
Beteckning:________________ 

 
 

Akademin för teknik och miljö 

Hur förskolan använder sin utemiljö 

Camilla Jonsson 
Ht-2010 

15hp grundläggande nivå 
 

Lärarprogrammet 210 hp  
Examinator: Christina Hultgren     Handledare: Fredrik von Euler 

 



   
 

 



   
 

Sammanfattning  
 
En förskolas utemiljö och dess utformning har en stor betydelse för hur barnen rör på sig. 
Enligt Läroplanen (Lpfö98) skall förskolan erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt 
utmanar och lockar till lek och aktivitet. För att barnen ska bli inspirerade till att själv 
utveckla sin motorik, krävs det att barnens lekmiljö är intressant och att den stimulerar inne 
som ute. Den pedagogiska miljön på förskolan ska inspirera barnen till olika typer av 
utforskande, upptäckande, handlingar och verksamheter. Barn leker var de än befinner sig, 
men om man ska se till vilken utformning som stimulerar mest, är det den naturrika miljön. 
 
Genom observation av förskolans utemiljö och barns lek, har jag fått se vilka aktiviteter som 
de ägnar sig åt på förskolegården. Syftet med observationen var att se hur förskolans utemiljö 
var utformad, och hur barn och pedagoger använder den. Jag har kommit fram till att i det 
stora hela inbjuder miljön på förskolegården till olika aktiviteter bland barnen, men den 
kanske inte har den mest stimulerande miljön. Aktiviteterna skiljer sig åt beroende på utbudet 
av lekredskap och gårdens utformning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Fysisk miljö, förskolegård, utomhuslek, utomhusmiljö, utomhuspedagogik 
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1 INLEDNING 
Jag arbetar inom förskolan och har gjort det under ett antal år. Under min studietid har jag 
blivit mer och mer intresserad av utformningen av förskolans utemiljö och hur den används. 
Vi tillbringar mycket tid ute på förskolan, men vad gör vi? Hur använder barnen och 
pedagogerna sin utemiljö? Är det den ”fria leken” som dominerar eller använder förskolan sig 
av utomhuspedagogik i utevistelsen? Under utbildningen har jag fått tillfället att läsa 
specialiseringen Förskolebarns lärande i utemiljö, jag fick då en inblick i hur man skulle 
kunna arbeta mer effektivt i utemiljön via litteratur och föreläsningar. På det viset har intresset 
för utomhuspedagogik och utemiljön på förskolan ökat. Jag har fått en större kunskap om hur 
den stimulerar barnen och deras motoriska utveckling, välbefinnande och lärande. Jag anser 
att vi som personal i förskolan har strävandemål att uppfylla och dessa finns beskrivna i 
Läroplanen för förskolan (Lpfö98).  
 

1.1 Bakgrund 
Forskningen om lek- och lärandemiljöer utomhus handlar om möjligheter till lek, lärande och 
utveckling. Eftersom utevistelsen är en del av förskolans verksamhet krävs det att utemiljön är 
betydelseful i utvecklingssyftet för förskolepedagogiken (Björklid 2005).  

Utomhuspedagogiken är ett komplement till vår traditionella pedagogik inom förskolan och 
ett hjälpmedel till att uppnå de pedagogiska målen. Den betonar att den ger oss upplevelse i 
den miljö som omger oss, och att den utgör basen för inlärning. I utomhusmiljön finns en stor 
kunskapskälla och den är rik på material (Dahlgren & Szeczepanski 2007).  

Leken och rörelsen har en viktig betydelse för barnens utveckling och välbefinnande, det är då 
viktigt att utemiljön är lockande, inspirerande, utmanande och att den stimulerar barnen till 
lek. Miljön på förskolan skall vara rymlig, tydlig, lätt att hitta i och vara tillgänglig för alla 
barn och deras behov (Lundahl 1995). Det skall vara möjligt för alla barn att delta i förskolans 
verksamhet. Miljöns pedagogiska betydelse betonas i läroplanen (Lpfö98). Förskolan skall 
erbjuda barn en trygg miljö som utmanar, lockar till lek och aktivitet samt inspirerar barnen 
att utforska omvärlden. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Om 
utomhusmiljön är bra på förskolan kan barnen dra sig undan om det blir för stökigt, för att 
kunna samla sig och ta sats för nya utmaningar (Lenninger & Olsson 2006). 

Lpfö98 betonar att utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 
planerad miljö och i naturmiljö. Förskolans miljö skall även vara utformad så att den stödjer 
och underlättar det pedagogiska arbetet. När det gäller säkerhet och pedagogik är det viktigt 
att miljön är överblickbar och underlättar kontakten mellan pedagoger och barn och 
samarbetet mellan pedagoger, men samtidigt som de vuxna har skyldighet att ha tillsyn över 
barnen, behöver barnen ur sitt perspektiv få möjlighet att leka och koppla av i avskildhet. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att belysa vikten med att vistas utomhus och i naturen. Min tanke med 
undersökningen är att ta reda på hur barn och pedagoger idag använder förskolans utemiljö. 
Med utemiljö menar jag också miljön kring förskolan. Kan de använda utemiljön på ett annat 
sätt, hur ser deras utemiljö ut och använder de utomhuspedagogik som ett komplement till den 
traditionella pedagogiken?  
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Jag anser att vi i förskolan låter barnen vara ute så mycket som möjligt. Men det jag kan 
känna är att de planerade inomhusaktiviteterna håller på att ta över barnens vardag mer och 
mer. Medan vi lätt kan glömma bort att även utevistelsen bör vara planerad. Därför vill jag se 
hur utemiljön på förskolan är utformad och att den lockar barn och pedagoger till att vistas 
ute. 
 
1) Vilken utformning av utemiljön anses vara den bästa för förskolebarnen? 
2) Vad menas egentligen med att använda utemiljön på ett bra sätt? 
3) Hur använder förskolan sin utemiljö? 

 

1.3 Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången inleds med vad som sägs om förskolans utevistelse i allmänhet. 
Vidare kommer den att beskriva den utformning som anses vara den bästa för förskolebarnen, 
och vad man ska tänka på då man vill förbättra sin förskolas utemiljö. Vidare kommer 
litteraturgenomgången att ta upp hur förskolan kan använda sin utemiljö på ett bra sätt och hur 
förskolan använder den idag. 
 

1.3.1 Förskolans utevistelse i allmänhet 
I allmänhet anses det nyttigt att vara ute, barnen får springa av sig och de får frisk luft. 
Hälsomyndighetens rekommendationer pekar på att barn skall vistas ute varje dag. Effekten 
på att barnen vistas ute visas genom att de blir friskare, och genom deras lek och rörelse i 
utemiljö förbättrar de sin fysiska styrka, balans och smidighet. Grahn, P. Mårtensson, F. 
Lindblad, B. Nilsson, P & Ekman, A. (1997) visar i sin doktorsavhandling att 
koncentrationsförmågan varit större hos de barn som har tillgång till en omväxlande 
utomhusmiljö. Resultatet förklarar att människan är gjord att vistas ute i naturen och att 
upplevelse i naturen aktiverar och stärker immunförsvaret. Anledningen till denna positiva 
effekt med utevistelse kan vara den friska luften, de fria ytorna och de möjligheter som finns 
att dra sig undan (a.a.).  
 
Pedagogerna har länge förmodat och varit övertygade om att utelek, då främst i naturmiljö, 
har en positiv inverkan som främjar barnens utveckling. Oavsett barnets ålder, vilket humör 
det är på och andra tillfälliga faktorer bör målet vara att utveckla ett meningsfullt sätt att 
kunna relatera till miljön. Då barnen lyckas genom att skapa en relation, utvecklar det till att 
barnet kan bygga upp en positiv självbild och en tilltro till sin egen förmåga (Grahn m.fl. 
1997). Barnet får kunskap och erfarenheter om sina förmågor och sina begränsningar i den 
fysiska miljön på ett icke-värderande sätt. Barnet får även möjligheter att befria sig från 
spänningar och ge utlopp för sina känslor som det upplever som omöjliga att rikta mot 
människorna i sin omgivning. Deras förmåga att kunna reglera och skapa balans mellan att 
öppna upp mot omgivningen för att få den stimulans som de behöver (a.a.). 
 
De flesta pedagogerna menar att utevistelsen ger leken ett bättre flöde, mer variation i rytmen, 
gladare och piggare barn och att konflikterna blir färre om utemiljön är bra. Det märks på 
barnen då de varit vara ute, för det blir lugnare inomhus. Därför kan utemiljön vara ett viktigt 
frirum för barnen, där de kan få starka lekupplevelser. Där kan de leka fritt, kroppens rörelse 
och det sinnliga samspelet med omgivningen blir väldigt tydligt. Frirum används mer 
medvetet av barnen, men som hänger samman med det förhållningssätt som de vuxna har 
beträffande gårdens storlek, utformning och dess karaktär (Mårtensson 2004). 
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Vi uppfattar vår omgivning på olika sätt och barn uppfattar på ett annat sätt än oss vuxna, de 
kanske rent utav uppfattar den stora och innehållsrika förskolegården som en början på en 
oändligt stor omvärld.  Är det så att den skall förstärka den vanliga pedagogikens arbetssätt 
eller skall den vara ett utrymme för främjandet av andra sidor hos barnet? Det finns 
funderingar på att stunderna ute på förskolan kan ha bidragit till många barns sociala och 
emotionella utveckling, än den verksamhet som bedrivs inomhus och som ofta är vuxenstyrd 
(Ellneby 1999).  
 
Grahn m.fl. (1997) påpekar att varje barns behov inte kan bli optimalt tillgodosett i den 
lärarstyrda verksamheten. Ute kan däremot barnet röra sig mer fritt mellan olika behov, 
komma i kapp med sig själv och bearbeta nya intryck. En bra förskolemiljö främjar därför 
barnen på olika utvecklingsnivåer. Studier har visat att det finns flera fördelar med 
utevistelsen. Barn som tillbringar mycket tid utomhus i en miljö som är rejäl, grön och 
varierad får både bättre motorik, färre infektioner, de får också bättre koncentrationsförmåga 
och blir mer aktiva fysiskt. Leken förändras och barnens samspel utvecklas åt andra håll 
(Ekelund 2009). 
 
Pedagogiken utomhus påverkas av hur utemiljön är beskaffad och vilka möjligheter som finns 
till lek och rekreation under säkra och utvecklande former som barnen har i grannskapet. Om 
den fysiska miljön då tillåter sinnligt och kroppsligt utforskande kan barnen identifiera den 
och då kan den även väcka nyfikenhet och kännas meningsfull, vilket är viktigt för barnen. 
Den roll som leken har i barnens utveckling är rätt central, likväl det motoriska, emotionella, 
sociala som kognitiva färdigheter. Naturen anses vara en viktig faktor för barns utveckling, 
identitet och tillhörighet (Johansson & Küller 2005).  
 
