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Sammanfattning.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur viktigt det är med utomhusmiljön på förskolan. 

Jag vill studera vad pedagogernas uppfattning är när det gäller utformningen av utegården. 

Jag lämnade ut enkäter i två mellansvenska kommuner. Jag har gjort en kort beskrivning av 

respektive förskolegård där de pedagoger arbetade som enkäten sändes till. Alla pedagoger 

hade liknande uppfattningar om utemiljön, att det är väldigt viktig. Varje dag spenderar 

barnen tid ute och de får träna motoriken, de får använda sin fantasi och det är jätteviktigt för 

barnens fysiska utveckling.  

 

 

Nyckelord: Förskola, lek, pedagoger, utemiljön, utformningen 
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1 Inledning 

Jag har alltid tyckt att det är viktig att vara ute mycket med barnen och miljön ska vara en 

plats som inbjuder till lek och fantasi. Därför har jag valt att skriva om utemiljön och dess 

betydelse för barnen. I Lpfö- 98 reviderade 2010 kan man läsa att barn ska ”kunna växla 

mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, 

fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus”. (s 7) 

  Mitt intresse för detta har alltid funnits. När jag hade min son på förskolan insåg 

jag hur viktig det är hur miljön är utformad. På den förskola han gick fanns en stor utegård där 

det inbjöds till olika aktiviteter under dagen. Det fanns plats för spring och lek, men även för 

att bara kunna sitta ute och ta det lugnt Där fanns också många krypin där man kunde gömma 

sig för omvärlden. Anledningen till att jag valde att skriva ett examensarbete om just detta, 

var att jag hade min VFU på en förskola, där två olika förskolor hade blivit förflyttade och en 

ny förskola startades. Innan förskolan kom dit, var det barn som gick på fritids som höll till 

där, och utemiljön var ihop satt med skolgården. För de barn som skulle gå på förskolan blev 

de tvungna att sätta upp staket. Så då blev det en liten gård med en alltför liten yta att kunna 

cykla, leka, busa osv. Jag observerade att utemiljön inte alls var ett ställe som inbjöd till lek 

och att den inte var anpassad för att växla mellan olika aktiviteter under dagen. Speciellt för 

de minsta, som försvann in i mängden och mest bara kunde gå med en spade i handen.  

Jag tycker det är viktigt att ta reda på hur förskollärare ser på just detta med utemiljön och 

utformningen av gården, vad de tycker är viktigt för barnen, hur utemiljön ska vara utformad 

för att de ska kunna göra sitt jobb på bästa sätt. Eftersom de flesta barn har mycket spring i 

benen måste utrymme för det finnas men även ställen där barnen kan använda sin fantasi, eller 

sitta och filosofera och titta på vad som händer utanför gården. Utemiljön ska vara både en 

plats för lek och bus samt en plats för trygghet och eftertanke.  

Jag vill i detta arbete ta reda på om utemiljön på olika förskolor kan erbjuda barnen detta och 

vad förskollärare tycker om utemiljön på skolan där de arbetar. 
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1.1 Bakgrund 

Vad säger Läroplanen? 

I Läroplanen kan man läsa om vilka krav som finns på förskolans utemiljö bland annat att  

 

”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, fostran och lärande 

bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets 

utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten 

ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets 

intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.(Lpfö- 98,rev 

2010, s 9) 

 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktiviteter. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. ( Lpöf 98, rev 2010,s6) 

 

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme 

för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i 

naturmiljö. ( Lpfö- 98, rev 2010,s 7)  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

( Lpfö- 98, rev 2010,s 10)  

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 

konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. (Lpfö- 98,rev 2010,s 10) 

 

Förskolechefens ansvar är att förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till 

en bra miljö och material för utveckling och lärande. ( Lpfö- 98, rev 2010,s 16)  
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1.2 Litteraturgenomgång 

Under utbildningen har vi använt en rad böcker som bygger på forskning om barns behov av 

att vistas i utomhusmiljöer. För att ge en bakgrund till det här examensarbetet har jag 

sammanfattat dess innehåll på följade sätt.  

1.2.1 Småbarns utevistelse av Granberg (2000) 

”Frisk luft ger sunt förnuft”, är ett gammalt ordspråk men som det ligger mycket sanning i. 

Patrik Grahn har i sin doktorsavhandling visat att barn som vistas ute mycket håller sig 

friskare, de har även en starkare motorik samt även är starkare fysiskt. Grahn menar också att 

frisk luft, möjligheten att dra sig undan samt fria ytor är några av orsakerna till utevistelsens 

positiva effekter. ( Granberg, 2000, s.10). På de flesta förskolegårdar finns det 

klätterställningar, gungor, rutschkana som är viktigt för de små barnens motoriska utveckling. 

Utemiljön ska locka barnen till utforskande lek och träning. ( Granberg, 2000, s.14) När barn 

vistas ute har de större möjligheter till fysiska övningar där det finns större svängrum för att 

kunna springa, rulla, åla, hoppa, klättra och för att småbarn ska kunna sitta still behöver de 

röra sig mycket menar Grahn.  

 När barnen är ute och leker får de goda möjligheterna till att använda kroppen på 

ett naturligt sätt. Eftersom det finns större utrymme kan de använda både stora och små 

rörelser och på det sättet tröttar det ut sina muskler och kan sedan sitta still. Det har även visat  

att när barn leker ute minskar konflikterna mellan varandra eftersom det är lättare att dra sig 

undan. Grahn menar också att utevistelsen ger barnen kunskap och erfarenheter om luften, 

vattnet och jorden. Utemiljön ger dem möjligheten att i sin egen takt kunna utforska, känna 

samt lyssna på de olika naturmaterial som utemiljön har att erbjuda.(Granberg, 2000, s.12).  

 Barn utvecklar olika färdigheter, de kan uppleva saker som engagerar samt lockar 

dem till vidare upptäckter. Utemiljön ger möjlighet till varierande lek så att barnen får 

erfarenheter av olika material, olika nivåskillnader samt väder och vind. (Granberg, 

2000,s.29).  Det är viktigt att de känner trygghet på utegården för känner de inte det så kan de 

inte ta sig an nya erfarenheter och kunskaper. Speciellt för de minsta barnen är närmiljön 

otroligt viktig eftersom utflykter på nya ställen gör att barnen inte hinner lära känna platsen 

samt att de inte hinner undersöka den. (Granberg, 2000, s.16).  
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  ”En sund själ i en sund kropp” grundlägger en utelek. När det gäller de minsta 

barnen är utevistelsen en motorisk övningslek samt att kontrollera kroppens olika rörelser. 

