliga förskolor hade en eller flera sandlådor i olika storlekar 
på gårdarna. Ingen av förskolegårdarna hade någon form av tillgång till vatten på 
gården eller sittplatser nära växtlighet. Några förskolor låg granne med en skog 
medan vid andra förskolor behövde förskolebarn och förskolepersonal gå en bit från 
förskolan för att komma till ett skogområde. På en förskolegård var odlingslådor 
placerade på en svåråtkomlig plats för barn, detta var uppe på en kulle. 
 
 
 

4.1.2 Tre förskolegårdars miljö, 
      utifrån förskolepersonalens beskrivning av sin gård 

 
Förskolegård 1:  
Förskolan består av en förskoleavdelning, med få naturinslag på förskolegården. 
Denna förskolegård beskrivs av förskolepersonal A som en liten gård som består av 
plan mark med grus (bild 1:1 och 1: 2). I dagsläget finns det ett förråd, sandlåda och 
en egen byggd koja. Det finns tre fullväxta lövträd på gården. Förskolepersonal A 
säger att de tillbringar i snitt två timmar om dagen i dessa miljöer. 
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Bild 1:1    Bild 1:2 

 
 
Förskola 2:  
Förskolan består av fyra förskoleavdelningar och förskolan har en gård med dels 
skog, dels öppna ytor och växtlighet av olika slag. Förskolepersonal B beskriver sin 
gård som en stor gård med fina skogsmöjligheter (bild 2:1 och 2:2). Det finns en 
piltunnel, odlingslådor, kompost och det finns tillgång till en sandlåda på gården. 
Förskolpersonal berättar att den mesta tiden av deras utevistelse spenderas på 
förskolegården. 
 

 
Bild 2:1                      Bild 2:2 
 
 
 
Förskola 3:  
Denna förskola består av sex förskoleavdelningar, förskolan har flera öppna ytor och 
inslag av växtlighet. Förskolegården är uppdelad i tre gårdar, två mindre och en 
större berättade förskolepersonal C. På den stora gården finns en stor sten som 
fungerar som samlingsplats för barn (bild 3:1 och 3:2). Det finns olika träd som till 
exempel plommon och äppleträd. Förskolepersonal C talar om att de vistas så mycket 
som det är möjligt utomhus och de går även två dagar i veckan till en närliggande 
skog.  
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Bild 3:1                     Bild 3:2 

 
På ingen av dessa förskolor har de enligt förskolepersonal A, B och C någon specifik 
pedagogisk inriktning, men förskolepersonal C berättar att hens förskola arbetar 
mycket med utomhuspedagogik.  
 
 

4. 2 Förskolegårdens utformning för att  
            främja barns naturintresse och utveckling 
 
Det som kom fram under rundvandringarna samt vid intervjuerna var att samtliga 
förskolepersonal ansåg att gårdarna var naturfattiga och de önskade mer växtlighet 
på gårdarna. Förskolepersonalen förklarade att de hade iakttagit att många barn 
leker tillsammans, men undangömda bakom olika föremål på gården för att få leka 
ostört. De önskar därför områden på gården som kan skärma av gården i rum där 
barn kan få leka ifred. Samtliga lyfte att de ville ha bärbuskar och några önskade sig 
fruktträd som de själva kunde skörda tillsammans med barn. Vidare beskrevs av de 
flesta förskolepersonal, både vid rundvandringen som vid intervjuerna att de ville 
kunna odla tillsammans med barnen.   
 
De flesta av förskolepersonalen under rundvandringen och förskolpersonal A, B och 
C, nämnde att pilträd var någonting som de var intresserad av att få in på gårdarna.   
 
En förskolepersonal menade att om de fick en grind i staketet skulle de kunna 
utnyttja skogsområdet utanför förskolegården oftare. Sju förskolepersonal uttryckte 
sin önskan om solskydd med hjälp av växtlighet av något slag som ger skugga. Detta 
för att kunna vara ute på gårdarna under längre tid vid soliga och varma dagar istället 
för att vara inne. En förskolpersonal som deltog i rundvandringarna berättade att 
grannarna intill blev besvärade av ljudet från barns lek. De önskade därför att 
energiskog skulle planteras för de skulle kunna använda hela gården till fullo utan att 
störa grannarna. 
  
Samtliga förskolepersonal både under rundvandringarna och vid intervjuerna 
berättade att de ville ha områden där barn kunde ges möjlighet att röra på sig mer 
och där barn kunde använda sig av alla sina sinnen. Till exempel hinderbanor, rep i 
träden, stockar och stenar för balansträning, träd att klättra och gräsytor. 
Förskolepersonaler B och C berättade under intervjuerna att de ville ha tillgång till 
vatten för att barn skulle kunna få utforska och uppleva det. Under rundvandringen 
lyfte en förskolepersonal samt förskolepersonal B och C att de ville ha 
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förvaringsmöjligheter ute för naturmaterial, detta med syfte att skapa möjligheter för 
barnen till att utforska naturen. De ville ha en plats där de kunde förvara till exempel 
luppar och förstoringsglas. 
 
Alla tre förskolepersonal A, B och C berättade att sandlådan var en plats som barn 
lekte i, det var där barnen byggde och grävde. Förskolepersonal B beskrev följande 
om vilka platser barnen på förskolan tyckte om att vara på: 
 

”Vår stora skog tycker barn om att vara i och sen är det sandlådan när det är 
vatten där”. (Förskolepersonal B)  

 
 

4.2.1  Förskolepersonalens beskrivning av förskolegårdens  
            möjligheter till att utmana barns lek, lärande och utforskande  
 
Förskolepersonalen, B och C berättade att de hade tittade på knopparnas utveckling 
på träden på sina gårdar för att främja barns naturintresse. Vidare berättade de att 
när barn hittade till exempel kryp uppmärksammar förskolepersonalen det barnet 
hade upptäckt och tillsammans undersökte detta med de barn som var intresserade. 
Förskolepersonal B berättade att de varje år har fjärilslarver på förskolan, för att 
studera larvernas utveckling till fjärilar och de beskriver samtidigt att när de har gjort 
detta blir barn mer rädda om fjärilar. Vidare beskrev förskolepersonal B att de 
tidigare hade anordnat aktiviteter på förskolan som främjar barns förhållande till 
naturen.  
 