Blickar vi tillbaka lite ser vi att den svenska förskolan har sina rötter i barnträdgårdarna som 
startades på kontinenten efter inspiration av den tyske pedagogen Friedrich Fröbel. Han 
menade att det lilla barnet kunde liknas vid en planta som behövde näring och omvårdnad för 
att kunna växa och där lek och fantasi var de viktiga inslagen (Carlgren 1999). Om vi tittar på 
hur utemiljön skall svara gentemot barnens behov av allsidig motorisk övning, ska den locka 
till utforskande lek och träning. Med tanke på ostördhet och säkerhet skall den planeras 
utifrån olika aktiviteter och sammansättningen av gruppens möjligheter (Granberg 2000). 
 
Ett flertal förskolor i Skandinavien har positiva resultat från att vara utomhus i en naturlig 
miljö. Det är endast ett fåtal studier som gjorts inom detta område. Fjørtoft (2001) menar att 
vi ännu vet för lite hur den naturliga miljön fungerar som lekplats för barnen, och ännu 
mindre vet vi vilka effekter som lekplatsen har för barns lärande. Ett ämne som haft en låg 
prioritet, är forskningen om barnen och den fysiska utomhusmiljön som de befinner sig i, och 
då särskilt den naturliga miljön som fungerar bra som lekarena för barnen (a.a.). De 
forskningar som finns kring barns lek- och lärandemiljöer utomhus, handlar oftast om de 
möjligheter som finns till lek, lärande och utveckling. Forskningen som riktar sig mot den 
fysiska miljön inomhus koncentreras mer till miljöns begränsningar. Det har där visats sig att 
det är färre restriktioner i utemiljö än i innemiljön, påstår pedagogerna (Björklid 2005). 
 
  

1.3.2 Utemiljöns utformning som anses vara den bästa för förskolebarnen  
I en av forskningarna har det visat sig att det är förskolegårdar med inslag av naturmark som 
uppskattats mest av pedagogerna. I samma forskning kom det fram att barnen är ute och leker 
mer på de stora förskolegårdarna som har träddungar och klätterträd, än på andra förskolor 
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(Mårtensson 2004). I utemiljön skall det även finnas plats för springlekar och racerlopp på 
trehjulingar. Samtidigt som det skall vara en trygg plats för de allra minsta att kunna tulta 
omkring utan att bli påkörda eller omkull sprungna. En förskolas utemiljö som är skiftande 
kan erbjuda betydligt mer än de flesta rum inomhus. Leken tar en helt annan form ute än inne 
(Granberg 2000).   
 
Om vi kan kombinera den kunskap vi har om barns utveckling, lek och de vuxnas roll i leken, 
kan vi inrätta en miljö där alla barn ges möjlighet att komma ett steg vidare i sin utveckling 
(Grindberg & Langlo Jagtøien 2000). Piaget koncentrerade sig inledningsvis på den 
intellektuella utvecklingen, han menade att olika lekformer uppstod som en följd i den 
utvecklingsnivå som barnet befann sig på. Han underströk att en miljö som inrättas för att 
stimulera barns lek, måsta sträva efter att ge barnen ett brett och allsidigt spektrum av 
upplevelser och erfarenheter, så att de hela tiden kan komma vidare (a.a.). 
 
I bra lekmiljö, inomhus som utomhus, måste det finnas nya utmaningar att kunna erövra och 
att längta till, att få prova på. Däremot får inte lekmiljön ha några dolda risker som ruttna 
stegar eller klätterväggar som lockar de mindre barnen alltför högt upp (Mårtensson 1993). En 
förskolegård ska bestå av många rum och det är därför viktig att skapa dem, rum som är till 
för ostörd lek i mindre grupper. En bra miljö med rikt innehåll är det som barnen i allmänhet 
behöver (Norén-Björn 1993). De förskolor som har fokus på utomhuspedagogik har oftare en 
mer lekvänlig miljö och barnen har ofta naturmark både på gården och runt omkring sig. 
Söderström, M. Mårtensson, F. Grahn, P & Blennow, M (2004) skriver i sin studie att ibland 
kan utomhusmiljön verka som ett andra rum för förskolans verksamhet, dit den mer typiska 
inomhusleken, måltiden och sovstunden flyttas även vid kallare väderlek.  
 
Enligt Läroplanen (Lpfö98) skall förskolan erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt 
utmanar och lockar till lek och aktivitet. Förskolans lokaler måste ses som en miljö för barnen 
och där deras utveckling är som utgångspunkt. Respekten för barnet som individ kommer till 
uttryck i miljön. Därför är utformningen av miljön viktig, för den ska ge barnen möjlighet att 
vara ifred och ostörda. Miljön på förskolan sänder ofta ut budskap om vad som förväntas ske i 
verksamheten och därför är det viktigt att den pedagogiska miljön är utformad på ett sådant 
sätt att barnens lärande underlättas, stimuleras och utmanas (Björklid 2005).  
 
Självklart skall barnen vara delaktiga i sitt eget lärande och därför är det viktigt att de får delta 
aktivt i utformningen av den fysiska miljön. En förskolegård kanske inte uppfyller alla 
önskemål, men det finns mycket som kan göras för att gården skall bli mer lekvänlig och 
stimulerande. Detta innebär att vi som pedagoger måste ompröva vår inställning till vad som 
är viktigt, och för vems skull som vi har det för. Hos oss pedagoger kräver det ett stort mod 
och en stark självkänsla att våga skapa en mer levande och en mindre städad utemiljö på 
förskolan (Ellneby 1999). Men gör vi som Mårtensson (2004) skrev i sin studie, låter gräset 
växa högt på en del ställen och klipper det på andra ställen, låter vilda blommor växa fritt så 
inbjuder det till mer varierande aktiviteter.  
 
 

1.3.3 Utforma en bättre utemiljö 
Vill förskolan satsa på uteleken är det bra att börja med den fysiska planeringen av utemiljön. 
Redan i det skede då tomten väljs för där förskolan skall ligga, bestämmer man något mycket 
viktigt, nämligen ljusförhållandena. Tomten för förskolan ska helst ligga i bästa söderläge 
med uppväxta träd som ger skydd för sol och vind. Gårdens växtlighet ska kunna ge både barn 
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och oss vuxna upplevelser och kunskap, smak-, doft- och färgupplevelser. Gården skall 
nämligen kunna förändras med årstiderna (Mårtensson 1993).  
 
Utformningen av miljön ska utgå från barnen, så att de får känna sig delaktiga. Finns intresset 
bland pedagogerna på förskolan kan det vara lättare att miljön utvecklas till att vara mer 
lekvänlig och trivsam. Det märks på barnen om utemiljön är bra, de blir inspirerad av det som 
finns runt omkring dem, för det finns nya platser för barnen att utforska hela tiden (Lenninger 
& Olsson 2006). Även Ellneby 1999 och Granberg 2000 är inne på samma linje, de menar att 
vill vi ha en gård där barnen både ska trivas och utvecklas ska det ske utifrån barnens behov 
och önskningar. Utgår vi därifrån kan vi skapa en utemiljö som är spännande och sinnlig. Men 
att förvandla ett tråkigt uterum till ett uterum fylld av grönska tar tid (Ellneby 1999).  
 
Norén-Björn (1993) ger förslag till olika uterum, hur den kan användas och förändras på ett 
flexibelt sätt, beroende på vilken verksamhet som pågår. Som till exempel en plats där barnen 
kan teckna, måla och arbeta med lera genom att ställa i ordning med stafflier och bord. En 
vedbacke till exempel som kan fungera som snickarrum ute, vi har den stora ytan för olika 
grupplekar, fotboll och landhockey. De flesta barn tycker om att spela teater, därför kan en 
utescen fungera bra och den kan även användas till samlingar ute och som vindskydd. En 
utsiktsplats i form av ett torn och de hemliga platserna som består av buskage och kojor (a.a.).  
 
Bland det viktigaste är att barn, pedagoger och föräldrar förändrar tillsammans. Då arbetet 
startar, sätts också processen igång. Låt barnen rita teckningar, hur de vill att gården skall se 
ut. Barnen har rätt att uttrycka sin åsikt om det som angår dem enligt Barnkonventionen. 
Gården är till för enbart deras behov. De som vet bäst var det är som roligast att leka är 
barnen, var de vill gömma sig och vad de vill göra. Genom att låta barnen rita var de vill ha 
fruktträd, buskar, gräsmatta, planteringar, vatten, sand och kojor, får vi reda på hur barnen vill 
ha det. Vi pedagoger får försöka tolka teckningarna på var de vill kunna gömma sig, klättra 
och klänga, gräva och bygga, slaska och leka med båtar. Barnen vill ofta plocka sådant som 
går att äta och leka på mjuka platser men även ha asfalt där det går bra att cykla (Ellneby 
1999).  
 
En gård som är lite torftig kan med enkla verktyg bli roligare genom mycket löst material, en 
stege på marken, rep, brädor, en vattenbalja, ta tillvara på löv, grenar och andra naturmaterial 
från skogen. De flesta förskolor har närhet till skogsområden med vild natur, det skall de 
utnyttja då vi vet vilken positiv effekt det har på barnen. Genom att ha många zoner som är 
utan några tydliga gränser och ostädade platser där barnen själva kan bygga sina egna hemliga 
ställen. Se till att plantera växter i massor. När snön kommer, fråga barnen var de vill ha snön, 
det är ändå de som använder den mest (Mårtensson 2004).  
 
En utemiljö skall vara så spännande att barnen vill springa ut och har då förskolan en gård 
med mycket natur är det allra bäst. Vi märker på barnen om gården är bra, för då har även de 
stora barnen lust att springa så fort de kan, och de vill både kunna gömma sig själv och saker. 
Det har visat sig att det faktiskt finns gårdar som detta inte förekommer (Mårtensson 2004). 
Gårdens mark bör vara varierad med lutande plan, ojämnheter, trappor, undanskymda vrår, 
öppna platser och plana ytor. Ställen där de kan ha balansövningar, ställen att krypa över, 
under och igenom. Uppfyller inte gården barnens behov av allsidig stimulerande lekredskap 
och varierad terräng ska detta påtalas för den som är ansvarig och åtgärdas (Granberg 2000).  
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1.3.4 Använda utemiljön på ett bra sätt 
Fjørtoft (2001) hävdar att barns lek i en ostrukturerad miljö, helst i en naturlig miljö ger 
barnen en förståelse för verkligheten, då deras fysiska egenskaper stimuleras i denna miljö. 
Barnet behöver även ges möjligheter att kunna stänga av för att inte bli överstimulerad, vilket 
fyller en viktig funktion under hela deras liv. I naturen finns det inte en massa leksaker att 
konfronteras med. Men det ska också finnas små vrår för barnen att dra sig undan. 
Utevistelsen har därmed en självklar plats i förskolans verksamhet och den värderas högt av 
pedagogerna, där både vi vuxna och barn får ett andrum när vi vistas ute (Lenninger & Olsson 
2006).  
 