Granberg menar att det borde finnas plats för springlek, det ska finnas möjlighet att ha 

racerlopp på trehjulingar, samtidigt som att det ska vara en trygg miljö för barnen och att de 

minsta ska kunna gå omkring på osäkra ben. Lekredskap som klätterställningar, gungor samt 

rutschkana är också en viktig del i barnens motoriska träning säger Granberg. Utomhusmiljön 

kan ses som en levande lärobok i alla ämnen för under utevistelsen underlättas småbarns 

utveckling inom alla områden. Barn behöver utmaningar, en miljö som lockar till lek, 

speciellt för de minsta som behöver träna samt utveckla alla grundläggande grovmotoriska 

rörelser. (Granberg, 2000,s. 74).  

 Som t.ex. att kunna hoppa, springa, klättra, kasta, fånga samt ballansera. Det ska 

även finnas lekmaterial som gör att barnen blir lockad till att gräva, forma, bygga och 

konstruera. (Granberg, 2000,s.75). 

 Finns det inte klätterställning eller liknande kan man genom enkla medel förbättra 

gården genom att använda naturens resurser. Att lägga en stor sten på gården har man skapat 

ett skepp, ett sagoslott eller en borg. Genom att ta ett liggande träd har man skapat en häst att 

rida på, barnen kan träna på att balansera. Kottar, pinnar kan barnen använda som varor i en 

affär samt kan kottar, stenar förvandlas till djur på en bondgård, knappar på en grävmaskin 

eller råvaror i matlagning. (Granberg, 2000,s 89)  

1.2.2 Goda lärmiljöer för barn, Lpfö- 98, rev 2010 

 I Lpfö- 98 reviderade står det att verksamheten ska gynna leken, kreativiteten samt ta till vara 

på barns lustfyllda lärande. Miljön ska vara innehållsrik, inbjudande samt ska den vara öppen. 

När miljön är anpassad till den nivå som barnen befinner sig på utvecklingsmässigt leker de 

med varandra samt kommunicerar de med varandra menar Rebecca Isbell. (Andersen m.fl., 

2012, s.81). 

1.2.3  Barn i rörelse av Grindberg och Langlo Jagtöin (2000) 

 När man jobbar på förskolan är det vår plikt att ge barnen goda möjligheter till fysisk 

aktivitet. Barn har behov av rörelse och vi blir mer och mer uppmärksammade på hur viktigt 

det är för barnets totala utveckling. (Grindberg m.fl.,2000,s.15). På förskolan ska det finnas 

möjlighet till fysisk aktivitet både inne och ute men oftast kan inte barnen springa, hoppa, 

kasta osv. inne utan detta får de göra utomhus. Och på det sättet visar det att utomhus 
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vistelsen är otroligt viktig. För utomhus kan barnen springa, kasta, rulla, cykla, samt 

balansera. (Grindberg m.fl.,2000,s16).     

 ”Om alla barn får goda och positiva upplevelser av fysisk aktivitet genom hela sin 

uppväxt tid kommer de flesta att kunna behärska det mesta som krävs för att kunna delta i 

sociala aktiviteter som är betydelsefulla för olika åldersgrupper” menar Liv Duesund 

(Grindberg m.fl.,2000,s.22). Det är viktigt att barn får positiva upplevelser när det gäller 

fysiska aktiviteter. Det ger dem utmaningar och spänning för om spänningsmomentet inte 

finns där kan glädjen över att vara fysiskt aktiv försvinna.  Så kombinerar vi vår kunskap om 

barns utveckling om lek så kan vi ge alla barn en möjlighet att komma ett steg vidare i sin 

utveckling. (Grindberg m.fl.,2000s.64). Förskolan har ett ansvar för barnen under dagen och 

då måste det finnas utrymme för den fysiskt aktiva leken som barnen behöver för deras 

utveckling.( Grindberg m.fl.,2000s s.80).  

1.2.4 Nr 7. Temaserie från tidningen förskolan Utomhuspedagogik i 

förskolan och förskoleklass av tidningen Förskolan (2005) 

 Som man kan läsa i Lpfö- 98 reviderade är leken viktig för barns lärande och utveckling. 

Anders Szczepanski menar att i utemiljön lär man sig bäst. Det är ute som man upplever med 

alla sina sinnen som att lukta, känna samt höra.( Tidningen Förskolans redaktion, 2005,s. 88. 

Utomhuspedagogik). Szczepanski menar också att ”utemiljön är en ständig aktuell 

kunskapskälla som bär på ett rikt material och ger upplevelser för alla sinnen”. (Tidningen 

Förskolans redaktion, 2005, s.88 ). 

 Förskolläraren Marie Seger, som jobbar på förskolan Morkullen, som man kan 

läsa om i Utomhuspedagogik i förskolan och förskoleklass, menar att det är viktigt att lägga 

ner tid och arbete på miljön samt att miljön är som en extra pedagog. Miljön ska stimulera 

barnen och tillfredställa barnen och dess behov. Den ska uppmuntra till lek och den ska 

stimulera barnen alla sinnen samt vara vacker. Marie Seger menar också att ”leken stimuleras 

av många små rum, där man kan krypa in, gömma sig och leka ifred. De stora och ödsliga är 

inte lika spännande”.( Tidningen Förskolans redaktion, 2005, s.46). På deras utegård har de 

skapat olika rum, som har placerats över hela gården.  

 Eva Norén-Björn, projektledare för svenskt lekarkiv, menar att även en liten, 

tråkig gård går att göra till en spännande utegård, som kan stimulera fantasin och leken. En 

lite jordplätt kan grävas upp så kan man flytta in vitsippor och gullvivor på gården. Med hjälp 

av en stor trälåda som fylls med jord, kan man plantera tillsammans med barnen. 

(Utomhuspedagogik, 2005,s 27). Genom att spänna ett rep mellan två eller fler träd ger 
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möjlighet till att klättra eller hänga. Att frakta trädstammar eller stubbar in på gården skapar 

balansövningar samt blir det något för barnen att klättra på. (Utomhuspedagogik, 2005,s 29). 

Norén-Björn tycker också att man kan fråga föräldrarna om de har plankor, lådor, gamla 

köksluckor och av det ”skräpet” kan barnen ta isär, bygga ihop, lägga ut konturer till ett skepp 

eller göra kojor. (Utomhuspedagogik, 2005,s35) På en bra gård är det nästan nödvändigt att ha 

tillgång till vatten menar hon. Helst ska det finnas en kran vid husväggen eller på tomten. 