”Vi brukar använda luppar och förstoringsglas för att titta på naturens 
smådjur”. / … / ”pratat om att inte förstöra, att vara rädd om vår skog, vi grävde 
ner en planka med skräp på för att se vad som hände. Vi kom fram till att vissa 
grejer gick att kompostera”. (Förskolepersonal B) 

 
Förskolepersonal A beskriver att då det inte finns någon natur på tomten och då 
gården är liten med plan mark och grus, så de tar pinnar och naturmaterial med sig 
från skogen. Material som de sedan använder sig av i verksamheten på förskolan.  
 
Två förskolepersonal B och C lyfter att de önskade fler bärbuskar och en sa följande: 
 

”Det hade varit roligt att blir ”självförsörjande”. Att kunna odla mer potatis och 
morötter. Vi har några pallkragar nu, - tänk, vad roligt med ett växthus, att odla 
gurkor”. (Förskolepersonal B) 

 
Förskolepersonal C önskar att det skulle finnas gräsmatta mellan sandlådorna. 
 
Det framkom även under rundvandringen att sex av förskolepersonalen uttryckte att 
de önskade få gårdarnas markareal utökad för att få tillgång till mer naturtomt och 
mer plats för lek.  
 
Förskolepersonal A berättade att det är kommunen som äger tomten bredvid 
förskolan, utanför staketet och att denna tomt inte utnyttjas och på den tomten finns 
en liten kulle, gräs och några träd. Förskolepersonalens önskan var att: 
 

”Tänk att få flytta på staketet en bit så att vi får in lite mer natur, så att gården 
blir inbjudande och intressant”. (Förskolepersonal A) 
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Sammanfattningsvis går det att säga att förskolegårdarna varierar i naturmiljöer, 
vissa av gårdar har både skog, kuperad mark samt växtlighet samtidigt som andra har 
få inslag av växtlighet och är plana till ytan. All förskolepersonalen berättade vad de 
önskar för naturinslag som kan berika förskolegårdarna med naturmiljö. De nämnde 
olika idéer som kan hjälpa till att utveckla sina förskolegårdar, till exempel mer 
växtlighet på förskolegården som kan skärma av gården i rum där barn kan få leka 
ifred och större ytor som barn kan röra sig på för barns lek. De berättade vidare om 
hur de i dagsläget arbetar med natur på förskolegården och hur de anser att naturen 
kan främja barns lek, lärande och utveckling.  
 

4.3 Barns utsagor om lek, önskningar och natur 

4.3.1 Barns lek på gården 

 

Vid intervjuerna berättade fyra av dem sex barnen att de ofta lekte i sandlådan, där 
de kunde gräva. Ett barn nämnde att de brukade klättra i träd. Ett barn beskrev 
skogen, sandlådan och fotbollsplanen som platser för lek. 
 

”ähh, uppe i skogen och med pinnar och nere med sand och spela fotboll”. 
                                                                                                                       (Barn) 

 

Fyra barn nämner att de brukar leka ”mamma, pappa, barn” på gården. Två barn 
berättar att de leker tjuv och polis och tv-programmet Labyrint. 
 
Två barn sade att de leker utanför på gruset och de har ett klätterträd på gården. Två 
av barnen talade om att de ofta leker i sandlådan och i deras egenbyggda koja. Två 
barn berättar vidare att de leker lite överallt i deras skog och på fotbollsplanen. Ett 
barn sa följande: 
                                                                                           

”Jag brukar rulla ner för kullen och vara vid vårt stora träd i skogen”. (Barn) 

Det som kan sägas sammanfattningsvis är att barnen beskriver sin lek utifrån både 
var de leker som vad de gör: att de gräver i sandlådan, klättrar i träd, och leker i 
skogen, spelar fotboll och lekte ”mamma, pappa, barn”. Vidare kan nämnas att barn 
byggde koja och lekte labyrint samt rulla ner för en kulle. 

4.3.2 Barns önskningar om utformningen av förskolegården 

 
Två barn nämner att de skulle vilja ha gungor och någonstans att klättra på 
förskolegården. Två barn berättar att de vill ha däck till sina lekar och lite mer gräs 
att vara på.  
 
I de samtal som skett mellan barn och förskolepersonal före rundvandringen 
framkom att barnen hade önskat sig följande på sin förskolegård: Barnen önskade en 
fontän, vattenbanor, spadar och hinkar. Vidare hade de berättade en plats att spela 
fotboll och innebandy på samt bänkar vid grillen var någonting som de önskade sig. 
Några hade sagt att de ville ha koja och bärbuskar samt blommor och ett barn hade 
nämnt en trähäst till gården.  
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Sammanfattningsvis kan det nämnas att barn önskar sig klättrings möjligheter, 
vatten, gräs, däck och områden för fotboll, innebandy och bärbuskar till sin 
förskolegård. Vidare framkommer att barn uttrycker en önskan om en trähäst, 
bänkar, fontän, hinkar, spadar och en koja. 

4.3.3 Barns tankar om natur 

 
När barnen tillfrågades i intervjun om vad de tänker på när de hör ordet natur, 
berättade två barn att de inte får skräpa ner i naturen och fyra barnen berättade hur 
de uppfattade begreppet natur som lek i skogen. 
 

