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Abstract 

The outdoor environments of preschools have significance for children’s play. Outdoor 

environments stimulate children and encourage them to play different games. The purpose of 

this study is to examine and understand preschool teachers’ views concerning the significance 

outdoor environments have on children’s play and how they believe the environment can best 

be organized in order to stimulate children’s play. The questions I set out to answer with this 

study were as follows; What significance has outdoor environments concerning children’s 

play? What differences are there in the outdoor environments of different preschools? And 

How can one best organize the outdoor areas of preschools for the purpose of children’s play? 

My study is based on a minor structured observation research and an interview guide with 

three different principal areas. I have chosen to visit four different preschools to interview 

four preschool teachers. The most important results achieved with this study are that outdoor 

environments do have significance for children’s play, and that it is important there is a large 

quantity of objects and items for the children to play with. The main differences between the 

different preschools are the location of the school in the particular area, proximity of forests, 

whether the schoolyard is mostly flat or hilly, and the availability of vegetation. The areas 

used for playing should be arranged in such way they offer variation and large open spaces as 

well as ways of stimulating the children’s motor control. The most important conclusion is 

that the preschool teachers are working together with the children in order to create well-

planned outdoor environments. 
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Sammanfattning 

 
Utemiljön har betydelse för barnens olika lekar i förskolan. Men utomhusmiljöer stimulerar 

barnen till olika lekar. Syftet med min undersökning är att beskriva och förstå förskolelärarnas 

inställning till utemiljöns betydelse för förskolebarnens lek och hur de anser att utemiljön kan 

organiseras för att på bästa sätt stimulera barns lek. Jag har använt mig av följande 

frågeställningar: Vilken betydelse har utemiljön för förskolebarnens lek? Vilken skillnad finns 

det mellan några skilda förskolors utemiljöer? Och hur kan man på bästa sätt organisera 

lekmiljön utomhus på förskolan? I min undersökning har jag använt mig utav en mindre 

strukturerad observation och en intervjuguide med tre olika frågeområden. Jag har valt att 

besöka fyra olika förskolor och intervjua fyra förskolelärare. De viktigaste resultaten är att 

utemiljön har betydelse för förskolebarnens lek och i utemiljön ska det finnas mycket material 

som barnen kan leka med. De största skillnaderna mellan de undersökta förskolors utemiljöer 

är förskolornas placering i området, om närheten till skogen, om gården innehåller platta eller 

kuperad ytor och tillgången på växtlighet i utemiljön. Lekmiljön på gården ska vara utformad 

så att den ger barnen variation, stora utrymmen och stimulerande motorik banor. Den 

viktigaste slutsatsen är att förskolelärarna tillsammans med barnen arbetar för att skapa en 

välplanerad utemiljö på förskolan. 

Nyckelord Utomhusmiljö, Utomhusmaterial, Förskola och Utelek  
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1. Inledning: 

1.1 Bakgrund 

Utemiljön i förskolan är en ständigt aktuell kunskapskälla som bär på ett riktmaterial som ger 

upplevelser för alla sinnen. (Lärarförbundet Utomhuspedagogik, 2005) Jag vet att lekmiljön 

har betydelse för barnens olika lekar i förskolan. Eftersom olika miljöer inspirerar barnen till 

olika lekar. Är det så att vissa förskolors miljöer skiljer sig väldigt mycket åt och varför? 

Kanske kan det bero på en mängd olika orsaker och faktorer som jag vill ta reda på.  Jag har 

alltid varit intresserad av barns lek och älskar fortfarande att leka som lärare. Under min 

lärarutbildning kom jag i kontakt med miljön och dess betydelse för lek och rörelse dels under 

min Verksamhets förlagda utbildning genom att vara ute och leka med barnen på förskolan 

och se deras utemiljö. Då började jag fundera om viken roll utemiljön spelar för barnens lek. 

Men också under en kurs om Idrott/hälsa rörelse för yngre barn som jag hade valt till 

specialisering under min lärarutbildning Under den kursen fick jag lära mig mycket om barns 

behov av lek och rörelse för deras hälsa i olika miljöer. Då blev jag intresserad av att 

undersöka utomhusmiljöns betydelse för barnens lek på förskolan. Som blivande lärare vill 

jag undersöka och ta reda på utemiljöns betydelse för leken i förskolan. Detta är i sin tur värt 

att undersöka eftersom jag vill bli medveten om hur förskolans utemiljö stimulerar barns lek. 