Får barnen vistas i en miljö som är variationsrik ger det lusten att utforska den, och det hjälper 
barnen att förstå och finna sammanhang. För att utforska och använda förskolans miljö på ett 
sådant sätt som leken kräver behöver barnen en viss frihet (Ellneby 1999). Barnen behöver ha 
riklig tillgång till naturmaterial för att de skall uppleva mindre konkurrens om lekmaterial. 
Barnen kan vid besök i skogen samla på sig kottar, pinnar och stenar och allt vad de behöver. 
Det är viktigt för barnen att de själva få skapa egna platser och leka, det anses vara en av 
många bitar som är viktig för barnens utveckling (a.a.).  
 
”Fri lek” är ett begrepp som ofta förekommer i förskolan och ibland som ett pedagogiskt 
inslag i verksamheten. Betydelsen som den har för barnens utveckling brukar betonas hur 
viktigt det är att lämna barnen ifred, så de får leka ostört och på egen hand. Den fria leken är 
fri i betydelsen av frivillig lek, en lek som uppstår ur barnens egna behov (Granberg 2000).  
 
Förskolans verksamhet skall ge barnen utrymme för deras egna planer, fantasi och kreativitet i 
leken och lärandet såväl inomhus och utomhus. Ansvaret ligger hos oss i förskolan att ge 
barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet då de befinner sig på förskolan. Detta är en 
konsekvens då barnen har ett stort behov av rörelse. Vi är idag mer uppmärksamma på hur 
viktig en allsidig rörelse erfarenhet är för barnens totala utveckling. Därför bör det finnas 
möjligheter på förskolan till fysiska aktiviteter både inne och ute. Utomhus är en bra miljö att 
tillåta fysisk aktivitet få komma till uttryck (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000).  
 
Utomhus finns i regel flera anordningar som inspirerar barnen till att klättra, hänga, kasta sig 
och balanser på en lekplats. För barnen finns det möjligheter till att springa, hoppa, kasta, 
gunga, bära, rulla och cykla men också till sånglekar. När barnen får tillfälle att hålla på med 
dessa fysiska aktiviteter bidrar det till att de får en naturlig styrka och rörlighetsträning. Det 
anses därför vara viktigt att barnen från tidig ålder har gott om plats och goda möjligheter att 
få röra sig på olika sätt (a.a.). 
 
En av riktlinjerna i Lpfö98 är att utevistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter 
både i planerad miljö och i naturmiljö. Ett mål som förskolan ska efterstäva är att varje barn 
utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö. Barnen 
utforskar och upptäcker med hela sin kropp vad de kan göra på en plats.  
 
Idag har vi förstått vilken stor betydelse förskolegårdens utformning har, och hur viktigt det är 
att det finns naturmaterial i utomhusmiljön som berikar barnens lek och stimulerar deras 
fantasi. Miljön utomhus ger barnen möjlighet att på egen hand och egen takt utforska, 
undersöka och experimentera med olika naturmaterial, djur, insekter och växter. På ett 
naturligt sätt får barnen bekanta sig med de fyra elementen luft, jord, vatten och till viss mån 
eld (Granberg 2000).  
 



 7

Enligt Lpfö98 skall förskolan medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt 
till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Eftersom utemiljön 
fungerar som ett pedagogiskt laboratorium får barnen en naturlig koppling till miljölära och 
kretsloppstänkande.  
 
Barnens sätt att tillägna sig kunskap gör att den första och absolut viktigaste förutsättningen 
till att grundlägga ett miljövetande hos barnen, är att de får tillbringa mycket tid ute och ofta 
(Granberg 2000). De andra förutsättningarna är att barnen har roligt och att de trivs med att 
vara ute. Finner de att lekarna och andra aktiviteter är lustfyllda ger det barnen erfarenheter 
och kunskaper som är bestående. Villkoret är att utemiljön är stimulerande med rikliga 
möjligheter till lek och sinnesträning. När barnen genom egna utforskningar och experiment 
grundlägger det många nyttiga lärdomar. Då är det en bra förutsättning att de omges av 
barncentrerade och miljömedvetna pedagoger som är medforskare, förebilder och inspiratörer 
(a.a.). 
 
Sinnena stimuleras i utomhusleken och främjar det informella lärandet. Naturen erbjuder med 
sin rikedom stora möjligheter till lärande för både barn och vuxna. Ute har barnen större 
möjligheter för fysiska övningar, det finns utrymme för dem att ta ut svängarna och 
lekredskap som är anpassad till varierande aktiviteter (Sandberg 2008). De får genom 
utevistelsen goda förutsättningar till att allsidigt använda sin kropp på ett naturligt sätt genom 
leken. De stora ytorna ger förutsättningar för barnen att röra sig på och möjligheter till 
avskildhet och ensamlek. Detta bidrar till att barnens alla skilda intressen och behov inte 
kolliderar lika ofta som inomhus, därmed blir konflikterna färre (Granberg 2000). 
 
Utomhusmiljön erbjuder oss en oändlig rikedom av varierande intryck och upplevelser som 
engagerar flera av våra sinnen samtidigt (Granberg 2000). Dessa intryck och upplevelser 
samverkar och ger oss en helhetsupplevelse av vår omgivning. Utemiljön kan vi se som en 
levande lärobok i alla ämnen. För lärandet äger inte rum på ett och samma ställe, utan det sker 
hela tiden i olika miljöer som till exempel i förskolans utemiljö (Björklid 2005).  
 
Lpfö98 säger att arbetslaget skall ge barnen möjlighet att lära känna sin närmiljö och de 
funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att de får bekanta sig med det lokala 
kulturlivet. Läroplanen bygger även på att barnen får använda sin närmiljö samt träna och 
utveckla sina olika sinnen. Områdets arkitektur och form kan därför naturligt förenas i 
förskolans arbetssätt. I pedagogens uppdrag ingår det att vi ska utgå från barnens erfarenhet 
och föreställningar och det bör även omfatta deras relation till naturen.  
 
Utemiljön runt förskolan är en betydelsefull utvecklingsmiljö för förskolepedagogiken 
(Björklid 2005). Ibland kan det vara svårt på grund av för lite personal att uppsöka den 
naturmiljö som finns utanför förskolan och därför blir barnen hänvisade till att vara kvar på 
den egna gården. När barnen får lära känna sin närmiljö är det viktigt att de får upptäcka spår 
av djur och växter, följa årstider och väderlekar. Till det behövs ingen storskog för att barnen 
ska få uppleva fågelsång och fjärilsfladder, blomdoft och vindsus, snöflingor och 
regndroppar. Det går lika bra med en gräsplätt utanför förskolan, trädgården eller ett dike 
(Granberg 2000).  
 
Den verksamhet som vi bedriver inomhus kan faktiskt flyttas ut på förskolegården. Det 
viktiga att tänka på är att pedagogiken och metodiken följer med oss ut och inte lämnas kvar 
inomhus. Det går lika bra att vända det traditionella vistelsemönstret för de olika aktiviteterna, 
så att huvuddelen av förskolans verksamhet försiggår utomhus istället för inomhus. För de 
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rörelselekar med rytmikövningar som vi vanligtvis bedriver inomhus lämpar sig väldigt bra i 
utemiljö under alla årstiderna Det kan vara lekar där både barn och vuxna jagar eller brottas 
med varandra (Granberg 2000). 
 
Utomhusmiljön erbjuder oss massor av möjligheter till inspirerande vattenlek. Den positiva 
inverkan som den har på barnens lärande och deras glädje, bör få oss pedagoger att utnyttja de 
regniga dagarna i och kring vattenpölarna, och då inte bara på förskolans gård. Om vattenlek 
bedrivs måste en vuxen alltid finnas tillhands, dels som trygghet men också som säkerhet, för 
att uppmuntra barnen, kunna ge stöd och hjälp, svara på barnens signaler och att inspirera 
leken. Under utevistelsen får barnen stimulans för både kropp och själ, de tränar både det 
motoriska och intellektuella samt att det är en avkopplande förströelse (a.a.). Genom att vi ger 
barnen tid och utrymme till att utforska miljöerna på sitt sätt, ger det barnen sinnliga 
upplevelser, och det är ingången till deras verklighet (Mårtensson 1993). 
 
Det är nödvändigt att vara utomhus för att våra hjärnor skall stimuleras av det flöde av ljud, ljus, 
former och färger som naturen bjuder på. Vi behöver de stimuli för vår hörsel, vår syn och vår hud 
som finns utomhus i fågelsång och vindsus, solreflexer och skuggor, fukt och dimma och 
färgupplevelser bland blommor och insekter. Våra hjärncellers tillväxt är beroende av denna 
särskilda stimulans som naturen erbjuder (Granberg 2000 s.28). 
 
Utomhuspedagogik är ett verktyg att använda sig av för att nå de mål som finns skrivna i 
läroplanen (Lpfö98). För den positiva inverkan som utemiljön har på lärandet får vi inte 
glömma. Utemiljön är inte bara ett rum för lek utan också ett rum för lärandet som 
tillhandahåller lärandets innehållsrika struktur i form av natur- och kulturspår, färger, form 
och dofter (Dahlgren & Szeczepanski 2007). Vistas man inte i naturen kan man inte se och 
upptäcka naturens alla sidor. För att få kunskap om naturen så börjar den ute i naturen. Det är 
viktigt att barn men även att vi vuxna får utveckla vår känsla för naturen, för det är ett första 
och viktiga steg för att kunna få positiva upplevelser (Lundegård, I. Wickman, P-O & Wohlin, 
A 2004). 

 

1.3.5 Pedagogens roll vid utevistelsen 
Den roll pedagogerna har, betyder mycket för utvecklingen i barngruppen och för 
lekaktiviteterna. Är förhållandena bra beror de resultaten på att den vuxnes insikt och förmåga 
att stimulera leken hos barnet. Det är viktigt att de vuxna är öppna för de möjligheter som 
finns och de som uppstår. De måste kunna ta tillvara på och stödja de initiativ som barnen 
kommer med (Grindberg & Langlo Jagtøien 2000). I det dagliga arbetet som pedagog skall de 
göra sitt bästa för att göra förskolan till en stimulerande lekmiljö för barnen. Det kan därför 
vara nödvändigt ibland att analysera förskolan på de villkor som den har (Åm 1986). Den 
friheten som vi ger barnen i leken har klara begränsningar. Det vi upplever som pedagoger är 
att miljön sätter gränser för barnens verksamhet och att de konkreta åtgärder som kommer 
från vår sida stimulerar till särskilda typer av aktiviteter (a.a.). 
 