Finns det inte möjlighet till det kan man använda sig av regnvattnet. I stadiga tunnor kan man 

samla vattnet och på det sättet får barnen möjlighet till att använda vatten. 

(utomhuspedagogik, 2005, s 36) 

 

1.2.5  Motorik, lek och lärande av Kolbjorn m.fl. (2002) 

Läroplanen lägger stor vikt på leken i förskolan, att barn ska få uppleva glädjen över att vara i 

rörelse samt att få positiva erfarenheter av olika aktiviteter. Det lekande, aktiva, nyfikna och 

utforskande barnet är framtiden.  För att barn ska kunna röra sig säkert i olika situationer de 

möter är det väldigt viktigt att alla barn får goda möjligheter till att vara i rörelse, både när det 

gäller fysiska aktiviteter och utmaningar. ”Barn som rör sig är glada barn”! Det är ett talesätt 

eller ett påstående men det ligger mycket sanning i det. För att barn ska hålla sig friska 

behöver de vara i rörelse i leken men även för att lära sig. Som jag har nämnt tidigare så 

lägger läroplanen en stor vikt på leken i förskolan, att barn ska få uppleva glädjen över att 

vara i rörelse samt att få positiva erfarenheter av olika typer av aktiviteter. (Kolbjorn 

m.fl.,2000,s. 24).  

 Krypa, gå, klättra, springa, hoppa, kasta och så vidare är synliga resultat av 

motorisk utveckling och inlärning. Bakom dessa förmågor ligger dock utvecklingar bundna 

till tillväxt och mognad i samspel med yttre miljöstimulerade lärdomar och lärande. ”Motorik 

inbegriper alla funktioner och processer som hjälper till att styra och kontrollera våra 

kroppsliga rörelser. Grovmotorik är rörelser som i huvudsak sker med hjälp av de stora 

muskelgrupperna i armar, rygg, mage och ben. Finmotoriken är precisa rörelser med 

händerna, i ansiktet och med fötterna”. (Kolbjorn m.fl.,2000,s. 60) Barn som precis lärt sig 

att gå. Går och går och går. De provar att gå på allt, uppför en backe, nerför en backe, ibland 

snabbt och ibland långsamt. De vill prova på snön, gräset, på asfalten. Helt plötsligt kan de 

tackla olika utmaningar samt kan de klara olika hinder. (Kolbjorn m.fl.,2000,s.81) 
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1.2.6 En handbok i utformning av förskolans utemiljöer, trädgårdar att 

lära och leka i av Chronvall, ett examensarbete för stad och land, Sveriges 

Lantbruksuniversitet (2010) 

Barn föds med fantasi, lek, upptäckarlust och entusiasm och enligt hjärnforskaren Matti 

Bergström behöver man ta mer vara på dessa egenskaper. När barnen är ute hämtar de 

ständigt nya saker till sin lek från den omgivning de har runt omkring sig. De skiftar mellan 

olika roller och pendlar mellan olika lekar eller platser. Genom att vara ute får leken en mer 

öppen karaktär än när barnen är inne, där de olika rummen har relativt bestämda funktioner. 

Det är lättare att vuxna har starka åsikter om hur barnen får leka inne, men utomhus blir de 

ofta mer tillåtande.(2010,s.9) Är gården mångdimensionell kan man möta alla barn, det ledsna 

barnet som hittar sin trygga plats eller det glada barnet som finner sin plats på gården. Är 

miljön varierade kan de minsta utforska i sin egen takt en del av gården medan de större leker 

i en annan del. (Chronvall 2010,s.10) 

1.2.7 Funktionsprogram Förskola 100621 

Läroplanen har tydliga direktiv som handlar om utemiljön och det finns undersökningar som 

visar att barn som är ute mycket håller sig friskare. Får barnen vistas ute i en varierad miljö 

stimuleras deras motorik samt balansförmåga och enligt studier håller de sig mer fysiskt 

aktiva. Det är inte självklart att barnen väljer de färdigställda miljöerna som 

klätterställningarna eller de sittplatserna, de skapar sina egna omgivningar och då behövs det 

ytor, material och rum. På förskolegården behövs det många mötesplatser, en mindre plats, 

där en handfull barn kan leka och samtala, en plats av mellanstorlek, där en mindre grupp kan 

ha mellanmål, gruppsamlingar eller möten, och den stora mötesplatsen där många barn kan 

samlas för uppvisningar, möten för stora grupper. Det behövs hinderbanor, tunnlar som är 

anpassade till alla olika åldrar så barnen får fysiska utmaningar och får de motoriska 

kunskaper som de behöver. Vilken typ av material eller utrustning som behövs kan pendla 

beroende på den övriga miljön, antal barn, verksamhetens inriktning samt var i samhället 

förskolan ligger (2013-05-31 s. 55,56)  

 

1.3 Frågeställning 

 1). Vad anser pedagogerna om betydelsen för barnens utevistelse och deras utformning på 

förskolegården? 
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2). På vilka sätt kan utemiljön ändras/förbättras? 

2 Metod 

För att få svar på mina frågeställningar och för att få flera lärares perspektiv på ämnet från 

olika förskolor valde jag att använda mig av enkäter som innehöll fem öppna frågor där 

lärarna med egna ord skulle kunna berätta vad de anser om utevistelsen och dess betydelse för 

barnen. Enkäten var anonym men de var märkta så jag skulle veta från vilken förskola det 

kom ifrån. Jag har delat upp gårdarna och skriver en lite beskrivning om hur varje gård ser ut 

och för att skilja på informanterna har de fått en varsin bokstav.  

2.1 Urval 

Jag lämnade ut enkäter slumpmässigt till tjugo förskollärare på sex olika förskolor i två 

mellansvenska kommuner. Alla uppgifter som jag har fått är konfidentiella. De svar jag fått 

kan inte kopplas till enskilda individer när jag presenterar resultatet. (Runa Patel m.fl.,2011,s 

63)   

  

2.2 Datainsamling 

Jag berättade för lärarna varför jag valt just detta ämne och varför jag ville att de skulle svara 

på frågorna. Jag fick ett bra bemötande och det verkade som att de gärna ville delta. De hade 

ca två veckor på sig att svara på mina fem frågor. När enkäterna skulle samlas in var det 

endast tio av informanterna som svarat. Jag hade hoppats på att få in fler svar. Anledning till 

det låga deltagandet kan vara att de glömde bort att jag hade lämnat ut enkäter eller att 

intresset inte var tillräckligt stort. En annan anledning som jag tror det beror på det är att tiden 

inte finns där. Nuförtiden är barngrupperna så stora och det finns så mycket annat de måste 

göra, som t.ex. dokumentera, förberedda utvecklingssamtal som gör att när de väl har sin rast 

så vill de bara sitta utan att göra något. Det kan också vara så att en enkät utan öppna frågor, 

där man svarar med kryss istället, hade gett fler svar, då informanterna inte behöver fundera 

och formulera sig på samma sätt. 