”Då tänker jag på att man plockar upp skräp, man ska va försiktig med gården 
och växterna”. (Barn) 

 
Fyra barn berättade vad de gör när de besöker skogen utanför förskolegården. 
Barnen berättar att de leker i skogen, att de kastar stenar i vattnet och att de går 
balansgång på ett träd. Vidare beskriver de att de leker i kojan och hänger i krokar 
bakom vindskyddet och de berättar att de klättrar på stenar och att de la träd på 
stenarna som de hoppar över. 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas om barns tankar om natur är att barn förknippar 
natur med att inte skräpa ner och att natur förknippas också med vad de gjorde och 
lekte med i skogen utanför förskolegården. 
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5. Analys  
 
Vi kommer i detta analysavsnitt att utgå från studiens grundläggande 
frågeställningarna och genom dessa koppla samman resultatet med studiens teori 
och tidigare presenterad forskning.   

5.1 Förskolegårdens utformning för att  

          främja barns naturintresse och utveckling 

 
Ur ett miljöpsykologiskt perspektiv inspireras och berörs individen av miljön 
eftersom den skapar förutsättningar till att utforska och upptäcka (Björklid, 2005). 
Det vi uppmärksammade på alla de förskolegårdar som var del i studien, var att de 
skilde sig åt i utformningen och tillgången av natur. Vissa förskolegårdar hade 
skogområden, rik tillgång till växtlighet och kuperad mark samt stora grönområden. 
Andra förskolegårdar hade till viss del växtlighet, kuperad mark samt mindre 
grönområden. Det fanns förskolegårdar med nästan ingen växtlighet alls samt att de 
var plana till utformningen eller hade begränsad kuperad terräng. Det finns forskning 
(Grahn, 2007; Mårtensson, 2004; Szczepanski, 2007) som visar att tillgång till 
varierad naturmiljö väcker lust att använda alla sina sinnen. Vidare visar forskning 
(Brodin & Lindstrand, 2008; Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman 1997; 
Mårtensson, 2004) att barn som får tillgång till natur, leker varierande lekar, 
utmanas mer och får chans att träna motoriska färdigheter. Det vi även 
uppmärksammade var att förskolegårdarna varierade storleksmässigt, då det fanns 
gårdar som hade stora öppna ytor varvat med naturmiljö samtidigt som det fanns de 
förskolegårdar som var väldigt små till ytan med enstaka naturinslag. Grahn (2007) 
menar på att det som tilltalar barn i deras lekvärld är ytor där miljön är varierande. 
Det är av betydelse att den fysiska miljön inspirerar barns utveckling och 
upptäckarglädje. Szczepanski (2007) betonar att variationer i miljön skapar 
möjligheter för barn att använda olika lärstilar med hjälp av sina olika sinnen. 
 
Vi kunde konstatera att två av de tre som intervjuades om förskolegårdar hade 
likartade naturmiljöer med naturinslag samtidigt som en gård innehöll enstaka 
naturinslag. Grahn (2007) beskriver nio karaktärer som gynnar barns aktiviteter i 
olika miljöer. Vi noterade att två förskolegårdar innehöll alla dessa karaktärer som 
rofylld, vild, artrik, rymd, allmänning, refug, kultur, samvaro och tillgänglighet. 
Samtidigt som en förskolegård innehöll karaktärers som tillgänglighet och samvaro. 
Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) skriver att barn ska få vistas i en varierande 
och inbjudande miljö, där barn ska få använda sin fantasi, kreativitet, utforska och 
leka i samspel med andra. 
 
Det mest framträdande i resultatet av vad samtliga förskolepersonalen berättade var; 
att de ville tillföra mer växtlighet av olika slag till exempel odlings möjligheter och 
pilträd, så att barn skulle få leka, lära och utvecklas i samspel med naturen. 
Växtlighet kan skapa platser där barn kan fantisera fritt tillsammans med naturen 
menar Grahn (2007). Vidare beskriver forskning att barn som får vara med i 
odlingsprocesser väcker barns lust att smaka på det odlingen ger (Mårtensson, 
Lisberg Jensen, Söderström & Öhman, 2011). 
 
Det vi uppfattade av samtlig förskolepersonalen var att de ville ha naturmiljöer för att 
barn ska kunna utmanas i lek och lärande på förskolegårdarna. Vilket 
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överensstämmer med det Brodin och Lindstrand (2008) skriver att naturmaterial 
lockar barn att leka och utforska. Det gemensamma som vi kan utläsa av resultatet är 
att all förskolepersonal berättade att de ville ha områden där barn skulle kunna röra 
på sig mer och få använda sina sinnen. Vidare menar Brodin och Lindstrand på att 
utomhusmiljöer sätter igång barns fantasi, kreativitet och att det i en omväxlande 
miljö ges fler tillfällen till att upptäcka och utforska sin omgivning. 
 
I resultatet framgick det även att förskolepersonalen såg barn leka bakom olika 
föremål. Detta uppmärksammade även vi, då vi såg upptrampad mark runt buskar 
och träd där barn hade lekt. Det vi kom fram till var att barn vill leka ostört och 
behöver områden eller material som skapar avskärmande platser på förskolegården. 
Detta stödjer det forsknings säger om att barn vill leka ostörda (Brodin och 
Lindstrand, 2008). Grahn m.fl. (1997) och Björklid (2005) benämner dessa platser 
som ”mellanrum” som är skapta av barn själva i deras lek. 

 

5.2 Förskolepersonalens beskrivning av förskolegårdens 
möjligheter till att utmana barns lek, lärande och 
utforskande  

 
Det som vi uppmärksammat utifrån resultatet var att sex av förskolepersonalen 
beskrev att de ville få utökade gårdar för att få in mer natur och att barn skulle få mer 
lekutrymme. Vår första tanke på det var att flera av förskolegårdarna låg granne med 
naturmiljöer så att använda detta område kan vara en möjlighet till större gård. 
  
Skolverket (2010) skriver att miljön på förskolan ska uppmuntra barn till att få leka, 
utforska, upptäcka, iaktta, se samband och komma till insikt under sin utevistelse 
samt att förskolan ska ha en varierande miljö. Det överensstämmer med de svar som 
vi fick av samtliga förskolepersonal då de berättade att de ville ha tillgång till 
förvaring för material, bärbuskar, odlingsmöjligheter, naturområden, områden för 
rörelse och platser som skärmar av förskolegården samt vatten för att kunna skapa 
utforskande och utmanande möjligheter för barn i sitt lärande.  
 