Som Granberg (2000) påpekar, är det tillgången som barnen har till lekfulla vuxna bland det 
viktigaste och mest betydelsefulla för deras lek. Vi pedagoger ska vara barncentrerade, vi ska 
kunna se tillvaron ur barnens perspektiv och utifrån de uppfatta deras tillvaro. Vi ska visa 
engagemang och intresse för deras aktiviteter samtidigt som vi ska vara deras förebilder och 
inspirera leken. Bland de viktigaste uppgifterna som vi pedagoger har vid utevistelsen, är att 
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göra den så trevlig för barnen att de verkligen tycker om och njuter av fulla drag av att vara 
ute (a.a.).  
 
Det största utbytet vi pedagoger och barn får vid utevistelsen, är när den är planerad. 
Planeringen bygger på våra förutsättningar och barnens behov. Om vi i vår planering tar 
hänsyn till barnens mest grundläggande behov som aktivitet, kunskap och gemenskap blir 
utevistelsen oftast lyckad (Johansson 2004). Det är inte meningen att utevistelsen skall 
betraktas som ett avbrott i det pedagogiska arbetet, utan det är meningen att förskolans 
pedagogiska planering även skall omfatta utemiljön och utevistelsen i lika hög grad som den 
verksamhet vi bedriver inomhus. Som det sagts tidigare får vi inte glömma pedagogiken inne 
när vi går ut. Vi pedagoger måste tänka igenom hur utemiljön ska användas, då vi planerar 
innehållet för dagen. Vardagsrutinerna och för de olika teman vi har. Det är minst lika viktigt 
att planera för utemiljöns rum och vad som pågår där. Vi kan planera det pedagogiska 
innehållet för rummen, planera för skogen, staden och andra tillgångar vi har i vår närmiljö. 
Ibland kan det vara bra att observera hur de olika rummen och platserna används. Var vill 
barnen, pojkarna, flickorna och vi vuxna helst vara? Finns det ytor som nästan aldrig 
används? Frågor som vi pedagoger skall ställa oss ibland (Norén-Björn 1993). 
 
Förutom förskolans utformning av miljön är det också viktigt att vi pedagoger ser vår roll vid 
utevistelsen. Är vi vuxna alltid i grupp på ett ställe, leder det till att de mindre barnen samlas 
kring oss. För att få fler och mindre barngrupper kan det var bra om vi sprider ut oss och var 
och en tar ansvar för en viss grupp barn, eller för en del av utemiljön. Utformningen av miljön 
ska stödja vårt arbetssätt så att det finns ostörda platser för både oss vuxna och barn att vara 
på utomhus påpekar (Norén-Björn 1993).  
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2 METOD 
I metoddelen beskriver jag de observationer jag gjort av barnens utnyttjande av utemiljön på 
två utvalda förskolor. Jag har vidare skickat en enkät om utemiljön till ett antal slumpvis 
utvalda förskolor.  

 

2.1 Urval 
Arbetet är upplagt efter de två förskolorna som jag studerat utemiljön på och hur barnen 
använder den. Förskolorna ligger i en kommun i mellersta Sverige. En förskola har jag valt 
eftersom jag anser att den har den idealiska förskolegården. Gården har ett varierat underlag 
och en varierande miljö med mycket vegetation. Förskolan ligger i ett samhälle norr om 
staden. Det som kan vara till nackdel är att jag tillbringat mycket tid genom åren på den 
förskolan. Jag känner väl till gården och deltagarna, för mig som observatör kan det påverka 
relationen till dem som observeras. I detta fall ansåg jag att det var till en fördel med att jag 
känner till gården, personalen och barnen, med tanke på att jag skulle observera dem. Den 
andra förskolan ligger mer centralt, det är också en förskola som jag känner till, men inte varit 
på så mycket. På båda förskolorna observerades hur barnen använder förskolegården. 
 
En enkät (bilaga 3) skickades ut till elva slumpvis utvalda förskolor, både kommunala och 
privata. Det enda som var förutbestämt var att förskolorna skulle komma från alla områdena i 
kommunen. Förskolorna ligger både centralt och ute på landsbygden. De som deltog i 
undersökningen fick genom brevet (bilaga 5) som följde med enkäten, veta att det var 
frivilligt att svara och att de skulle förbli anonyma. De blev informerade om att de när som 
helst kunde ställa frågor angående enkäten. De kunde kontakta mig via e-post eller via 
telefon. Brevet (bilaga 4) till föräldrarna innehöll syftet med observationen och information 
om att alla skulle förbli anonyma. Hade de några funderingar och frågor kunde de kontakta 
mig.  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
Datainsamling har skett via observation, kombinerat med en enkät och en litteraturstudie. 
Observation är en vetenskaplig teknik för att få information. Jämfört med enkät och intervju 
har denna metod betraktats som svår och komplicerad. Men efterhand har det visat sig att den 
är ganska lätt och möjligtvis den mest givande metoden, och som lämpar sig bra då man vill 
undersöka de naturliga situationerna medan de pågår (Johansson & Svedner 2006). Vid 
användning av observation som datainsamlingsmetod kan forskaren välja att enbart använda 
sig av observation eller att kombinera den med en annan metod som enkät i detta fall.  
 
Vid en observation behöver inte de som deltar besvara på någonting eller göra något 
medvetet, som fallet är i enkäter eller intervjuer (Kylén 2004). Eftersom de mindre barnen har 
en begränsad förmåga till kommunikation med språket, var observation den bästa metoden att 
använda sig av. Observationer ställer inga höga krav på dem som deltar. Eftersom jag ville 
studera förskolans utemiljö och hur barnen använder den, ansåg jag att en planerad 
observation var det bästa alternativet att göra min undersökning på. Då kunde jag i förväg 
bestämma vad som skulle observeras, som regel vad och hur jag skulle registrera. 
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2.3 Procedur 
För att få pedagogernas syn på deras utemiljö på förskolan och om de använde sig av 
utomhuspedagogik, använde jag mig av en enkät som skickades ut till elva förskolor. Enkäten 
skickades via posten med ett följebrev, där en kortare presentation av mig själv och vilket 
syfte enkäten hade. För att få tillbaka svaren skickades ett adresserat och frankerat kuvert 
med.  
 
Innan observationen utfördes informerade jag förskolorna, var för sig om vad jag skulle titta 
på. Ett brev lämnades till föräldrarna för att få ett medgivande om att observation fick ske av 
barnen. Observationens utgångspunkt var att titta på förskolornas utemiljö och hur barnen 
använde gården. Innan den första observationen gjorde jag en checklista (bilaga 1) över 
tilltänkta material som kunde finnas i utemiljön. Därefter gjorde jag i ordning själva 
protokollet (bilaga 2), där jag skulle föra anteckningar över vad barnen gjorde. Observationen 
genomfördes under en timme på respektive förskola. Observationen registrerades med papper 
och penna. Nackdelen är att man inte hinner med att se allt. Det gäller att vara klar över vad 
som skall observeras, annars är det lätt att börja studera något helt annat.  

 

2.4 Bortfall 
Av 11 utskickade enkäter har 7 förskolor svarat. Eftersom det var frivilligt att besvara enkäten 
var det upp till deltagarna att bestämma om de ville svara. Det som kan ha fått dem att avstå, 
kan vara att enkäten mestadels bestod av öppna frågor. Jag skulle ha kunnat påpeka ännu 
tydligare att kvaliteten är beroende av deras deltagande. Hade jag skickat ett påminnelsebrev, 
kanske det hade hjälpt till att få in alla svar. 
 

2.5 Analysmetoder 
Efter båda observationstillfällena har jag studerat anteckningarna, och sedan renskrivit 
protokollet på datorn. För att få en övergripande bild av förskolornas utemiljö, började jag 
med att titta på den checklista jag använde mig av. Därefter har jag tittat på observationerna 
av hur barnen använde sin utemiljö på respektive förskola, för att få en övergripande 
beskrivning av vad de gjorde.  
 
Då enkäterna kom tillbaka läste jag dem ett antal gånger. För att kunna sammanställa svaren 
har jag grupperat frågor och svar och analyserat om de gett svar på mina frågeställningar. 
Enkäten innehöll en del öppna frågor så svaren var intressanta och långa. Den litteraturstudie 
som jag gjorde, har varit nödvändig för att kunna få svar på delar av frågeställningarna. 
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3 RESULTAT 
Jag inleder med att redovisa resultatet av vad mina observationer har gett. Den inleds med en 
beskrivning av utemiljön vid förskola 1 och förskola 2. Därefter kommer observationen av 
hur barnen använde gården. Jag avslutar resultatet med en sammanställning av den utskickade 
enkäten till förskolorna. 

 

3.1 Förskolornas utemiljö 
 
Tabell 1: Naturmaterial som finns i förskolornas utemiljö 
 
 
Naturmaterial i utemiljön 

 
        Förskola 1 

 
           Förskola 2 

Gräsmatta Ja Ja 
Buskar Utplacerade på gården och 

längs staket 
Efter staket och på 
innergården 

Kullar Ja Ja 
Asfalt Ja Ja 
Grus Ja Nej 
Träd Utplacerade på gården, i 

skogen och efter staket 
Efter staket och i skogen 

Stenar Ja Ja 
Stockar Ja Nej 
Varierar utemiljön beroende 
årstider 

Ja, kullen blir pulkabacke, 
träden skiftar färg 

Ja, kullen blir pulkabacke, 
den stora gräsytan får 
skidspår på vintern 

 
Båda förskolorna har tre avdelningar, med olika barnantal. Gårdarna är rätt stora med staket 
runt om. Utseendemässigt är utemiljön olika. Förskola 1 har en gård med mycket växtlighet. 
Längs staketet och på gården, vilket gör att gården ser trevlig ut och är inbjudande, även till 
sinnesupplevelser. Miljön präglas av olika underlag, som asfalt, grus, sand, gräs och 
skogsmiljö. Detta ger en varierad miljö med olika möjligheter. Naturen som finns är ett bra 
sätt att visa barnen årstiderna och hur växterna förändras under året. Miljön varierar efter 
årstiden. 
 
Förskola 2 har en större yta och mycket öppnare gård med mycket gräs och asfalt runt hela 
förskolan. Gården ger inget inbjudande intryck, då det är lite växtlighet. Den känns kal och 
lite tråkig. Det växer enbart träd i hörnen, och buskar längs staketet. Här kan alla som går 
förbi, se vad barnen gör. Medan barnen på förskola 1 kan leka utan någon speciell insyn från 
grannarna.  
 