Denna kunskap vill jag delge vidare till andra lärare i förskolan och skolans verksamheter. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med min undersökning är att beskriva och förstå förskolelärarnas inställning till 

utemiljöns betydelse för förskolebarnens lek och hur de anser att utemiljön kan organiseras 

för att på bästa sätt stimulera barns lek. 
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2. Litteraturgenomgång 

Jag inleder litteraturgenomgången med att definiera begreppet ”lek”. Därefter beskriver jag 

förskolans relation till leken. Vidare så beskriver jag utomhusmiljön på förskolan och avslutar 

litteraturgenomgången med att belysa förskolelärarens roll i utemiljön. 

2.1 Vad är lek? 

Författarna Grindberg, Langlo- Jagtöien (2000) tar upp i sin bok att lek kännetecknas först 

och främst att den är svår att beskriva. Leken har ändå några speciella egenskaper och det är 

framför allt att leken är en frivillig aktivitet. Det som leken ger störst utrymme för är fantasi, 

skapande och kreativitet. I själva leken får barnen pröva sina fysiska färdigheter och leken 

utmanar barnen samtidigt även rent fysiskt/motoriskt. Författaren Lillemyr (2002) menar att 

leken för barn är som en frizon där de testar sin uppfinningsrikedom och det som de själva 

tycker är roligast med leken. Dock fyller leken även många andra funktioner för barnet som 

samverkan, kommunikation med andra barn samt stimulerar till lärande och utvecklig hos 

barnen. Lillemyr (2002) konstaterar att det inte är lätt att beskriva lekens olika egenskaper här 

redovisas dock några förslag på egenskaper. Lek är en frivillig aktivitet som barn själva väljer 

att delta i och är en typisk aktivitet bland barn. Leken är också lokaliserad till en viss tid och 

plats och den rymmer spänning samt är en förberedande utveckling inför vuxenlivet. Många 

forskare tycks ändå vara överens om några egenskaper hos leken. Nämligen att leken anses 

som en bra utgångspunkt för både teori och praktik hos barnen.  

2.1.1 Lekens olika former 

Lillemyr, (2002) menar att det finns olika former av lek och det hör ihop med hur leken 

vanligen utvecklas med barnens ålder och många forskare väljer att använda sig av dessa 

kategorier. Dessa olika former kring lek är sensomotorisk lek där handlingen upprepas för att 

barnet tycker om själva funktionen. Rollek där barnet är i en eller flera olika roller i leken 

tillsammans med andra barn. Med regellek menas att leken leks tillsammans med andra barn 

eller efter de olika regler som gäller för leken. En del olika Rörelselekar och våldsamlekar 

består mest av olika rörelser och liknar regelleken. Till sist så finns det konstruktionslek som 

utvecklas genom att barn bygger och experimenterar med olika föremål som till exempel att 

bygga med klossar. Men allra roligast tycks barn enligt Lillemyr ha i den fria leken de själva 

får bestämma ramarna, innehållet och processen, samt sammanhanget i leken. 
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2.1.2  Teorier  

(Grindberg et al, 2000) menar att forskare försöker ständigt att söka efter olika mer djupare 

förståelse av barnens lek och det resulterar i flera olika teorier om lek. Därför kommer ett 

urval av lekteorier att presenteras och med det menas att alla de teorier som redan existerar 

samt alla nya som uppstår kan vara praktiska i försöken att förstå barns lek, men ingen av 

dessa teorier kan beskriva eller ge uttömmande svar på vad lek är. Lärarförbundet (2006) 

menar i sin bok, genom att studera de teorier som skapats kring lek under olika tidsperioder. 

Men man kan få en bild av synen på leken genom historien genom att försöka sortera in dessa 

lekteorier från 1900-talet inom tre olika perspektiv; det utvecklingspsykologiska, det 

psykoanalytiska och det gränsöverskridande perspektivet.  

 

Lärarförbundet (2006) menar att de utvecklingspsykologiska teoretikerna t.ex. Piaget såg 

lekens utveckling som att leken följer vissa generella stadier och att barn leker på olika sätt i 

olika åldrar. Barnets utveckling delas in i social, känslomässig och intellektuell utveckling. De 

psykoanalytiska teoretikerna som Freud, Homburger Eriksson och Winnicott ser istället leken 

som ett naturligt sätt för barnen att i symbolisk form bearbeta och bemästra olika händelser. 