5.3 Barns lek på gården 

 
Det som var mest framträdande i barns lek var att de berättade att de lekte vidlyftiga 
och sinnliga lekar på sin förskolegård genom att de till exempel berättade om att de 
klättrade i träd, lekte i sandlådan och spelade fotboll. De kan bero på att 
förskolegårdarna är utformade så att det blir tillängligt för barn att leka olika slags 
lekar. Vidlyftiga lekar skriver Grahn (2007) är lekar där barn kan röra på sig mycket 
vilket gör att lekarna blir varierande. Sinnlighet handlar enligt Grahn (2007) om att 
få uppleva platser med alla sina sinnen, både ställen som ger tid för återhämtning, 
som att se växtlighet till att få känna naturens dofter.  

5.3.1 Barns tankar om natur 

 
Det vi uppmärksammade under intervjuerna var barns variationer av förståelsen av 
begreppet natur . Deras tolkning av natur var att de berättade om när de vistades i 
skogen och vad de gjorde där. Det stödjer det forskningen säger om att barn har svårt 
att definiera naturbegreppet (Halldén, 2009). Vi registrerade, i våra barn intervjuer, 
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det Mårtensson m.fl. (2011), skriver om att barn ofta nämner naturförstöringar i 
samband när natur kommer upp i samtal med barn. Att barn nämner att 
nerskräpningar inte får ske i naturen och att man ska vara försiktig om växterna 
tycker vi tyder på att barn redan i tidig ålder har förståelsen att vi ska värna om 
miljön och att skräp inte ska kastas ute i naturen. En tänkbar förklaring om barns 
miljömedvetenhet kan vara att förskolepersonalen utgår från läroplanens riktlinjer i 
planeringen av verksamheten och att förskolepersonalen har detta förhållningssätt. I 
Skolverket (2010) står det att verksamheten ska lägga tyngdpunkt på miljö– och 
naturfrågor för att barn ska få en förståelse för hur människan påverkar miljön. 
 

6. Diskussion 

Här kommer vi att resonera kring våra viktigaste resultat. Vi kopplar samman det till 
vårt syfte och frågeställningarna. Inledningsvis kommer vi att göra en 
metoddiskussion och sedan en resultatdiskussion.  

6.1 Metoddiskussion  

 
Syftet med denna studie har varit att studera förskolegårdars naturmiljöer och dess 
möjligheter att främja barns naturmöten, lek, lärande och utveckling. Vi tyckte det 
var betydelsefullt att vi fick bakgrundsinformation om hur förskolegårdarnas miljöer 
är utformade idag. I och med det valde vi att besöka förskolor i kommunen och att 
göra rundvandringar på dessa förskolors förskolgårdar. Genom dessa rundvandringar 
fick vi en inblick i hur gårdarnas var planerade och även gårdarnas utformning med 
eller utan naturinslag.  Det var betydelsefullt att höra förskolepersonalens och barns 
tankar kring sin utomhusmiljö, för att kunna komma med tänkbara 
utvecklingsförslag till dessa gårdar som slutmål i projektet. Vi använde oss av 
intervjuer för att få fram hur förskolepersonal såg på sin förskolegård samt att barn 
fick berätta vad de leker och var de befann sig på sin förskolgård. Intervjusvaren vi 
fick av barn blev kortfattade, men vi hade under intervjuernas gång möjligheter att 
ställa följdfrågor och förtydliga våra frågor till barnen, vilket hjälpte oss att få svar på 
våra frågor. Om vi istället hade gjort observationer på barns lek på förskolegården, 
tillsammans med intervjuer tror vi att vi hade kunnat få ut mer information än den 
som kom fram under intervjuerna. Som till exempel att få en djupare inblick var 
barnen verkligen befanns sig på gården var och vad de lekte på gården. Vår tanke var 
från början att intervjua alla barn separat, men eftersom en förskolepersonal gav som 
förslag om en gruppintervju gjordes en intervju tillsammans med fyra barn. Det 
samtyckte vi till, men så här i efterhand undrar vi om alla barn fick sin röst hörd till 
fullo, då några barn hade lättare att prata för sig än andra. I och med att vi var två 
under det intervjutillfället när en förskolepersonal inte samtyckte till ljudupptagning 
känner vi att det inte hade så stor betydelse. Men detta gjorde det givetvis svårare att 
få med vartenda ord som sades och i och med det att få med citat från just denna 
intervju. 
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6.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie är att studera förskolegårdars naturmiljöer och dess 
möjligheter att främja barns naturmöten, lek, lärande och utveckling. 
Sammanfattningsvis framkom i resultatet att det i dagsläget fanns en variation av 
naturmiljöer på förskolegårdarna. Utifrån förskolepersonalens beskrivningar om vad 
som kan ge möjligheten till att skapa en mer utmanande lekmiljö förskolegårdarna är 
att tillföra fler naturinslag, något som skulle möjliggöra för att dem att tillsammans 
med barn kunna utforma ett ökat utforskade av naturen. Genom att tillföra 
naturinslag till förskolegården som till exempel, buskar och träd samt tillgång till 
odlings möjligheter men 0ckså vatten, så kan barns naturintresse utvecklas och 
främjas.  
 
Resultatet visar att samtliga förskolepersonal vill främja barns kontakt med naturen 
genom att odla, utforska, ha plats för rörelse och inspirera barns lek, lärande och 
utveckling. Detta tycker vi, tyder på att förskolepersonalen har kunskap och en 
förståelse om naturmötets påverkan på barns lärande, utveckling och välbefinnande. 
Skolverket (2010) beskriver att verksamheten ska utformas så att barn får utforska, 
leka och lära efter deras intressen. 
   