Förskola 1 ligger placerad i ett område med både villor och radhus. En mindre och en större 
väg går förbi gården. För att komma till en annan skog än den som ligger på gården får de gå 
en bit. Antingen får de korsa riksvägen (inget alternativ med småbarn) eller gå till skolan ca 
1km bort och vistas i den skogen. 
 
Förskola 2 ligger placerad i ett område med flerfamiljshus. Det är gräsmatta och en 
gång/cykelväg utanför förskolans gård, och en större väg går förbi. För att komma till skogen 
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behöver de bara gå utanför gården, där finns en liten skog. Vill de gå till den stora skogen, får 
de gå ca 500m och en äng hittar de ca 100m bort från förskolan. 
 
På förskola 1 finns en skog, med vindskydd och en eldstad. Det är en barrskog så det finns 
gott om kottar och pinnar, stockar och stenar. Vid skogsbrynet finns en lekstuga. Det finns 
fruktträd, bärbuskar och ett potatisland. Två bersåer med bord och bänkar. Det finns några 
platser som är lite avskilda från andra, där barnen kan få vara ifred och leka för sig själv eller i 
mindre grupper. Det miljön framkallar framför allt är användning av motoriken. Mycket 
handlar det om att klättra, hoppa, cykla och springa. Miljön är anpassad för alla barnens 
åldrar. På gården finns bord och bänkar, ett vindskydd, som kan vara en bra plats för 
samlingar, där man kan sitta och äta frukt vid, eller rita och läsa. Det som gör gården på 
förskola 2 är den lilla skogsdungen som ligger vid sidan av huset. Innergården mellan två 
avdelningar med sin pergola och bärbuskarna och den stora kullen, som vintertid fungerar 
som pulkabacke. Gården saknar avskilda platser där barnen kan skapa sina egna rum, leka 
ostört och få vara ifred. Utan gården har öppna ytor, vilket visar att det ska vara lätt för 
personalen att överblicka. 
 
 
 
 
Tabell 2: Urval av material och lekmaterial som finns i förskolornas utemiljö 
 
Material och 
Lekmaterial i utemiljö 

             
         Förskola 1 

            
           Förskola 2 

Sandlåda + tillbehör  2st 1st 
Cyklar Trehjulingar, sparkcyklar Trehjulingar 
Klätterställning  2st, klättervägg, tunnel och 

rutschkana på en, trappa och 
rutschkana på en 

En med tunnel, trappa, 
spindelnät och rutschkana 

Rutschkana  3st 1st 
Gungor 1st = 4 gungor  2st = 8 gungor 
Lekstuga 1st 1st 
Övrigt 3st pilkojor, berså med bord 

och bänkar, potatisland, 
kompost, kretsloppshus med 
hönshus, förråd, 2st altaner, 
vindskydd och eldstad 

Trähäst, förråd, innergård 
mellan husen med pergola, 
2st altaner 

 
 
Båda förskolorna har i stort sett samma lekredskap, det som skiljer är mängden. Lekredskapen 
berättar för barnen vad de ska göra, på gungorna ska man gunga, åka i rutschkanan och i 
sanden ska man gräva. För det mesta kretsar barnens lekar kring redskapen. Men det 
förekommer också en del fantasilekar. Förskola 1 har sina redskap utplacerade, medan 
förskola 2 har sitt samlat på ett ställe, utom gungorna som finns placerad på varsin sida av 
gården. Då förskola 1 har en klättervägg på sin klätterställning, har förskola 2 ett spindelnät.  
 
Förskola 1 har pilkojor utplacerade på gården och de används flitigt. Det är både en lekplats 
och ett skydd för solen sommartid. Lekstugor har båda förskolorna och på förskola 1 ligger 
lekstugan i anslutning till skogen medan den på förskola 2 står på gräsmattan med en stor 
trähäst bredvid. Deras sandlåda finns i anslutning till förrådet, en ställning med rutschkana 
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och tunnel att krypa igenom står också i sandlådan. Medan på förskola 1 har två sandlådor på 
varsin sida av huset. Bredvid lådorna växer det träd som ger skugga åt barnen som sitter och 
gräver. Det finns tre rutschkanor som också är belägna på olika sidor om huset, den ena är en 
ställnig med en liten rutschkana på och med en hylla under, sand finns runt om. En ställning 
består av rutschkana, klättervägg och en tunnel att krypa igenom. Den större ligger i en 
sluttning med trappa bredvid och sand nedanför, vintertid används sluttningen till pulkabacke. 
 
Deras altaner som de har på varsin sida av huset på förskola 1, fungerar som sovplats för de 
som sover i vagn. I kretsloppshuset odlar de gurka och tomater, hönsen får deras matrester 
(förhoppningsvis ger det ägg). Ett litet potatisland som ger dem potatis en liten del av året. 
Förskola 2 har sin innergård med pergolan där de kan komma undan solen sommartid. På 
altanen har de bord och bänkar som fungerar som mat- och samlingsställe, men de kan även 
använda det till skapande aktiviteter. Den andra altanen fungerar som sovplats för de som 
ligger i vagn.  
 
 

3.1.1 Observationer på förskolorna 
På båda förskolorna ägnar sig barnen åt aktiviteter som innehåller en del grundrörelser, som 
klättra, hoppa, springa, gå, balansera, rulla och krypa. 
 
Aktiviteterna skiljer sig åt lite på förskolorna beroende på deras utemiljös utformning och 
mängden på de fasta lekredskapen. Det skiljer sig också om pedagogen deltar i leken eller 
inte. De större barnen kan aktivera sig själva medan de yngre barnen ofta vill och väntar på 
den vuxnes initiativ och hjälp. De yngre barnen är till viss del beroende på den vuxne för att 
klara av vissa aktiviteter till exempel få hjälp med gungan. 
 
På båda förskolorna förekommer sandlådelek. De mindre gräver, häller och river. Medan de 
större gräver och konstruerar med sanden. De flesta av pedagogerna befinner sig med de 
mindre barnen vid sandlådan och några vandrar runt på gården. 
 
På förskola 2 leker några av de större barnen sjörövare och använder ställningen med 
rutschkanan och tunneln som sjörövarskepp. De klättrar upp och åker nedför rutschkanan. 
Kryper igenom tunneln, de försöker smita från de som jagar. Gungorna används flitigt och 
pedagogerna är med och ger fart. Två turas om att snurra gungan, de leker att det åker 
karusell. Några av barnen plockar fram cyklarna (trehjulingar och sparkcyklar), sedan tävlar 
de om vem som först kommer runt kullen. Det är både större och mindre barn som är med i 
tävlingen.  
 
På förskola 1 leker några av de större barnen på ställningen med klätterväggen. De försöker 
klättra upp för klätterväggen, sedan fortsätter de upp till tunneln och kryper igenom den och 
nedför rutschkanan. Gungorna används rätt mycket här också, och för det mesta finns det 
pedagoger med för att hjälpa till med farten. Barnen åker rutschkana, upp för trappen och 
nedför kanan, rullar nedför slänten. Eftersom det inte har plockats fram några leksaker, får 
barnen själva ta initiativ till lek (vissa dagar plockas inte leksakerna fram, för personalen vill 
att barnen skall ha egen fantasi). Skogen är ett ställe dit barnen drar sig, för att plocka kottar 
och pinnar. Några av barnen klättrar på de stenar och stockar som finns. Två av barnen ställer 
sig i vindskyddet och sjunger med varsin pinne i handen, fler barn kommer och gör dem 
sällskap.  
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Även på förskola 2 används den lilla skogsdungen flitigt. Några av barnen plocka pinnar, det 
visar sig senare att de gjort en eldstad. De måste kunna göra mat, för de är på älgjakt. 
 
Båda förskolorna har en lekstuga som barnen leker mycket i. De större barnen leker rollek, 
medan de mindre barnen flyttar runt på möblerna som finns där inne. De går in och ut, så de 
större barnen blir lite irriterade på dem. 
 
Då förskola 2 har en stor gräsmatta där de kan ställa upp hinkar som mål och sparka boll på, 
får de på förskola 1 nöja sig med att sparka bollen i mål på ett målat mål på förrådets vägg. 
Den stora gräsytan finns inte. 
 
På förskola 2 är barn och pedagoger i stort sett på framsidan hela tiden, vilket gör det lätt för 
pedagogerna att ha en överblick på barnen. På baksidan av förskolan är det en bilparkering, 
och därför förekommer ingen lek på baksidan. 
 
På förskola 1 rör sig barn och pedagoger över hela gården. Jag upplever att barnen utnyttjar 
stora delar av gården. De är för det mesta utspridda på ytan. 
 
 

3.2 Sammanställning av enkätsvaren 
 

3.2.1Utemiljöns utformning på förskolorna 
Då förskolorna beskriver sin utemiljö, är fem av sju förskolor nöjda med sin förskolas 
utemiljö. Men det verkar finnas förbättringsmöjligheter. De anser att de har stora gårdar med 
möjligheter för barnen att leka ostört, utforska och öva motoriken. På tre av förskolorna har de 
skogsmiljö och de anser att deras miljö är allsidig, varierande och utmanande. De lekredskap 
som de har är cyklar, gungor, klätterställningar, rutschkanor och sandlådor. Två av 
förskolorna har bärbuskar och äppelträd så att barnen kan gå och plocka och äta. Sedan finns 
det två förskolor som anser att deras utemiljö är tråkig, torftig och förutsägbar. 
 
De anser att det är viktigt att barnens utemiljö tar tillvara på barnens behov. Den ska vara 
spännande, säker och uppmuntra barnen till att fantisera och till aktiviteter som utvecklar 
deras motorik. Utemiljön bör locka till lek. Det ska vara stora ytor för att kunna springa och 
buskar att leka i. Barnen ska ha möjlighet till att klättra och den ska vara kuperad med 
varierande miljö, inte bara en platt gård. De har nära till naturen i skog och mark. Den 
förskola som ansåg sig ha en tråkig och förutsägbar gård, vill ha en kuperad gård, ”skog”, 
naturmaterial som stock och sten. 
 
Förskolorna är eniga om att man kan forma en utemiljö utifrån de behov barnen har. De har 
många idéer och önskningar. De skulle vilja ha en större omväxling av gården, buskar och 
träd, där barnen kan gå undan. Skapa fler rum i utemiljön och kupera gården ännu mer. Då 
tror de att utemiljön kan tillgodose barnens olika behov. Men allt kostar pengar och resurser 
saknas. 
 
Fem förskolor anser att gården har begränsningar. De har för få fasta lekredskap, dåliga och 
låga staket. Gården är inte kuperad och det saknas träd. De menar att de är en händelsefattig 
gård. På en gård kan det köra in bilar och det känns osäkert (förskolan ligger på en större 
skolgård). Två av förskolorna ansåg att deras gårdar inte har några begränsningar. 
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3.2.2 Hur förskolorna kan använda utemiljön på ett bra sätt 
Förskolornas gård stimulerar till aktiviteter. Det är springlekar, de hoppar, klättrar, gungar och 
cyklar. Barnen leker i sandlådan, bygger kojor och mycket fantasilekar. Lekar som tränar 
motoriken. 
 