 De lärare som svarat har svarat utförligt och på ett lätt sätt skrivit så jag kunde 

förstå deras svar.   

 



12 

 

2.3Procedur  

Före det att jag lämnade ut enkäterna gjorde jag en testomgång för att se om jag fick fram det 

jag behövde i mina frågor för att kunna få ett bra resultat eller om frågorna behövdes justeras. 

Det var några av mina dåvarande studiekamrater som fick besvara frågorna till en första 

början och jag såg då att det behövdes justeras lite. Jag justerade någon fråga, skickade sedan 

ut dem igen på en provomgång. På det sättet kunde jag se att mina frågor kunde användas och 

ge ett bra resultat.  

Eftersom jag valde att få fram resultatet genom att lämna ut enkäter så var jag personligen och 

hälsade på, hos alla förskolorna där jag skulle lämna ut enkäterna. Jag pratade med några i 

personalen samt lämnade ett litet meddelade om när jag skulle komma och hämta enkäterna. 

Jag skrev även ett personligt brev som första sida om vad mitt arbete ska handla om samt 

varför det var viktigt att de svarade på mina frågor. Jag förklarade att det var frivilligt att delta 

och att de inte skulle skriva sina namn. Jag kom tillbaka till respektive förskola några gånger 

och påminde dem att svara på enkäten.  
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3. Resultat 

Här presenteras resultatet av enkätundersökningen och varje informants svar.  

3.1 Utegårdarna 

Beskrivningen av förskolornas utegårdar kan delas upp i två delar, utrustning och utformning 

av gårdarna med avseende på växter, ytor och topografi. På samtliga gårdar finns gungor och 

sandlådor. Fyra av sex gårdar har klätterställningar och lekstugor. Däremot finns en skillnad 

mellan de olika förskolorna med avseende på mängde av olika typer av utrustning. Förskola 5 

har flest och förskola 6 minst där finns endast gungor och sandlåda. Däremot har förskola 6 en 

varierad utemiljö med anseende på naturelement som gräsytor, skogsdunge och växter, även 

förskola 4 och 3 har flera naturelement än de andra tre förskolorna. Förskola 1, 3 och 6 har en 

mer kuperad terräng än de andra förskolorna. 

 

Gård 1: Gungor, sandlåda, två små hus som barnen kan leka i och sitta i, träd, buskar, 

lekstuga, traktordäck, en backe som används till att åka pulka i på vintern, gräsmatta. 

 

Gård:2: Två olika sidor. Ena sidan finns det sandlåda, en tunnel där barnen kan krypa igenom, 

en träbåt, vinbärsbuskar, ett litet hus där barnen kan leka och sitta i, liten del som är 

asfalterad. Den andra sidan finns det en stor klätterställning, cykelbana, sandlåda, stubbar att 

balansera, klättra, hoppa ifrån, gungor. 

 

Gård 3: Gungor, cykelbana, sandlåda, pilkoja, gräsmatta, kompost, pulkabacke vintertid, 

rutschkanor, klätterställning, vinbärsbuskar 

 

Gård 4: Sandlåda, gungor, klätterställning, gården mynnar in i skogsmiljö, träd, stubbar, 

blåbär.  

 

Gård 5: Ganska stor gård, stora grönområden, lekplats med gungor, klätterställning, sandlåda, 

lekstuga, förråd med cyklar, studsmatta 

 

Gård 6: Består mest av gräsytor, en kulle som används både på sommaren och på vintern, viss 

asfalterad väg, sandlåda, gungor, litet skogsparti på gården, bärbuskar.  
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3.2 Enkätsvaren 

3.2.1 Hur viktig tycker du att utformningen av förskolans utemiljö (Eller 

utegård) är när det gäller barns utveckling? 

 

Huvuddelen av pedagogerna anser att utemiljöns utformning är viktig för barns utveckling. 

Flertalet av de svarande anser att utemiljö ska vara utformad så att barns fantasi och lekar 

stimuleras samt att den är viktig för barnens motoriska utveckling. Endast en av 

informanterna ville istället poängtera att det är pedagogernas förmåga att använda den 

utemiljö som finns tillgänglig är viktig. 

 

 Gård 1 

a) Den är precis lika viktig som innemiljön, om inte viktigare. Ute på förskolegården ska 

barnen i stor utsträckning få träna på sin grovmotorik genom leken. Gården ska vara 

stimulerande så att barnen tycker att det är roligt att vara ute. 

 

b) Utemiljön för barnen spelar en väldigt stor roll. Gården skall locka till nyfikenhet, lek och 

fantasi. Det skall finnas möjlighet till olika sortens lek och aktiviteter som kan stimulera 

barnen. Utemiljön skall vara rolig och anpassad till barn i olika åldrar men skall också 

innehålla något som kan stimulera och utveckla varje individ. Många timmar spenderas 

utomhus, och då bör miljön där vara minst lika viktig som den är inomhus. Fri lek med en 

tanke på hur miljön är utformad!  

 

c) Den är mycket viktig eftersom barnen vistas där varje dag. Viktig för grovmotoriken, 

fantasin och leken. Experiment. 

 

Gård 2 

d) Jag tycker det är jätte viktigt. Barn behöver få springa, klättra, skrika och cykla, även lära 

sig att ramla/falla och förstå risker, något som är svårt i en innemiljö pga. av ljudnivån och 

utrymmet. 22 barn som springer inne och skriker fungerar inte men ute går det.  
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e) Den är viktig för att få en väl utvecklad kroppsuppfattning/motoriken. Träna sin 

rörelseförmåga, viljan att kunna, en drivkraft för vidare utveckling. Utmana sig själv och lära 

känna sina egna möjligheter/ begränsningar.  

 

Gård 3 

f) Den är viktig för den motorisk träning, utforska, upptäcka. Den ska vara inspirerande. Man 

ska kunna komma undan men samtidigt ska personalen kunna ha uppsikt över barnen.  