Vi kunde se att det fanns en variation av naturmiljöer och att utformning såg olika ut 
på de förskolegårdar som vi besökte. Förskolegårdarna hade olika storlek och 
varierade gällande de naturinslag som fanns. Det fanns alltifrån stora gårdar med 
skogspartier, kuperad mark och växtlighet i olika former, till förskolegårdar med 
mindre yta och som var plana i utformningen med få naturinslag. Detta tycker vi 
skapar olika förutsättningar för alla förskolebarn att kunna vara nära naturen på 
förskolegården. Om vi ser till naturinslagen på förskolegårdarna tycker vi att detta 
skapar olika förutsättningar för förskolebarn att kunna vara naturen nära på 
förskolegården eftersom miljön skiljer sig åt. 
 
Under denna undersökning uppmärksammade vi att utomhusmiljön inte var 
lättillgänglig för alla barn eftersom det fanns gårdar som var utformade med natur 
som låg svår åtkomligt för barn till exempel höga kullar. Enligt Mårtensson, Lisberg 
Jensen, Söderström och Öhman (2011) ska miljön vara tillgänglig för alla barn. Vi har 
kommit fram till att om det tillförs mer naturinslag på lättillgängliga platser på alla 
förskolegårdar, så har alla barn en möjlighet att utmanas och komma nära naturen.  
  
Vi riktade vår uppmärksamhet på förskolepersonalens beskrivning av sin gård under 
rundvandringen då gården beskrevs av ett flertal som naturfattig, men vi har 
uppmärksammat det motsatta. Våra första tankar var att gårdarna var mer naturrika 
än vad förskolepersonalen beskrev dem, det kan bero på att vi såg gårdarna med 
andra ögon. En tänkbar förklaring till att förskolepersonalen uppfattar sin 
förskolgård som naturfattig kan vara att de inte ser förskolegården som inspirerande 
nog för att bli berörda själva.  
 
Det vi kan summera av resultatet och spåren av barns lek på gården är att barnen 
leker vidlyftiga och sinnliga lekar där naturmaterial ofta är förekommande. Genom 
barns berättelser tolkar vi det som att barn använder sig av hela sin förskolegård för 
att skapa olika platser för sina lekar. Det vi kunde utläsa av resultatet var att barn 
leker överallt på förskolegården där det finns utrymme för barn att röra hela sin 
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kropp tillsammans med sin fantasi i samspel med naturen och att de vill leka 
vidlyftiga lekar därför att miljön lockar och utmanar till detta. Förekomsten av 
sinnliga lekar på förskolegården blev synlig genom att barn beskrev att de berördes av 
naturmaterial till exempel sand i sandlådan och att rulla ner för en kulle. Vid deras 
önskningar av lekmaterial framkom bland annat material för att klättra och områden 
för rörelselekar vilket är vidlyftiga lekar samt tillgång till vatten, blommor och 
bärbuskar som ger sinnliga upplevelser. 
 
Vid planering av förskolegårdar kan frågor ställas om hur kan barn bli delaktiga i 
utformningen av miljö? Vad kan barn själva kan genomföra för förändring i miljön? 
Vad barn behöver ha hjälp med i förändringen av miljö? Samt vad kan bara vuxna 
kan förändra i miljön? (Engdahl, 2009). Vi har därför i denna studie utgått ifrån olika 
perspektiv: från barns perspektiv och förskolepersonalens perspektiv. Detta för att 
utifrån resultatet komma fram till tänkbara åtgärder på förskolegårdarna när det 
gäller tillförande av naturinslag (se bilaga E). Ur ett barndomssociologiskt perspektiv 
betonar Halldén (2007) att det är betydelsefullt att se barnet som en resurs för att 
förstå och utveckla förskolans miljö där barns röster blir dels blir lyssnade på och dels 
görs delaktiga i beslut som rör den pedagogiska verksamheten. Anledningen till att vi 
anser det är betydelsefullt att göra barn delaktiga i planering av miljön är att det är 
barns livsvärldar, intresse och behov som ska styra planeringen av miljöns 
utformning eftersom det är barn som ska vistas i dessa miljöer. 
 
Vi kan så här i efterhand konstatera att två av de tre förskolegårdarna där vi 
intervjuade förskolepersonal hade snarlika naturmiljöer. Att vi inte såg detta kan 
tyckas förvånande men genom att vi reflekterade över och diskuterade gårdarnas 
utseende flera gånger i efterhand kom vi fram till att de hade olika karaktärer även 
om de var på många sätt lika. Det som skilde dem åt var att en gård hade skogsparti 
samt odlingsmöjlighet till skillnad mot den andra som hade växtligheten mer utspritt 
på gården. Det gemensamma med de två gårdarna var att de var till ytan stora och 
kuperade, och att de innehöll flertalet eller alla, nio karaktärer som Grahn (2007) 
beskriver. På den tredje förskolegården där vi intervjuade förskolepersonal var till 
skillnad mot de två andra gårdarna plan till ytan och saknade i det stora hela 
naturinslag. En förklaring till att det skiljde sig så mycket åt i utformningen av 
naturinslag på förskolegårdarna kan vara att de är placerade i olika områden i 
kommunen.  

 6.3 Slutsats 
 
De slutsatser som vi kan dra av undersökningens resultat är att det finns olika 
naturinslag på förskolegårdarna och att vi i och med vår studie har fått en djupare 
kunskap om hur förskolegårdar kan skilja sig åt. Studien visar att barn behöver en 
variation av olika miljöer så att deras lekar kan utvecklas till både vidlyftiga och 
sinnliga lekar samt att det finns en vilja bland förskolepersonalen att skapa dessa 
förutsättningar för barn. Det vi tycker att vi kan se i förskolpersonalens berättelser är 
att de ser naturen som en resurs och att de vill använda sig av naturinslag på 
förskolegården för att främja barns lek, lärande och utveckling. Då förskolegårdarna 
idag har olika naturmiljöer har barn olika förutsättningar i sin lek, lärande och 
utveckling, därav tycker vi att en variation av naturinslag bör finnas på 
förskolegården så naturmöten och naturvistelse görs tillgängligt för alla barn, så att 
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samma förutsättningar skapas för alla barn överallt oberoende var förskolorna är 
placerade. 
  