Uteleken har en stor betydelse. Det blir färre konflikter, det är avstressande och barnen får 
träna grov- och finmotoriken. Personalen anser att utemiljön är medfostrade och inte har 
samma begränsningar som inne. Det är härligt för kropp och själ, även för oss vuxna. Det 
främsta syftet med utevistelsen anser de är den friska luften, de får vara nära naturen och att 
barnen är friskare och piggare. De stora ytorna behövs för att kroppen ska få röra sig. Barnen 
ska få utlopp för sin energi, röra sig och springa, träna motoriken. Det finns mycket material 
som stimulerar fantasin vid utevistelsen. De använder sig av utomhuspedagogiken när de är 
ute, men de anser att de skulle kunna använda sig mer av den. De anser också att de bör bli 
bättre på att utnyttja gårdens alla hörn, med de rätta redskapen kan de göra det. 
 
 

3.2.3 Hur förskolan använder sin utemiljö 
Syftet med frågan är att få reda på hur barn och pedagoger utnyttjar sin utemiljö. Använder de 
sig av utomhuspedagogik vid utevistelsen eller är det mycket fri lek? Vilken roll anser sig 
pedagogerna ha vid utevistelsen? Och använder de sig av närmiljön, genom att gå till skogen, 
besöka en annan lekplats? Mycket beror förstås hur deras närmiljö ser ut. 
 
Den ”fria leken” dominerar ofta vid utevistelsen och mycket beror på planeringen. De anser 
att barnen behöver göra något fritt. De menar att vid stora barngrupper kräver inomhus 
vistelsen mer planerad verksamhet än utevistelsen. Utevistelsen blir då mer fri för barnen och 
mindre stress. 
 
Sex av sju förskolor säger sig använda utomhuspedagogik medvetet. De menar att det finns en 
tanke bakom det de gör, genom att använda sig av naturen som medel för att uppnå deras 
pedagogiska mål. De vill stimulera barnens fantasi och använder sig av sagans värld. De 
arbetar med matematik, naturstigar, rörelselekar/danser och motoriska utmaningar. De anser 
att utomhuspedagogiken betyder rätt mycket. De använder den i barnens lärande. Som 
naturlära, vara medupptäckare med barnen. De använder sig av naturen och miljön för att 
barnen lär sig och utmana nyfikenheten. De anser även att det blir en lugnare miljö för barnen 
ute. Den förskola som säger att de inte tillämpar utomhuspedagogik, menar att pedagogiken är 
densamma och de kan använda sig av samma arbetssätt inne som ute. De använder sig av 
annat material bara. För den här förskolan betyder inte utomhuspedagogik något speciellt. 
 
Pedagogens roll vid utevistelsen är att ha uppsikt över varje barn, uppmuntra dem till lek 
genom att själv delta och att vara aktiv. De skall vara en positiv förebild, att det är positivt att 
gå ut och ge barnen upplevelser av olika uteaktiviteter. Få dem att tycka det är roligt att vara 
ute. Finnas till hands. En förskola menar att det beror på hur mycket personal som är ute, är 
det få är det bara att ha koll menar de, men är man fler kan de vara med och aktivera. 
 
Förskolorna använder närmiljön genom att gå till skogen, utom en. För de har en skog på 
gården. De besöker andra lekplatser och två av förskolorna brukar även gå på promenad till 
staden, där de besöker biblioteket. En av förskolorna som ligger på landsbygden har närhet till 
bondgårdar dit de går. De har även nära till stranden, så dit går de på sommaren och badar 
eller experimenterar med vatten. Sex av sju förskolor går till skogen. En förskola menar att de 
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har sin egen skog på gården och där brukar de vara flera gånger i veckan. Så därför går de inte 
till någon skog utanför förskolans gård. De flesta går till skogen 1 gång/veckan, men under 
vintertid blir det inte varje vecka. Beror på hur kallt det är och hur mycket snö. En förskola 
har istället gymnastik under vintertid. 
 

 
 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 
De förskolor som deltagit i undersökningen har visat sitt intresse genom att ge en del 
intressanta svar. De observationer jag gjorde av förskolans utemiljö och barns lek, har visat 
mig att miljön är olika på förskolorna. Den ena förskolan har en varierande miljö med mycket 
vegetation och varierat underlag, medan den andra förskolan saknar den varierande miljön 
och underlaget. Båda förskolornas miljöer är anpassade efter alla barns åldrar, och jag 
upplever att de utnyttjar hela gården. Den miljö som jag föredrar är den på förskola1, då jag 
anser att den stimulerar barnen bättre, om jag ser till den motoriska utvecklingen och till 
sinnesupplevelser. Då de har en gård som är kuperad med ojämnheter och med stockar och 
stenar som barnen kan klättra och hoppa på. 
 
Studien visar att de flesta förskolorna använder sig av utomhuspedagogik. De använder den 
som ett verktyg för att uppnå de pedagogiska målen. De använder sig av naturen och miljön 
för att barnen ska lära sig och utmana sin nyfikenhet. Deras utevistelse har en stor betydelse 
för både barn och vuxna. De anser att barnen har stort behov av frisk luft och ytor som de kan 
röra sig fritt på. Men att de vill ha en mer kuperad gård, då barnen behöver känna det ojämna 
underlaget under sina fötter och för att träna och utveckla motoriken. De flesta av förskolorna 
är nöjda med sin utemiljö, men läser jag mellan raderna verkar det finnas 
förbättringsmöjligheter på gårdarna. 

 

4.2 Tillförlitlighet  
Jag valde att observera utemiljöns utformning och vad barnen gör vid två förskolor. Jag var 
ute vid två tillfällen, en gång på varje förskola och cirka en timme. Jag var där under den tiden 
som de vistades ute. Tiden kan anses vara knapp, men då jag diskuterat med pedagogerna om 
leken brukar se annorlunda ut vid andra tillfällen, fick jag till svar att detta var de vanligaste 
aktiviteterna vid den fria leken (cykla, gunga, leka i sandlådan). Därför tog jag beslutet att inte 
göra några fler observationer. Jag har använt mig av samma förutbestämda 
observationsunderlag och fört anteckningar på samma sätt, med papper och penna vid båda 
observationerna. 
  
Av de 11 enkäter som skickades ut, fick jag bara tillbaka 7. Men jag anser att jag fått 
tillräckligt bra svar för att kunna genomföra min undersökning. Jag har svårt att tänka mig att 
resultatet skulle blivit annorlunda, om jag fått in alla enkäter. Det jag har tänkt på så här i 
efterhand, är dels att jag kunde förtydliga frågan, om man skulle kunna utforma en utemiljö 
utifrån barnens olika behov, och komplettera enkätens ja och nej frågor med följdfrågor. Det 
skulle kunna gett mig ett bättre resultat. De besvarade enkäterna har behandlats på samma 
sätt, genom att föra ner alla svaren och sedan sammanställa dem.  
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4.3 Teoretisk tolkning 
Barn är beroende av stimulans för att kunna utveckla sin motorik. Enligt läroplanen Lpfö98 är 
det vår roll som pedagog att sträva efter att varje barn ska utvecklas. Vi på förskolan kan 
arbeta kring detta och det kan ske genom att vi erbjuder barnen utmanande miljöer. De 
förutsättningar som skall finnas för att kunna skapa en miljö som består av utmanande 
innehåll, kräver att vi pedagoger har kunskaper om barnens motoriska utveckling. Vi 
pedagoger vill få till en utomhusmiljö som är riktigt bra för barnen, men vi måste bli mer 
medvetna om hur barnen använder utemiljön och vilka kvaliteter som gör miljön intressant för 
dem. Jag har i min undersökning kunnat konstatera att man inte lagt någon större vikt i att ge 
förskolans utemiljö den naturprägling som anses vara den bästa för förskolebarnen. Har 
förskolan en miljö som är naturrik bidrar det till utökad tid utomhus och till en högre 
lekaktivitet (Dahlgren & Szczepanski 2007). Gårdarna har sina fördelar tycker jag, men de 
skulle kunna utnyttjas mer effektivt. Barnen har möjligheter att röra sig på stora ytor, men på 
den ena förskolan saknar jag en grövre och mer varierande underlag, vilket anses ha en stor 
betydelse för den allsidiga rörelsen hos barnet (Granberg 2000). 
 
Barn som har tillgång till en varierad och omväxlande utomhusmiljö, är friskare, de leker mer 
variationsrikt och utvecklar en bättre koncentrationsförmåga (Dahlgren & Szeczepanski 
2007). Barn vill ha en miljö som lockar dem att stanna till och greja med olika saker, och 
framför allt vill de röra på sig. Därför har förskolans utformning av utemiljön en betydelse för 
hur barnen rör sig. Barn tycker om de stora ytorna, men de vill också kunna dra sig undan och 
leka ostört, så det får vi inte glömma. Tyvärr, har det visat sig att alldeles för många 
förskolegårdar är planerade utifrån de vuxnas perspektiv och inte utifrån kunskapen, om hur 
faktiskt barn leker, utvecklas och lär sig saker (Ellneby 1999). På förskola 1 har de pilkojor 
utplacerade på gården och det är ett ställe som barnen kan dra sig undan för att leka själv eller 
i mindre grupp. Bersån med bord fungerar som lek-, mat-, och samlingsställe, men även till 
skapande. Det är också ett ställe som de kan dra sig undan till. Vindskyddet som finns i 
skogen är en bra plats för samlingar, sitta och äta frukt eller till uppträdande.  
 
Fjørtoft (2001) lyfter fram vikten av att leka i den naturliga miljön och vilka positiva effekter 
det har på barnen. Deras lekar blir mer kreativa, det blir olika sorters lekar och aktiviteter. 
Dessutom är sjukfrånvaron lägre bland barnen på en utomhusförskola, än vad den är på en 
traditionell förskola. Personalen på förskolorna märker på barnen hur deras lek och det sociala 
samspelet utvecklas mer i de olika naturmiljöerna, och det är positivt, tycker de. Jag ser idag 
att de flesta förskolorna försöker komma ut i naturen så ofta de kan, och speciellt de som 
anser sig ha en tråkig utemiljö på gården. Jag hör hur pedagogerna diskuterar utemiljöns 
utformning på förskolorna och vilken karaktär gården har. De har insett vilken betydelse 
utformningen har för barnens välbefinnande och hälsa, och vilken stor roll som leken har i 
detta sammanhang. Och inte minst är det bevisat att barns motoriska färdighet förbättrats. De 
rör sig lättare i den ojämna terrängen och klarar de fysiska utmaningarna vilket visar på deras 
motoriska förmåga. Det har också visat att den naturliga miljön är en stimulerande arena för 
inlärning i allmänhet och speciellt träningen för den motoriska utvecklingen.  
 