De gränsöverskridande lekteorierna däremot studerar mer leken i sitt sammanhang. Hit räknar 

Welén bland annat Batesons kommunikationsteoretiska och Vygotskijs kulturhistoriska 

perspektiv. Intresset för barns lek inom forskningen har ökat de senaste tjugo åren. Några 

exempel på teoretiker är Birgitta Knutsdotter Olofsson, Gunilla Lindqvist, Arne Tragetorn, 

Ingrid Pramling Samuelsson och Ole Fredrik Lillemyr. Dessa är bara några viktiga personer 

inom den internationella forskningen i Norden. Gemensamt för alla lekteorier är att de mer 

eller mindre tydligt och på olika sätt lyfter fram lekens betydelse för lärandet  

(Lärarförbundet, 2006).  

2.2 Förskolans relation till leken 

Lärarförbundet (2006) menar i sin bok att leken alltid har varit en viktig del av den svenska 

förskolan eftersom det finns klara samband mellan omsorg och pedagogik och mellan lek och 

lärande.  I läroplanen för förskolan Lpfö 98 finns följande citat: 

 

 

 

 

 



 - 4 -    

”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt  

utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera  

barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen möta  

vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i  

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.”  

(Skolverket, 2006 s.5) 

 

Lärarförbundet (2006) säger i sin bok att lärare i förskolan måste ta ansvar för att skapa en bra 

miljö med många möjligheter så att alla barn upplever att de får och kan vara med och leka. 

Eftersom barnen i förskolan är ute mycket är det ett bra tillfälle att arbeta efter vad varje barn 

behöver. I utomhusleken på förskolan är fantasileken och motoriken ett bra hjälpmedel för 

barnens behov. Lärarförbundet (2004) menar vidare att det är viktigt att miljön i förskolan 

talar om något vilket i sig betyder att det ska synas att leken är viktig och tar plats på 

förskolan. Förskolelärare bör skapa en miljö som talar om för barnen att det är tillåtet att få 

börja och få leka färdigt. Det är nämligen dispositionen av tid, rum och material som styr vad 

barnen kan göra i förskolans miljö.  

 

Detta är viktigt för barnen eftersom de har meningsfulla relationer även till den fysiska 

världen. Barn kan möta olika miljöer i förskolan och då är det viktigt att vi skapar en förskola 

där barn och vuxna kan mötas, samarbeta, lära, leka, undersöka, ha kul och vara i ett 

meningsfullt sammanhang. Detta förutsätter att det finns många olika typer av material och 

miljöer som kan passa barns olika intressen och behov i förskolan. Miljön ska hjälpa barnen 

med att leka, utforska och ge möjlighet till en stunds ensamhet och vila. Nilsson (1987) säger 

i sin bok att lek utomhus är viktigt eftersom det finns så mycket att ständigt utforska och olika 

saker att komma i kontakt med. Väl utomhus är det viktigt att barnen får leka mycket 

rörelselekar eftersom det är lättare att leka dessa lekar ute. Men det är lättare att ta plats och 

vara lite mer högljudd utomhus vilket gör dessa rörelselekar lättare att leka utomhus på 

förskolan. 

 

”Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda 

lärandet samt ta  tillvara och stärka barnets intressen för att lära och  

erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.”(Skolverket, 2006 s, 12) 
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Braute o Bang (1997) anser att utomhuspedagogik är en kunskapsform som motsvarar 

genuina mänskliga behov. Studier inom ämnesområdet utomhuspedagogik ser ett tydligt 

samband mellan aktiviteter i en variationsrik naturpräglad utomhusmiljö. Detta samband 

hänger då ihop mycket med att man kan se en positiv utveckling av barnens lekbeteende, 

bättre koncentrationsförmåga, bättre hälsa och bättre moralisk utvecklingen hos barnen.  