6.4 Nya forskningsfrågor  
 
Något som vi har reflekterat kring när det gäller utformning av förskolegårdar är hur 
planeringen av förskolegårdar går till så att gården möter alla barns behov. Kan det 
vara så att material enbart placeras ut, utan att det egentligen är genomtänkt eller 
förankrat i barns intresse och behov? Är det kommunen som bestämmer? Beaktas 
frågor som rör ytor, kuperad mark samt barns behov av rörelse när planering av 
förskolegårdar verkställs. Hur stor vikt läggs på naturinslag och planeras miljön så att 
den blir tillgänglig för alla? Är intressanta frågor som vi har ställt oss under studiens 
gång. Detta behöver studeras ytterligare i forskningen, tillsammans med hur barns 
inflytande kan vara med i forskning om hur förskolans miljöer kan utvecklas. 
 

6.5 Pedagogisk relevans 
 
Vår studie anser vi vara av pedagogisk relevans eftersom förskolemiljön är 
betydelsefull för barns lek, lärande och utveckling och att det på de flesta förskolor 
finns en plats för utevistelse. Vidare poängteras barns rättigheter i Skollagen och 
Läroplanen att vid utformning av förskolegårdars miljö ska barn göras delaktiga 
genom att de får göra sin röst hörd och därigenom påverka miljön eftersom de är 
barns behov som skall tillfredsställas.  
 

6.6 Några avslutande ord 
 
Denna studie har dels utvecklat vår förståelse om förskolans utemiljöer och den har 
dels gett oss möjlighet att påverka förskolormas utomhusmiljö i en kommun i 
samspel med förskolepersonal och barn. Förhoppningsvis kommer förslagen att 
inspirerar och utveckla barns lek, lärande och utveckling. Att ge möjlighet till barn att 
utforska sin gård och genom att öka naturinslagen även främja barns naturintresse. 
Förändringar som kan öppna upp nya möjligheter till ett lustfyllt lärande samt skapa 
och ge barn både rofyllda som motoriska utmaningar på sin förskolegård. Vidare 
förslag är att förskolepersonal och barn besöker varandras förskolemiljöer för att få 
inspiration av de olika förskolemiljöer som finns i kommunen och idéer hur de kan 
arbeta vidare med de naturmiljöer som de har idag har på den egna förskolegården. 
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Bilaga A: Missivbrev 

 
 
Hej! 

Vi heter Lisa Benson och Jenny Möberg och är två studenter som läser sista terminen 

på lärarprogrammet, med inriktningen lek, lärande och utveckling vid Mälardalens 

högskola i Västerås/Eskilstuna och ska nu under våren påbörja vårt examensarbete. 

Vi har fått förfrågan att göra vårt examensarbete åt xxx som har sökt LONA- bidrag 

för det projekt. Projektet kommer handla om att vi ska undersöka och komma med 

förslag på åtgärder där naturen ska tas in på förskolegårdarna. Sedan kommer xxx i 

samarbete med era chefer titta på våra förslag och förhoppningsvis kommer xxx 

verkställa förslagen på en eller flera förskolegårdar. Vi kommer arbeta med 

examensarbetet under veckorna 14-18.  

Det vi har planerat att göra, som första steget i vårt examensarbete är att besöka alla 

förskolor för att få en inblick i hur era förskolegårdar ser ut samt ta foton på den 

nuvarande miljön. Därefter kommer vi att koncentrera oss på att intervjua en 

pedagog på tre olika förskolor, då vi inte hinner, tidsmässigt, göra ingående 

intervjuer på alla förskolor. Genom intervjuerna vill vi ta reda på era tankar och 

förslag på hur ni vill förändra förskolegårdarna genom att göra gårdarna mer 

”naturliga”. Vi vill även, efter att vi har intervjuat er, ta vara på barns perspektiv på 

hur de uppfattar sin gård. Därför skulle vi vara tacksamma om ni vill välja ut de barn 

som kan tänkas vilja delge sina åsikter till oss. Det ska röra sig om ca tre barn.  

Vi är tacksamma om vi kan komma till er under måndag eller tisdag vecka 14, 

31/3 eller 1/4, för en rundvandring. Därefter får vi i samråd med er bestämma vilka 

som ska intervjuas. Bekräfta genom ett mail att ni har läst det och skriv när det 

passar er bäst att vi kommer. 

Utifrån barns idéer och era tankar kommer vi att komma med förslag på vad vi tycker 

kan göra förskolegårdarna utmanande och inspirerande för barns. Alla våra förslag 

på åtgärder kommer vi att sammanställa i en manual som kommer att finnas 

tillgänglig för er alla och som kan komma att användas i den framtida planeringen av 

förskolegårdarnas utomhusmiljö. 

Då vi båda två tycker det är viktigt att barns får vistas i en stimulerande och 

utmanande lärandemiljö ser vi det som ett roliga, givande och intressant uppdrag. 

Våra tankar är att barns ska bli mer inspirerade till att vilja utforska sin förskolegård 

och blir mer naturintresserade och där barns får uppleva nya spännande saker genom 

att vistas ute på sin gård.  

Med vänliga hälsningar 

Lisa Benson, 070- xxx xx xx 
 
Jenny Möberg, 070- xxx xx xx 



 
 

Bilaga B: Huvudkraven för forskningsetik 

- Informationskravet 

 

Vi studerar sista terminen på lärarprogrammet på Mälardalens högskola 

Västerås/Eskilstuna med inriktning lek, lärande och utveckling. Det är ett 

examensarbete. Det är ett projekt i samarbete med xxx, där studiens syfte är 

att komma med förslag på åtgärder till xxx som ska bidrar till att naturen tas in 

på förskolegårdarna för att främja barns naturintresse. Information ges om att 

det är ett projekt i samarbete med xxx samt att det ska skrivas en manual med 

förslag på åtgärder som kan bidra med att främja barns naturintresse. Denna 

manual kommer vara tillgänglig för samtliga förskolor i kommunen. 