Förskolans lokaler är inte ofta utformade för någon större rörelseaktivitet och därför ligger 
vikten på utevistelsen och att gården kan tillfredställa barnens rörelsebehov. Ofta består 
förskolornas utemiljö av lekredskap som är förutbestämd hur de skall använda dem. Dessa 
lekredskap begränsar barnens lek många gånger istället för att stimulera dem. Leken utomhus 
är konkret och ytorna inbjuder barnen till rörelse (Mårtensson 2004). Pedagogerna menar att 
det skall finnas stora ytor som barnen kan springa och leka olika rörelselekar, och de ska ha 
möjlighet till att klättra. Jag kan hålla med Mårtensson om att barnens lek blir begränsad av 
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lekredskapen, men finns det inget annat att tillgå är det bra att de finns på gården. Finns det 
inga träd som barnen kan klättra i, är vissa lekredskap skapta för att klättra på. Tittar vi på hur 
en del rutschkanor är byggda med klättervägg och tunnel, får barnen båda träna på att klättra 
uppför och krypa och åla i tunneln, vilket är en bra träning för de grovmotoriska rörelserna. 
 
Inget barn är lika och en del är mer rörlig än andra. De barn som är mer eller mindre rörlig 
behöver ha tillgång till pedagoger som är med och leker. Det finns tillfällen då jag mött 
pedagoger som ansett att utevistelsen är ”fri lek” och som vuxen inte behöver delta i leken. 
Detta är för mig att frångå riktlinjerna i läroplanen, då det är pedagogens ansvar att hjälpa 
barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. Pedagogens roll vid utevistelsen är att 
vara en positiv förebild, få barnen att tycka det är roligt att vara ute och ge dem upplevelser av 
olika uteaktiviteter. Vi ska vara aktiva och gärna delta i leken. Då jag observerade barnen och 
pedagogerna vid förskolorna kan jag inte säga att jag upplevde det som att de var speciellt 
aktiva och deltog i barnens lek självmant. Utan de tillträdde i leken om ett barn kom och ville 
det. Samtidigt som vi ska vara aktiv och delta i leken är det lika viktigt att barnen får leka 
själv och ostört. Då blir vår roll som pedagog att observera och vara till hands för barnen om 
något skulle hända eller om de vill ha hjälp med något. 
 
Det som ständigt återkommer är hur vi vuxna beter oss under utevistelsen. Jag skulle tro att 
diskussionen varit upp på de flesta förskolorna, annars blir jag förvånad. Den typiska 
situationen vid utevistelsen är som oftast att flera av oss vuxna står tillsammans och pratar, 
medan barnen leker. Men vi är väl medvetna om de viktiga uppgifterna vi har vid utevistelsen. 
Dels är det att observera leken, så att vi kan hjälpa till att lösa eventuella konflikter, införa 
nytt material eller kanske styra över aktiviteten till en ny om det behövs. Vidare kan det 
påpekas att vi pedagoger måste se till så att vi inte håller till på bestämda platser, där bara 
vissa typer av lekar stimuleras eller att bara vissa barn får stöd i sin lek. Barnen leker gärna i 
närhet av oss vuxna, i alla fall de minsta (Åm 1986). Jag tycker att det kräver ett rätt stort mod 
och en stark självkänsla av oss pedagoger, då det gäller att skapa en mer levande och en 
mindre städad utemiljö på förskolan. Det bästa vore om vi kom ifrån att städa upp varje gång 
när vi ska gå in, då vi varit ute och lekt, eller när barnen är på väg hem. Jag tycker att leken 
måste få lämna spår ibland. Om vi lämnar spår efter en lek (tyvärr kan andra komma och ta 
sakerna under natten), tror jag att den gärna fortsätter dagen efter. Det barnet är i behov av är 
att ha tillåtelse att röra sig mellan inne och ute när de bygger sin lek. Men vi får inte glömma 
att de behöver en balans mellan trygghet och utmaningar.  
 
Den stimulerande och spännande miljön ger barnen utrymme att utveckla hela sin 
personlighet, och genom sin egen takt roa sig fritt. Utevistelsen är en viktig del i barnens 
vardag och det gagnar både kroppen och själen. Lusten att få vistas i naturen med glädje, gör 
att barnen på ett naturligt sätt blir delaktig i den miljö som de vistas i. Att få ta tillvara på den 
närmiljö, med närhet till skogen, ängen och insjön, för att genom lek ge kunskap, få en 
helhetssyn och kunna ge kunskap om naturen, djuren och dess växlingar. Genom att gå på 
promenader och göra utflykter till skogen, ger det barnen naturupplevelser och en motorisk 
utmaning genom att klättra och gå i kuperad terräng. Kan förskolan erbjuda den miljö som 
med sin omedelbara närhet till naturen, möjliggör och uppmuntrar det barnens dagliga 
utevistelser. Den skall kunna ge rika tillfällen till såväl frilek som en spännande upptäcktsfärd 
i både skog och mark. Jag ser att det är till fördel för barnen att få kunna vistas i en miljö, där 
de kan varva ner och varför inte då ute i naturen? Den inbjuder till lek och har dessutom en 
stor inverkan på barnens motoriska utveckling. Den miljö som finns i naturen formar barnens 
lek. Använder vi då oss av utomhuspedagogik vid utevistelsen ger den oss upplevelser i den 
miljö som omger oss och att den utgör basen för inlärning. Enligt Dahlgren & Szeczepanski 
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(2007) finns det en stor kunskapskälla i utomhusmiljön som samtidigt är rik på material. 
Därför är det roligt att se att förskolorna idag använder sig medvetet av utomhuspedagogiken, 
de menar att det finns en tanke bakom det de gör, genom att använda sig av naturen som 
medel för att uppnå deras pedagogiska mål.  
 
Miljön som förskola 1 har, framkallar lekar där de får användning av motoriken. Klättra på 
stenar och stockar, hoppa ner från dem, springa och cykla. Förskola 2 framkallar också 
motoriken, men mer genom de fasta lekredskapen och de stenar som finns i skogsdungen. 
Speciellt då det gäller att klättra och hoppa. Annars är det framför allt springa och cykla, då de 
har en stor yta. Båda miljöerna är anpassade för alla barns åldrar. För det mesta bestämmer 
gårdarnas miljöer vad barnen ska göra vid de olika platserna. Jag upplever att barnen utnyttjar 
hela gården på båda förskolorna, men ser jag till utemiljöns utformning, stimulerar förskola 1 
barnen bäst. Då deras miljö är mer kuperad och har ett större inslag av naturmark. De har även 
tillgång till naturmaterial på gården, vilket har visat sig vara till en fördel då det blir mindre 
konkurrens än vad det blir vid lekmaterialen. Barnen vid förskola 2 har också tillgång till ett 
visst naturmaterial på gården (pinnar), men då har de nära till skog och äng i stället och det 
kan väga upp gårdens tråkiga intryck. 
 
Barn lär och utvecklas genom sin lek och därför är det viktigt att jag som pedagog är 
uppmärksam på de barn som inte gör något. Då kan jag se fördelar med att observera barnen 
under deras lek, det ger mig ett bra underlag för hur jag ska lägga upp arbetet kring det 
berörda barnet.  
 
Barn utvecklar sin grovmotorik genom rörelselekar och därför är det viktigt att barnen har 
tillgång till miljöer som lockar och utmanar till lek och aktivitet, där barnen får använda hela 
sin kropp. På båda förskolorna hittar man de traditionella lekredskapen som sandlåda, gungor, 
rutschkana, klätterställning och lekstuga. Det finns möjlighet för barnen på en av förskolorna 
till att klättra på stockar och stenar, medan barnen på den andra förskolan får klättra på 
klätterställningen. Med hjälp av buskar och pilkojor har de försökt dela in gården, så att det 
skall finnas mindre rum, vilket skapar förutsättningar för barnen att leka ostört och i mindre 
grupp. Medan den andra förskolans miljö är mer sparsmakad, den är väldigt öppen och kal. 
Deras miljö lockar inte mig till utforskande lek och träning som Granberg (2000) beskriver 
det. Många möjligheter till rörelse saknas och då tänker jag framför allt på att barnen ska 
kunna leka undanskymda, klättra och hoppa på stock och sten med mera. Som jag ser det är 
inte utemiljön på denna förskola idealisk, men den är ändå full av möjligheter. Jag tror att 
mycket beror på oss pedagoger, vilken attityd vi har till att vara ute och lusten att vilja 
påverka och förändra. Grindberg & Langlo Jagtøien (2000) påpekar att det är viktigt att vi 
vuxna skapar den fysiska miljön och utformar den så att den inspirerar barnen till allsidig 
rörelse. Barnen behöver vara ute och röra på sig, eftersom det idag har blivit alltmer 
stillasittande aktiviteter, som till exempel framför TV:n och datorn. Många gånger har det 
påpekats hur nyttigt det är att vistas ute, det fick jag höra många gånger under min uppväxt. 
Det jag minns mest när vi lekte, så är det leken det utomhus. Vintertid åkte vi skidor, 
skridskor, pulka och byggde stora snökojor. Sommartid sparkade vi boll, cyklade och gjorde 
kojor i skogen. Visst vi var inomhus också, men de minnena är svaga. Jag tvivlar inte det 
minsta på att utevistelsen har positiva effekter på barn. Det är bara att se vilken positiv 
inverkan det har på rörelsen och den fysiska aktiviteten på barnen, det är en friskfaktor.   
 
Jag tror att det är viktigt för barnen att de ska bli inspirerade till att själva utveckla sin 
motorik. Till detta krävs det att deras lekmiljö är intressant och att den stimulerar inne som 
ute. För den pedagogiska miljön som vi har på förskolan skall kunna inspirera barnen till olika 
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typer av utforskande, upptäckande, handlingar och verksamheter. Så därför har utemiljöns 
utformning en stor betydelse för barnens utveckling av motoriken, de sociala relationerna och 
deras konstruktionsförmåga. Vi har ett stort ansvar vi som arbetar på förskolan, för vi skall se 
till att gården lockar, stimulerar och ge dem de utmaningar som de behöver. Vi skall helt 
enkelt kunna erbjuda barnen något som bidrar till deras utveckling. Sandberg (2008) menar att 
lek- och lärandemiljöer utomhus handlar till stor del om möjligheter till lek, lärande och 
utveckling. 
 