 

g) Viktigt! Utemiljön ska locka till att vilja röra på sig, och locka till många olika möjliga 

lekar som tränar barnen socialt tillsammans och deras sinnen. 

 

Gård 4 

h) Utformningen är jätteviktig, för att barnen genom stimulerande och anpassade miljöer ska 

få möjlighet att utveckla såväl motorik, balans, intresse för sin omgivning, miljö/natur och 

dess invånare, men även får lära sig att ta hänsyn och vårda den samma. Utegården är även 

det ställe där barnen kan få utlopp för den energi som finns, få utforska sin egen fantasi och 

upptäckarglädje. En chans finns även att få leka med andra barn än de man vanligtvis leker 

med inomhus, vilket är väldigt vanligt att sker när barnen kommer ut. Nya konstellationer helt 

enkelt. 

 

 Gård 5 

i) Utemiljön är jätteviktig för barnens fysiska utveckling och fantasi. Det är viktigt att det 

finns ytor som både är lite uppstyrda för lek och aktivitet, samt ytor som ger möjlighet för 

barnens egen fantasi att skapa lekar och samspelssituationer. Jag ser det också som väldigt 

positivt för barnens utveckling av motoriken att det finns en bra utemiljö. 

 

Gård 6 

j) Självklart är det en fördel om utemiljön innehåller olika komponenter. Så som tillexempel 

klättermöjligheter, vattenlek och byggmaterial. Annars är det ju huvudsaken att man gör det 

bästa av det man har och i vissa lägen kanske det krävs att man måste engagera och anstränga 

sig mer för att gården ska bli stimulerande och utmanande. Övergripande och oavsett 

utgångsläget på gården tänker jag att man måste ha en tydlig plan med varför och vad man vill 

barnen ska få utveckla och undersöka 



16 

 

 

3.2.2 Finns det några fördelar med er utegård? 

Vad pedagogerna uppfattar som en fördel med sin förskolas utemiljö skiljer sig. Någon anser 

att den är rofylld, det finns lekredskap, någon annan att det finns utrymme eller möjlighet till 

natur. Det går att spåra en tendens att pedagoger som arbetar på så samma förskola har 

likande uppfattningar om fördelar med respektive förskolas utegård. 

 

Gård 1 

a) Vi har en rogivande miljö. 

 

b) Utegårdens grund är ganska bra, ”det finns att bygga på”, men den behöver viss kärlek för 

att blomma. Vi har mycket gräsyta som kan delas och användas till olika aktiviteter. Vi ligger 

också ”lantligt”, vilket ger utsikten från gården möjlighet till spännande upptäckter.  

 

c) Det finns gungor, sandlåda, lekhus, lekstuga, stenar att klättra på. Träd och några buskar 

samt traktordäck. En ganska bra gård som skulle kunna bli ännu bättre.  

 

 

Gård 2 

d) Bra överblick, mycket sand och asfaltbana för cykel/ gå, bilar. Två delad så man kan dela 

gruppen vid behov och variation. Träd för skugga och ett vattenutkast för sommarens 

vattenlekar. Stor och bra klätterställning med många olika möjligheter för motorisk träning. 

Välförankrade stubbar som man kan gå/klättra och hoppa ifrån.  

 

e) Det är två delar. En fram och en baksida. Kan dela upp oss även när vi är ute. De små 

barnen kan få tulta omkring i sin egen takt utan att bli påkörda av vettvillingarna på cykel. 

Den är skuggig och ”uppvuxen”.  

 

 

Gård 3 

f) Överblick, trevlig, cykelbana, utrymme.  
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g) Ja själva utformningen och det mesta finns. Gungor, cykelbanor, sandlådor, pilkoja, 

gräsmatta, kompost, rutschkanor, pulkabacke vintertid. Bord ute så att vi kan ta ut material 

och arbeta med, även äta ute.  

 

Gård 4 

h) Utegården där jag arbetar är byggd där det ursprungligen var en skog, därför finns naturen 

in på knuten. Gården är traditionell med sedvanliga sandlådor, gungor, klätterställning och 

barnen erbjuds sedvanliga leksaker, cyklar och vintertid åk madrasser eftersom det finns en 

bra kulle att åka madrass utför. Gården mynnar ut in skogsmiljö där det finns träd, stubbar, 

diken (med broar över)stenar, en myrstack, mycket fåglar, blåbär och lingon samt en del 

blommor. Inbjuder således till mycket upptäckarlekar, balansgång på stockar som ligger här 

och där, stora stenar att klättra på. Denna miljö som barnen erbjuds vill jag mena gynnar barns 

utveckling och lärande på många sätt. Djur, natur, miljö, växter i barnens närhet medverkar 

till att de får en förståelse för allt detta och kan sättas in i ett sammanhang med pedagogernas 

hjälp. Insekter, djur och växter blir inte allas främmande utan en del av barnens vardag. 

 

 

Gård 5 

i) Vi har en ganska stor skolgård där det finns stora grönområden men också en lekplats med 

gungor klätterställningar, sandlåda och en lekstuga något som uppskattas av barnen. Lek 

pågår överallt! Vi har också nära till skogen och smådungar. Samt ett förråd med olika saker 

att aktivera barnen med, alltifrån cyklar till studsmattor och bollar. 

 

Gård 6 

j) Utegården består till största delen av gräsytor samt en gräsbeklädd kulle. Denna kulle är 

perfekt för olika övningar både sommar som vinter. Alltifrån rulla och kryp möjligheter till 

balans kan utmanas där. Vintertid är den perfekt att åka madrass på. Viss asfalterad 

”cykelväg” finns också där aktiviteter av olika slag kan försiggå. Sedan så klart sandlådor. 

Den största fördelen som jag ser det är att det även finns ett litet skogsparti på gården samt 

vissa odlingsmöjligheter samt bärbuskar.  
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3.2.3 Finns det några nackdelar med er utegård? 

Flera av pedagogerna från olika förskolor tycker att de saknar någon typ av skydd för blåst 

och sol. Bristen av stora fria ytor påpekas på 3 st förskolor men även bättre lekredskap, bättre 

med förråd asfalterad yta, avsaknad av variation nämns men även närheten till trafikerad väg 

anses som negativt 

 

Gård 1 

a) Lekstugan används som förråd och därmed blir det svårt att leka där. Vi har bara två 

gungor på 30 barn. Vi har inga klätterställningar och ingen rutschkana. Saknar även något 

som lockar till utforskande.  