Handledare på MDH för vårt examensarbete är Eva Ärlemalm- Hagsér: 

eva.arlemalm-hagser@mdh.se  

 

- Samtyckeskravet 

 

Vi måste ha ditt samtycke till samverkan för intervjun.  Det är helt frivilligt att 

delta i intervjun där du när som helst kan avbryta din medverkan. Det är på 

dina villkor som ljud eller bildupptagning samt fotografering får ske. 

 

- Konfidentialitetskravet 

 

Konfidentialitetskravet innebär att den som deltar i undersökningen/intervjun 

ska informeras om att uppgifterna som deltagaren delger hanteras 

konfidentiellt av endast oss. Du som enskild individ kommer inte att kunna 

identifieras i våra intervjusvar samt att vi fotograferar gårdarna när inga barn 

är utomhus.  

 

- Nyttjandekravet 

 

Våra insamlade uppgifter kommer enbart att användas i studiesammanhang. 

Det insamlade materialet kommer publicera i DIVA. 

 

 

Jenny Möberg och Lisa Benson 
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Bilaga C: Intervjuguide  

 
Intervjufrågor till förskolepersonal 
 
1. Hur ser era utemiljöer ut i dag? 
 
2. Hur mycket tid spenderar ni i dessa miljöer? 
 
3. Vad är det som fångar barns intresse i er nuvarande utemiljö? 
 
4. Hur använder ni miljön för att inspirera barns till lek? 
 
5. Hur tas naturen tillvara på i dag för att främja barns naturintresse? 
 
6. På vilket sätt skulle ni vilja få in mer natur på era gårdar för att barns skall kunna 
utforska och utmanas i sitt lärande? 
 
7. Var på gården skulle ni vilja få in lite mer natur?   
 
8. Beskriv hur en kreativ utemiljö ser ut för er, om ni skulle få verkställa er vision? 
 

Bakgrundsfrågor 
 
1. Hur stor är förskolan, antal barn samt avdelningar? 
 
2. Hur länge har förskolan funnits? 
 
3. Vad har du för utbildning och yrkeserfarenhet? 
 
4. Har förskolan någon inriktning/ profil? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga D: Intervjuguide 

Barns inflytande, delaktighet och tankar över sin förskolegård 

 Vad tycker du om att leka med på gården? 

 Vart leker du helst på din förskolegård? 

 Om du fick bestämma helt själv, vad skulle du vilja ha på förskolegården då?  

 Vad saknar du på din förskolegård? 

 Vad leker ni med på gården förutom leksakerna ni har i ert förråd? 

 Om jag säger natur vad tänker du på då?  

 

 

 Hur många år är du? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga E: Förslag på åtgärder 

 

Det är angeläget vid planeringen av miljön att tänka på att miljön bemöter och 
utmanar barns alla behov (Grahn, 2007).  
 
Det som vi har utgått ifrån för att komma fram till lämpliga åtgärder är utifrån 
resultatet och Grahns (2007) beskrivning av platser (entrézon, lekbaser, anhalter, 
lugna områden, dynamiskt område, platser för sinnliga lekar och en gradient från 
trygghet till utmaningar), där barns lekar äger rum och hur man kan tänka i 
planeringen och genomförandet av efter dessa platser. Dessa platser kan kopplas till 
de nio huvudkaraktärernas egenskaper och bidrar till utveckling av barns lek och 
lärande. 
 
Eftersom vi gjorde barn delaktiga i projektet, då det är deras miljö som ska främjas 
tänker vi utifrån vad de önskade/gjorde på sin förskolegård. Vi kommer utgå barns 
intresse och knyta an det till naturliga ting.  
 
Förslag på åtgärderna utifrån barns utsagor: 
 

 För klättring, träd exempelvis fruktträd, löv- och barrträd, hinderbanor 
uppbyggda av naturmaterial som stubbar, stockar och stenar att klättra på. 
Stenar nergrävda i marken ger möjligheter för klättring samt omkull fällda 
träd som både ger möjligheter för klättring och utforskande av insekter också 
början till fantasilek.(Lekbaser, sinnliga lekar och en plats för trygghet och 
utmaning) 

 Labyrint av buskar 0ch annan växtlighet såsom lätt sådda solros som både 
skapar platser för rörelse och en plats för att komma undan i sina lekar. 
Solrosor blir höga och har stora blommor som kan studeras och ta vara på frön 
som kan användas som fågelmat eller vidare sådd (Lekbaser och lugna 
områden). 

 Lugna områden: Bersåer och pilträd som blir som rum att vistas 
i.(Lärarförbundet, 2005). Stockar eller stubbar som sittplatser, dessa kan 
placeras runt grillplatser, på gräsmatta och vara mobila. 

 Platser för sinnliga lekar är tillgång till vatten: Förankrade vattenbehållare 
med lock och kran som ger möjlighet till fri tillgång till vatten. Tunnorna kan 
placeras i anslutning till stuprännor så att regnvatten kan samlas upp. 
Vattenbanor för regnvatten i form av nergrävda gjutna betongbanor eller 
vattenrännor i olika plan som transporterar vatten i en sluttning. Vattenbanor 
kan göras tillsammans av förskolepersonal och förskolebarn, i form av att 
gjuta betongrännor med barns. Gör det av exempelvis stuprör i varierande 
längder som barns kan flytta och bygga ihop själva. 

 Anhalter: ”skräphörna” med material från skogen som tillexempel stubbar, 
pinnar, löv, kottar, bark, stora stenar och sand så att barns kan konstruera 
med naturmaterial och utforska i leken.  