Mitt syfte med undersökningen var att se utemiljöns utformning och hur barn och pedagoger 
utnyttjar utemiljön. Eftersom vi ofta har olika uppfattningar om utemiljön, så använder vi den 
på olika sätt. Det barnet vill göra är att klättra, hoppa, gräva, de tycker om blommor, gräs och 
djur. De vill bygga kojor och vara för sig själv, de vill ha spänning och utmaningar. Genom 
att använda utemiljön utvecklar barnen sin motorik och sina sinnen. Det jag insåg var att 
utemiljöns utformning bestämmer vad barnen ska göra på de olika platserna. På ett ställe 
gungar barnen och på ett annat kan de åka rutschkana. Jag har förstått att den mesta leken 
kretsar kring redskapen. Men visst, det förekommer också en del fantasilekar bland barnen.  
 
Trots bristen på naturmark och ett varierat underlag på förskola 2 inbjuder miljön till lek. Jag 
anser att förskola 1 och deras miljö är att föredra, då den är mer inbjudande för ögat och 
inbjuder till fler aktiviteter där barnen kan träna grundrörelserna på ett mer naturligt sätt. Jag 
tror det kan bli en utmaning för pedagogerna på förskola 2 för att skapa en mer utmanande 
och inbjudande miljö för barnen. För de mindre barnen finns det ingen anledning till att de ska 
ha ett mindre utbud av valmöjligheter till aktivitet på sin gård. Det kan jag tycka att de har på 
förskola 1, då deras gård är delad i två gårdar. På den minsta gården finns ett väldigt litet 
utbud av lekredskap. Alla barn utvecklas i sin egen takt och de behöver utmaningar, därför 
ska inte barnets ålder avgöra utformningen av förskolans utemiljö. 
 
Eftersom det inte finns så många lekredskap på förskola 2, kan det lätt uppstå konflikter, då 
barnen måste samsas om de som finns. Då det inte finns så många färdiga lekredskap, kan det 
också ses som att den förskolan erbjuder barnen något annat. De får använda sin fantasi och 
kreativitet, de får själva skapa och hitta på lekar. Förutom de fasta lekredskapen finns det 
cyklar, där många lekar kretsar kring, och eftersom det finns asfalt på båda gårdarna kan 
barnen lätt cykla omkring. Bollar, dockvagnar, bilar, hinkar och spadar finns också.  
 
Det finns många saker på båda förskolorna för att barnen ska ha något att göra och tycka det 
är roligt med utevistelsen. Att det är varierat underlag på förskola ett och att det finns redskap 
(även om det skulle kunna finnas mer) tyder det på att de vill tillgodose allas behov, det ska 
finnas något åt alla på en förskolegård. 
 
Förskolorna använder sig av utomhuspedagogik vid utevistelsen. Själva kärnan i ett 
utomhusdidaktiskt förhållningssätt är upplevelsen. Genom att erbjuda upplevelser utanför de 
fyra väggarna leder det ofta till obekanta, oförutsedda situationer som kan skapa en 
nyfikenhet och förundran hos barnen. För att ett lärande ska vara varaktigt är grunden själva 
upplevelsen. Förskolorna använder sig av naturen och miljön för att barnen ska lära sig och 
utmana sin nyfikenhet. 
 
Genom att jag tagit del av litteratur och av resultatet av min undersökning, har jag fått ökad 
kunskap om hur viktigt det är med utemiljöns utformning för barnets utveckling som helhet. 
Där alla delar måste stimuleras för att inga brister ska uppstå. Den kunskapen som jag fått 
stärker mig i min kommande yrkesroll som pedagog och den ger mig en bra grund för 



 22

planering av utemiljön i framtiden. Det jag sett är att det krävs planering som bygger på våra 
förutsättningar och barnens behov. Tar vi hänsyn till barnens mest grundläggande behov av 
aktiviteter, kunskap och gemenskap blir det oftast lyckad. 

 

4.4 Fortsatt forskning/praktisk tillämpning 
Om jag går tillbaka till frågan: Skulle man kunna utforma en utemiljö utifrån barnens olika 
behov? Det jag vill få fram är att vi har barn med funktionsnedsättningar som vistas i 
förskolan. Barnen har oftast en assistent till hjälp, men då en förskolas miljö skall kunna 
tillgodose alla barns olika behov. Hur ser då utomhusmiljön ut för dessa barn? Finns det 
lekredskap som är anpassat till dem?  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1- Checklista över material 
 
Checklista över material som finns i utemiljön på förskolan. 
Följande urval av lekmaterial i utemiljön: 
 

o Sandlåda + tillbehör 
 

o Cyklar 
 

o Klätterställning 
 

o Rutschkana 
 

o Gungor 
 

o Lekstuga 
 

o Övrigt 
 

Utemiljön (vilket naturmaterial finns) 
 

o Gräsmatta 
 

o Buskar 
 

o Kullar 
 

o Asfalt 
 

o Träd 
 

o Grus 
 

o Stenar 
 

o Stockar 
 

o Varierar utemiljön beroende på årstider (ja/nej) 
 

Placering av förskolan 
 

o Förskolans läge 
(Har förskolan närhet till t.ex. skogen eller annan naturmiljö) 
 

o Beskrivning av utemiljön i helhet 
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Bilaga 2- Observations protokoll 
 

 
Observation 
Datum, tid 
och plats 

Vad leker barnen 
med? 

Vilket material 
leker barnen med? 

Vad gör barnen mest? Vart leker barnen på 
gården? 
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Bilaga 3- Enkätfrågor 
 
Enkätfrågor angående utemiljö och utevistelse 
 
Utomhuspedagogik är ett tematiskt och ämnesövergripande forsknings- och utbildningsområde. Utemiljö och upplevelse är 
centralt och lärandet förläggs i hög grad till utomhusmiljön. Utomhuspedagogiken vill vara ett komplement till den 
traditionella pedagogiken och betonar att upplevelser i den miljö som omger oss ska utgöra en bas för inlärning. 
Utomhusmiljön är en ständig aktuell kunskapskälla. Här finns ett rikt material för såväl historiska tillbakablickar som studier 
av nutid och framtid inom olika ämnesområden. 

 Utomhuspedagogik, är det något som ni använder er av när ni är ute med barnen och hur använder ni det? 
 Vad betyder utomhuspedagogik för er? 

En förskolas utemiljö skall svara för barnens behov av allsidig motorisk övning. Den skall locka till utforskande lek och 
träning. Miljön på förskolan skall planeras med tanke på ostördhet och säkerhet, utifrån möjligheter till olika aktiviteter och 
gruppsammansättningar. 

 Hur skulle ni beskriva er förskolas utemiljö? 
 Vad anser ni är viktigt i barnens utemiljö på er förskola? 
 Vad stimulerar den till för aktiviteter? 
 Har den några begränsningar?  Ja/Nej                              

 Om Ja, vilka i så fall? 
 Tror ni att det påverkar barnens utelek om det är en bra eller dålig utemiljö? Ja/ Nej 

 
 Skulle man kunna forma en utemiljö utifrån barnens olika behov? Ja/Nej. Ge gärna förslag 

 
 Vilken betydelse anser ni att uteleken har för barnen? 

 
 Vad är det främsta syftet med utevistelsen, tycker ni? 

 
 Vilken är er roll vid utevistelsen, tycker ni? 

 
 Tror ni att barnen tycker om att leka utomhus på er förskola? Ja/Nej 

 
 

 Varför tror ni att den fria leken dominerar utevistelse på förskolan? 
 

o Är det för mycket planerad tid inomhus 
 

o Brist på planering 
 

o Att barnen behöver göra något fritt 
 

 Använder ni er av förskolans närmiljö, genom att 
 

o Gå till skogen 
 

o Besöka en annan lekplats 
 

o Gå till staden 
 

 Hur ofta går ni till skogen? 
 

o 1 gång/veckan 
 

o Flera gånger/veckan 
 

o Sällan 
 

o Aldrig 
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Bilaga 4- Brev till föräldrar 

 
Hej! 
 
Jag heter Camilla Jonsson och är studerande vid Högskolan i Gävle. Jag är nu inne på min 
sista termin och skall då skriva mitt examensarbete. Syftet med min studie är att titta på hur 
barn och pedagoger använder sin utomhusmiljö på förskolan. För att få en klarare bild om hur 
förskolan använder sin utomhusmiljö behöver jag observera barngruppen och pedagogerna. 
Alla medverkande i min observation kommer att förbli anonyma, då jag inte kommer att 
använda mig av kamera eller videokamera, utan enbart av papper och penna. Varken namn på 
barn, personal eller förskola kommer att nämnas i mitt arbete. Har ni några invändningar på 
att jag observerar ert barn. Meddela det till personalen på er avdelning och till mig, så snart 
som möjligt, dock senast måndag 11 oktober. Hör inte de eller jag något antar jag att ni ger 
ert godkännande. 
 
 
 
_______Ja, mitt barn får medverka i observationen 
 
_______Nej, mitt barn får inte medverka i observationen 
 
 
 
Barnets namn:____________________________________ 
 
 
Förälder/Vårdnadshavare:___________________________________________ 
 
 
 
Har ni några funderingar går det bra att kontakta mig. 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
Camilla Jonsson 
xxx-xxx xx xx eller via e-mail xxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
 
 

 

 
 

mailto:camilla.jonsson1@bollnas.se
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Bilaga 5- Brev till förskolorna 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Camilla Jonsson och går sista terminen vid Högskolan i Gävle. Där studerar jag till 
lärare med inriktning mot förskolan och förskoleklass med natur, teknik och matematik som 
inriktning. Under min sista termin skall jag skriva ett examensarbete. Detta kommer att beröra 
om hur barn och pedagoger använder sin utemiljö. 
 
Under utbildningen läste jag specialiseringen Förskolebarns lärande i utemiljön, jag fick då 
en inblick i hur man skulle kunna arbeta mer i utomhusmiljön via litteratur och föreläsningar. 
På det viset har jag blivit mer intresserad av utomhuspedagogik och utomhusmiljön på 
förskolan. 
 
Eftersom jag har arbetat några år inom förskolan, före studierna och under studietiden har jag 
fått upp ögonen ännu mer. Jag vill fördjupa mig i min kunskap om hur det ser ut i 
verksamheten och hur ni pedagoger diskuterar kring utomhuspedagogik och hur ni använder 
utomhusmiljön. För att jag skall få en större bild av hur ni använder utomhusmiljön samt hur 
ni ser på utomhuspedagogiken, skulle jag behöva er hjälp med att besvara några frågor som 
sker via en enkät. Enkäten är anonym och det är naturligtvis frivilligt att svara på enkäten, 
men för att jag skall få en större inblick om hur det ser ut är jag väldigt tacksam för era svar. 
Senast den 5 november 
 
Har ni några funderingar, går det bra att kontakta mig.  
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Camilla Jonsson 
xxx-xxx xx xx eller via e-mail xxxxxxxxxxxxxxx 
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