 

b) Den känns halvfärdig! En bra grund men den behöver ses över. Vi saknar vettiga 

förrådsmöjligheter, vilket tar bort viss lek av barnen. Lekstugan används som förråd samt är 

tråkigt placerad. Grus eller asfalt till cykling, landbandy osv. saknas helt. Det saknas buskar, 

träd och annat som kan rama in och skapa mindre utrymmen till lek. Den går ” runt huset” 

som ibland ställer till det lite, svårt att ha en överblick över barngruppen.  

c) Att lekstugan måste användas som förråd för cyklar och pulkor. Kunde vara bättre 

planerad. Lekstugan på annan plats på gräset. Står nu för nära sandlådan. För lite gungor, 2 st. 

på 20 barn. Saknar rutschkana.  

 

Gård 2 

d)När det blåser blir det sand överallt, vid hetta är det som att stå i en öken. Dålig och för liten 

gräsmatta, (mest bara lera). Nytt grönt stängsel som inte går att stänga utan man får snöra ihop 

den, barnen kan även krypa under grinden.  

 

e)Saknar möjlighet till vattenlek på ett enkelt sätt samt att den är lite för platt. Skulle vilja ha 

någon slags kulle. Har inga riktiga utmaningar till de större barnen.  

 

Gård 3 

f) Varmt, saknar variation när det gäller träd.  

 

g) Ja, att det blir väldigt isigt på vintern och gården är väldigt varm på sommaren.  
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Gård 4 

h) Myrstacken är det väldigt svårt med ibland, då barnen dras dit och en vuxen inte alltid kan 

vara där. Ofta kastas saker i den eller att barnen blir ”attackerade” av ilskna myror som 

försvarar sitt hem. Detta gör att vissa barn får en negativ upplevelse av stacken och dess 

invånare. En annan sak är att soliga dagar gör utegården till en otroligt het plats för barn att 

tillbringa sin dag vid. Det finns ingen större och plan yta för barnen att vara på om de vill 

leka/spela regellekar.  

 

Gård 5 

i) Nackdelarna är kanske underhållet av utemiljön och den närliggande trafiken. I övrigt ser 

jag det som att alla kan hitta något att göra på vår utegård och att den används så flitigt ser jag 

som ett bra betyg. 

 

Gård 6 

j) Det kan ibland kännas som att det saknas skuggområden på sommaren när solen ligger på 

under hela dagen. Gården kan ibland upplevas för trång då alla barn ska samsas i åldrarna 1-5 

och när de då naturligt har olika intressen och förutsättningar för att sysselsätta sig med olika 

slags saker. Det blir tillexempel full fart med cyklar på den asfalt som finns samtidigt som 

”småbarnen” så klart helst vill gå där det är plattaste ytan.   

 

3.2.4 Utformning enligt läroplanen 

Om man läser Lpfö98, reviderade versionen, står det att läsa att barnen ska ”kunna 

växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens 

egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus”. Är er 

utegård utformad så att detta är en möjlighet för barnen? 

Pedagogerna på 5 av förskolorna anser deras utemiljö svarar upp mot kraven som finns i 

läroplanen. I den sjätte förskolan anser att pedagogerna att man kan förbättra förskolans 

utemiljö. En pedagog anser att det är mer avhängigt av pedagogens inställning till hur man 

kan utnyttja utemiljön i verksamheten.  
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Gård 1 

a) Genom svaret på föregående fråga så känner jag en viss brist på: fantasi och kreativitet i 

leken.  

 

b) Till en viss del men det kan bli bättre. Med fler ”inramningar” och möjlighet till fler krypin 

bland buskar och träd så tror jag att mer lek och fantasi skulle äga rum. ”bara” gungor, 

sandlåda och lekhus blir ibland för uppenbart. Fast det är upp till oss också att väcka ett 

intresse hos barnen, som kan återupptas ute. Ex. att prata om väster och insekter, och sedan 

”låna ut” lupp, förstoringsglas, håvar och böcker/bilder att fortsätta med ute.  

 

c) Inget svar! 

 

 

Gård 2 

d) Vår gård erbjuder detta till en viss del men det är mycket som är färdigt och som ska 

användas till det som den är gjord för. Detta är inte enbart gårdens fel utan även vi pedagoger 

som gärna vill att en kratta ska man kratta med och inte använda till något annat, vilket 

naturligtvis begränsar barnen.  

 

e) Det tycker jag nog. Vi har det allra nödvändigaste. Sandlåda, gungor, cykelbana, stubbar att 

balansera på samt en klätterställning. Sedan blir leken också det vi erbjuder i ”lösa” leksaker. 

Eftersom vi har två sidor på vår gård så blir lekarna väldigt olika. Så vi har möjlighet till 

fantasi och kreativitet under en hel dag.  

 

Gård 3 

f) JA! 

g)Ja! 

 

Gård 4 

h) Ja, i stort sett, men jag vill poängtera att det hänger även mycket på pedagogernas eget 

engagemang och ansvar att ha förmågan att anpassa/erbjuda/tillföra en variation till det som 

redan finns som material, nya lekar etc. 
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Gård 5 

i) Ja!  

 

Gård 6 

j) Ja till största delen tycker jag faktiskt att den är det. Sedan finns det ju hela tiden alltid 

saker att förbättra och förändra.  

 

 

3.2.5 Har du några egna idéer om att förbättra utegården, om mer 

ekonomiska resurser finns? 

Fler och bättre lekredskap, en grillplats med sittplatser, bättre med förråd, tillgång till vatten, 

större ytor även ett växthus och bättre underhåll nämns.  

 

Gård 1 

a) Klätterställning med rutschkana, fler gungor, exempel rännor på väggarna som man kan 

hälla vatten eller rulla ex. bollar i. Ett förråd så att lekstugan får vara lekstuga. 

 

b) Jag tror inte att storslagna/dyra investeringar behövs, utan lite extra kärlek. Rama in gården 

med fler buskar och planeringar. Skapa någon slags hinderbana som stimulerar grovmotoriken 

(klättra, balansera osv.). Utnyttja gräsytan maximalt. Flytta ner lekstugan till gräset och 

försöka återskapa ett naturligt ”husliv” där. En grillplats på gården med bänkar runt. Bygga 

små grottor, odla frukt/grönt, arbeta med kompost. Erbjuda aktivitetskort utomhus.  

 

c) Fler gungor, rutschkana, klätterställning, buskar. Mer möjlighet till att utforska och 

experimentera.   