 Lekbaser, dynamiskt område och lugna områden: Det ska finnas gräsområden 
där barns kan leka vidlyftiga lekar och springa barfota för att känna gräset. En 
gräsmatta skapar en plats att utforska och är en plats för rofylldhet. En 
gräsmatta kan med fördel köpas färdig, eftersom den är slitstarkare och tar sig 
lättare än egensådd (Gråhed, 2008). 



 
 

 Platser för sinnliga lekar: Platser som är vildvuxna med gräs, blommor och sly 
som skapar spänning. Dessa kan med fördel placeras i utkanten av 
förskolegården. 

 
Barn som kanske inte får tillgång till tidig naturkontakt kan få svårare att utveckla ett 
förhållande till sin närmiljö som tillexempel skogen. Vi kunde notera under 
intervjuerna med barns att några barn inte kunde tolka begreppet natur men däremot 
kunde de berätta vad de gjorde i skogen. En tänkbar förklaring kan vara att barns inte 
har tillgång till naturrika gårdar och där av inte fått en tillräcklig stark kontakt med 
naturen. Med anledning av det här kan det främjas genom att förskolegårdarna 
berikas med natur av olika slag. En vidare tanke på det kan vara att det underlättar 
och skapar en meningen med barns att arbeta med hållbarutveckling. 
 
Att tillföra mer natur på gårdarna kompletterar och ger en variation i barns lekar 
eftersom naturen ger barns nya verktyg som kan hjälpa barns att utveckla sina lekar, 
ett exempel kan vara kan vara växtlighet och naturföremål som hjälper till att skärma 
av så att det blir ett extra rum att vara i.  
 
Förslag på åtgärder utifrån förskolepersonalens utsagor: 
 

 Lekbaser, anhalter och lugna områden: Tålig växtlighet som skärmar av 
förskolegården och skapar rum som till exempel: Pilträd som är 
snabbväxande, häckar, bersåer, syrener som kan formas efter barns intressen 
och gårdens utformning. Pilalléer eller pilkojor kan planteras på kullar som 
skapar tunnlar uppför backen samt att barns kan ta stöd av träden för att ta sig 
upp (Gråhed, 2008). Att använda pilträd är bra för att det är ett snabbväxande 
träd samt att pilträd kan formas efter önskemål. Pilträd kan placeras på kullar, 
i en cirkel, kvadrat eller rektangel med en ingång in i mitten samt som en allé 
eller efter annat önskemål. Det kan planteras frukträd som ger 
klättermöjligheter och egen skörd. Till exempel: päron- och äppelträd, 
plommon, fläderträd samt bärbuskar av olika slag. Växtlighet kan med fördel 
planteras i grupp, då de blir till skuggplatser och en plats där barn dra sig 
undan (Chronvall, 2010) samt att växtlighet kan vara bullerdämpande för 
barns lek. Växlighet kan planteras så det skapas gångar och ger spänning fram 
till olika lekbaser samt är en plats att utforska på, då det kan finnas djurliv och 
att få följa lövens utveckling och förmultning. Plantera dvärgtallar (Pinus 
mugo) som har kottar för barns lek (Gråhed, 2008) kan vara ett intressant 
träd att plantera. Växtlighet kan planteras så de bildar geografiska former. 

 

 Sinnlighet: Odlingsmöjligheter: Pallkragar i olika storlekar som kan staplas på 
höjden som en pyramid, placeras med fördel utanför fönster så att barns kan 
studera odlingen inifrån och utifrån samt att de blir tillängliga för alla 
tillexempel för barn som är rullstolsburna. Odla örter som ger dofter som till 
exempel: lavendel, timjan, dragon, oregano så att sinnena kommer till 
användning. Perenner planterade i odlingslådor till exempel blåbärs- och 
mordgubbsplantor är förslag på växter som kan planteras. 

 

 Dynamiskt område och en gradient för trygghet och utmaning: Plats för 
rörelse är öppna ytor för vidlyftiga lekar men dessa ger även överblick över 
förskolegården. På öppna ytor kan det med fördel placeras naturmaterial som 
ger barns riktmärke att springa mot (Mårtensson, 2004). Hinderbana och 



 
 

balansträning med hjälp av stockar, stenar och stubbar är andra material som 
ger motorisk träning. 

 

 Lugna områden: Pergola som solskydd som placeras på soliga och varma 
platser på förskolegården. Denna kan beklädas med exempelvis vildvin och 
humle. 

 
 
Övriga förslag 
 
Förvarnings möjligheter för naturmaterial för kottar, pinnar, stenar samt verktyg för 
utforskning. Det kan vara trälådor med lock som kan förvaras och förvaringsskåp 
som går kan öppnas upp med hyllor och sittplats där barns kan utforska.  
 
För att få tilltalande entrézoner kan detta skapas med hjälp av växtlighet i 
odlingslådor. En portal gjord av exempelvis gamla trädstammar som välkomnar 
besökande, kan kläs med växlighet efter årstiden tillexempel blommor, blad, kottar 
och grenar vilket visar på att förskolan arbetar med naturen som resurs (Chronvall, 
2010).  
 
Något inslag av kuperad mark bör finnas på förskolegården så att barn kan få 
överblick över gården, motorisk träning och utmaning. Det är av vikt att planera så 
att alla barn får tillgänglighet till någon slags kuperad mark. Den kuperade ytan  
ska anpassas efter förskolebarns ålder (Chronvall, 2010). 
 
Komposter på förskolegården ger tillgång till egen jord som kan användas vid 
odlingar och en utforskande plats för barns. Egen byggda fågelholkar kan tillföra mer 
fågelliv till förskolegårdarna. Fjärilsrabatter (Chronvall, 2010) som lockar till sig 
fjärilar ger artrikare miljö. 
 
Det är angeläget att tänka på kommunens regler vad man få ha för löst material på 
förskolegården utifrån säkerhetsrisker. Det är viktigt att man tänker på placering av 
material på förskolegårdarna så att det inte materialet är i vägen för till exempel 
snöröjning på gården.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