 

 

Gård 2 

d) Gungbräda, fler gungor i olika storlekar. ”Hinderbana” för cyklar med koner, stopp och 

hinder. Klätterträd/högre klättervägg och balansräcke.  
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e) Installera en dusch samt ett uttag med tempererat vatten, varma dagar kommer! En svårare 

klätterställning eller några saker med mera utmaning i till de större barnen. 

 

 

Gård 3 

f) Vattenlek. Vi håller just nu på att arbeta med ett projekt om Hållbar utveckling.  

 

g) Jag har bara arbetat här i snart ett år så jag tycker fortfarande om vår gård. Vi är med i ett 

projekt och en arkitekt har tittat på gården och kommit med massor av förslag till förändringar 

och förbättringar.  

 

 

Gård 4 

h) Mer klätter/kryp/häng och hoppmöjligheter, fixa en större plan yta för regellekar, spel och 

andra ytkrävande lekar för framförallt de större barnen 

 

 

Gård 5 

i) Det är i så fall främst underhållet av utegården och att den kanske behöver uppdateras och 

fräschas till. Men annars tycker jag att vi har det relativt bra när det gäller vår utemiljö. 

 

Gård 6 

j) Då skulle jag först önska mig någon form av eldplats och sittmöjligheter i anslutning. Sedan 

utöka odlandet kanske i ett växthus. Samt någon plats/yta där barnen skulle kunna få skapa 

med olika material, spika, måla mm och som sedan under processens gång kan få finnas kvar 

där utan att riskeras att bli förstört eller stulet 
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4 Diskussion 

4.1 Sammanfattning 

Förskolan ”ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktiviteter. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden”. (sid 6, Lpfö- 98, rev). I min 

studie kan man se att varje förskollärare anser att utemiljön är en viktig del i förskolan 

eftersom se spenderar mycket tid ute varje dag. Den ska vara utformad så att den lockar varje 

individ till lek och utforskande. I resultatet kan man också se att utformningen av utegården 

varierar. De flesta är nöjda med sin utegård men några känner att mycket mer behövs för att 

deras miljö ska följa Läroplanens direktiv. De egna erfarenheterna jag från när jag själv 

arbetat i förskolan är att utemiljön är en viktig del. Varje dag är barnen ute på gården och då 

ska det finnas plats för barnen att springa av sig, cykla, leka i grupp eller kunna gå undan och 

leka ensamma. Det ska även vara ett säkert ställe för de minsta barnen utan att de ska bli 

påkörda av de barn som cyklar eller leker jaga. De minsta ska också kunna ha möjligheter att 

göra andra saker än att bara sitta i sandlådan med en spade. De ska kunna springa, rulla, krypa 

osv. för att deras motorik ska tränas. Det ska vara en säker plats samt en spännande, rogivande 

och inbjudande till lek och fantasi för alla åldrar som går på förskolan. Pedagogerna ansvarar 

för utemiljön och vad barnen gör där genom att erbjuda och anpassa lekar och visa vad det 

finns för material som barnen kan använda sig av. För att det ska vara en inbjudande gård 

behövs inte dyra material och stora klätterställningar, utan man kan använda sig av sin fantasi. 

Efter att frågat alla förskollärare visar det sig tydligt att alla tycker att utemiljön är en viktig 

del. Är det inte så att gården uppfyller barnens behov till allsidig stimulans eller varierande 

terräng är det viktigt att det påtalas till den ansvariga och att det då åtgärdas. I många 

kommuner får förskolorna mindre och mindre pengar att använda sig av, vilket innebär att det 

kan vara svårt för förskolan att bli beviljade mer redskap eller att få en bättre miljö på gården. 

Men det behövs inte alltid pengar för att kunna ändra/förbättra gården, man kan med fördel 

använda sig av naturens resurser, som Granberg (2000,s 89) nämner.  

 

4.2 Tillförlitlighet 

I min undersökning finns representanter från flera olika förskolor. Jag kan inte dra några 

generella slutsatser av min undersökning men jag har fått en inblick om pedagogernas tankar 
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kring deras utegård. Hade jag fått fler svar eller hade lämnat ut enkäter på fler förskolor i fler 

kommuner hade det varit ännu mer tillförlitligt.  

 

4.3 Teoretisk tolkning  

Syftet med detta arbete var att ta reda på vad förskollärarna har för uppfattning om utegården 

samt hur just deras utemiljö ser ut. Förskolans uppdrag är bl.a. att verksamheten ska vara 

rolig, lärorik och trygg för alla barn som befinner sig på förskolan. Barnen ska kunna växla 

mellan olika aktiviteter under dagen och det ska finnas utrymme för kreativitet i lek och 

lärande, samt egna planer och fantasi.  

 Av de sex olika förskolorna är det en förskola där pedagogerna anser att utemiljön 

inte följer förskolans uppdrag, gård 1. Denna studie visar även att de förskolelärare som blev 

tillfrågade har uppfattningen att utemiljön är väldigt viktig eftersom barnen vistas ute varje 

dag. De ska kunna springa, klättra, använda sin fantasi samt utvecklas motoriskt. När barnen 

är ute och leker får de goda möjligheter till att använda kroppen på ett naturligt sätt. Utemiljön 

ska också locka till utforskande lek och träning menar Granberg (2000,s14).  

 Resultatet visar att gård 1 saknar en hel del i sin utegård. Deras lekstuga används 

just nu till förråd så barnen kan inte använda den till det den är tänkt för. Det finns inte så 

många gungor som det skulle behövas för så många barn. De har ingen möjlighet till att ha 

racerlopp med fyrhjulingarna, inga riktiga utmaningar för de största barnen. Det finns inte 

heller så stort utrymme för barnen att gå undan och leka själva på gård 1, medan gård 2 och 3 

har större yta och olika mötesplatser för mindre grupper. Gård 1 har varken klätterställning 

eller rutschkana, vilket Granberg (2000, s14) menar är en viktig del i barnens motoriska 

träning. Det är något som pedagogerna vill ska förbättras, att det blir mer utmaning för 

barnen, en klätterställning, buskar, en hinderbana som stimulerar grovmotoriken osv. Det är 

då förskolechefens ansvar att barnens miljö utformas så de har tillgång till en bra miljö och 

material för lärande och utveckling. (Lpfö 98, rev 2010)  

 Funktionsprogram Förskolan (31/5) menar att gården behöver många 

mötesplatser, en plats där man kan gå undan ensam eller bara några stycken, en mellanstor 

mötesplats där en mindre grupp kan äta mellanmål, gruppsamlingar samt en plats där alla barn 

kan samlas för uppvisningar eller lekar osv. I resultaten kan man se att Gård 1 saknar det, som 

informant b beskriver så saknas det träd, buskar och annat som ramar in och skapar mindre 

utrymmen för lek. I det stora hela är pedagogerna nöjda med utemiljön men det finns alltid 
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något som kan förbättras. Det är också pedagogernas uppgift att engagera sig i barnen och 

istället för att enbart ha koll på vad som händer ute, även leka tillsammans med barnen, något 

som informant h poängterar.  Det finns många olika lekar som man kan leka tillsammans med 

barnen och på det sättet få in stimulans, fantasi och kreativitet i lek och lärande.  

 Genom att ta in naturens resurser på förskolegården, som ett fallet träd, har man 

skapat en häst att rida på eller en plats där barnet kan träna på att balansera. En större sten kan 

man använda som borg eller skepp. Det behövs inte storslagna eller dyra redskap menar 

person b utan det behövs lite extra kärlek. Det aktiva, utforskande och lekande barnet är 

framtiden och barn ska få uppleva glädjen över att vara i rörelse menar Kolbjörn m.fl. 

(2002,s60) På gård 1 fattas det en hel del och som informant b säger, kan miljön förbättras 

genom att använda gräsmattan maximalt, rama in gården med fler buskar, odla frukt och grönt 

tillsammans med barnen. Norèn-Björn menar att det inte behövs så mycket för att förändra 

gården till det bättre. En trälåda att plantera i eller ett rep att balansera på mellan träden t.ex. 

Vi pedagoger kan prata med föräldrarna om de material de inte behöver som kan tas med till 

förskolan, vilket ger barnen material till att bygga och skapa. (Utomhuspedagogik, 2005,s 

27,29,35) . På gård 2 saknade de möjligheten till vattenlek och ville förbättra gården genom 

att installera en dusch, där det även kan komma tempererat vatten eftersom varmare dagar 

kommer och Norèn-Björn menar att på en bra gård är det nästan nödvändigt att ha tillgång till 

vatten. Helst ska det finnas en kran vid husväggen eller på tomten. (Utomhuspedagogik, s36)   

 Granberg (2000) menar att barn utvecklar olika färdigheter, de kan uppleva saker 

som engagerar samt lockar dem till vidare upptäckter. Utemiljön ger möjlighet till varierande 

lek så att barnen får erfarenheter av olika material, olika nivåskillnader samt väder och vind. 

Det anser också pedagogen g, i min undersökning. G skriver att utemiljön ska locka till att 

vilja röra sig samt att utemiljön ska lockar till olika lekar. Lekar där barnen kan träna sina 

sinnen samt tränar barnen socialt tillsammans. Med enkla medel kan förskolegården 

förbättras. Det behövs inte dyra lekredskap utan man kan använda sig av naturens resurser 

som stenar, fallna träd, kottar, pinnar. Frågar man föräldrarna vad de kan bidra med tror jag 

att de gärna hjälper till med att förbättra utemiljön. I min studie var syftet att visa och ta reda 

på vad pedagogerna vill ska förbättras på deras gård. De flesta var redan nöjda men skrev att 

det alltid går att förbättra med balansräcke, hinderbana, svårare klätterställning eller andra 

saker som ger de större barnen mer utmaning, såsom vattenlek, eldplats med sittmöjligheter 

eller en yta där barnen kan skapa med olika material. Vi som arbetar i förskolan har en plikt 

att ge barnen goda möjligheter till fysisk aktivitet(Grindberg m.fl.2000), och det ligger 

mycket i vårt engagemang, precis som informant J, säger, vad vi erbjuder på förskolan samt 
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variation till det som redan finns. Har vi kunskapen om barns utveckling och kombinerar det 

med lek, kan vi ge alla barn en möjlighet att komma ett steg vidare i sin utveckling. 

(Grindberg m.fl. 2000) 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

Mitt syfte med denna studie var att visa pedagogers uppfattning om utemiljön samt hur man 

kan ändra/förbättra utemiljön. Det är ett resultat som både jag och andra pedagoger kan 

använda sig av i vårt yrke som förskollärare. Hur kan man ändra gården om inte resurserna 

finns samt hur viktigt det faktiskt är med utemiljön på förskolan. Ett förslag på fortsatt 

forskning är att göra en djupare undersökning om utemiljön. Göra observationer eller filma, 

speciellt på den förskolan som just nu inte har så mycket lekredskap som främjar barns 

motoriska utveckling, eller att göra observationer på en förskola som har en bra utemiljö och 

se hur barnen använder de resurser som finns. I min studie har jag visat vad pedagogerna har 

för uppfattning om deras utemiljö på den förskolan där de arbetar. Resultatet visar att de 

flesta, förutom de som arbetar vid gård 1, är nöjda, vilket kan vara användbart för 

förskolechefen eller skolpolitikerna att se. Det behövs mer resurser till barnomsorgen för att 

barnen ska få den utveckling och det lärande som de behöver. 
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Bilaga 1  

Mitt informationsbrev till enkätfrågorna 

Hej!  

Jag heter Lisa Modéer och jag håller på att skriva mitt examensarbete, som handlar om 

utegårdens betydelse för barnen på förskolan. Det skulle betyda mycket för mig om du 

svarade på dessa frågor. Det är inget tvång och du behöver inte skriva ditt namn på enkäten. 

Alla svar jag får kommer jag behandla konfidentiellt och ditt svar kommer inte kunna kopplas 

till dig.  

Tack i förhand! 

 

MvH  

Lisa Modéer 

 

Handledare: Björn Ansnes, Gävle Högskola 
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Bilaga 2 

 

 

Hur viktig tycker du att utformningen av förskolans utemiljö (Eller utegård) är när det gäller 

barns utveckling? 

 

Finns det några fördelar med er utegård? 

 

Finns det några nackdelar med er utegård? 

 

Om man läser Lpfö98, reviderade versionen, står det att läsa att barnen ska”kunna växla 

mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, 

fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus”. Är er utegård utformad 

så att detta är en möjlighet för barnen? 

 

Har du några egna idéer om att förbättra utegården, om mer ekonomiska resurser finns? 
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Bilaga 3 

Gård 1 
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Gård 2 

 

Fram sidan 
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Gård 2 Baksidan 
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Gård 3 
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Gård 4 
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Gård 5 
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Bilder från gård 6 saknas 
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