I Lpfö 98 står det följande, förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar: 

 

”Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina 

egna handlingar och för förskolans miljö”  

(Skolverket 2006 s.11)  

 

Lärarförbundet (2005) säger i sin bok att enligt barnkonventionen har barn rätt att uttrycka sin 

åsikt om allt som angår dem. Det gäller i högsta grad deras egen förskolegård och förskolan 

har tydliga traditioner av att vara utomhus men det saknas mycket kunskap om hur man 

bedriver en pedagogisk verksamhet ute och varför man i sin tur gör det. Vidare så står det 

följande i samma bok  

 

”Utomhuspedagogik ger upplevelser som leder till kunskap  

som förenar erfarenhet och språkliga begrepp.  

Det handlar om att gå ur textens rike och in i verklighetens.”  

(Lärarförbundet 2005 s.89) 

 

2.3 Utomhusmiljön 

2.3.1 Vad menas med utomhusmiljö? 

Att ta tillvara på utemiljön i förskolan handlar mycket om att skapa en lekmiljö som är rolig 

och är en tillåtande plats för lek. En tråkig utemiljö kan göras om till ett spännande uterum 

som bjuder på oanade upplevelser och stimulerar till lek, fantasi och äventyr året om menar 

Lärarförbundet (2006) Vidare säger lärarförbundet i sin bok att det finns en koppling mellan 

den fysiska miljön och barns lek. Om barnen upplever sin utemiljö som understimulerande 

eller otillgänglig så utforskar och leker inte barnen vilket i sin tur kan hämma barnets 

utveckling både fysiskt, kognitivt och socialt. Forskning (ibid) visar att det är bra om miljön 

är så självinstruerande som möjligt vilket betyder att barnen inte behöver be om hjälp av 

lärarna. Utan de kan klara sig själva genom att det finns bra material lätt tillgängligt ute så att 
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barnen kan ändra miljön som de själva vill ha den i själva leken. Norén- Björn (1993) menar 

att barn verkar få starkare upplevelser av att vistas mer utomhus än inomhus. Med det menar 

författaren att minnen från barndomen ofta utspelar sig utomhus. Det i sin tur beror på att 

naturmiljön ger en varierad ström av intryck där barnet kan använda sin känslighet för nya 

sinnesintryck. 

2.3.2 Planering av utemiljön på förskolan 

En förändring av förskolans utemiljö på gården är ett bra projekt att göra tillsammans med 

barnen. Då det är barnen som vet vad som är kul att göra på gården anser Lärarförbundet 

(2005). En bra gård menar Lärarförbundet (2006) är en gård som stimulerar till skapande 

kreativa lekaktiviteter mer än något annat rum. Tar lärarna in mer buskar, stockar och stenar 

på förskolegården skapar det scener som är viktiga för barnens olika rollekar. Norén- Björn 

(2003) säger i sin bok om förskolan vill satsa på uteleken är det bra om man börjar med den 

fysiska planeringen av utemiljön. Ett bra exempel på det är att gå en runda på förskolegården 

och skissa upp gården med huset inritat och låta ideérna flöda. Det lärarna kan fråga sig om 

utemiljön är om de är nöjda med utemiljön de har, eller vad som bör förändras. En förändring 

av miljön är att växtligheten på gården kan ge barnen olika upplevelser.  

 

Växtligheten förändras som sagt med årstiderna vilket skapar en rad överraskningar i 

utemiljön. Det viktigaste man ska tänka på när man planerar för att bygga på förskolan är att 

bygga en miljö för utveckling. Grindberg et al, (2000) menar att det går att inrätta en miljö 

som låter leken blomstra på förskolan. Men det beror på hur lärarna ser på möjligheten att 

förändra det som finns i utemiljön, lärarna måste vara öppna för de möjligheter som finns och 

uppstår i arbetet med utemiljön. Lärarna måste också ta vara på och stödja de initiativ som 

barnen kommer med, eftersom det i förskolan ska finnas plats för olika typer av fysiska 

aktiviteter i förskolans utemiljö. I förskolans utemiljö är det i planeringen viktigt att se till 

omgivningens underlag, belägenhet och material samt se hur barnen fungerar i olika 

lekaktiviteter i miljön på gården. I Lpfö 98 står det:  

 

”Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer,  

fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.  

Utevistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter  

både i planerad miljö och i naturmiljö” (Skolverket, 2006 s.7) 
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Norén- Björn, (1977) menar i sin bok att en lekplats för barn bör vara så variationsrik som 

bara naturen själv kan vara, barnens miljö bör därför innehålla variation i det oändliga för att 

främja utveckling i god mening. Men att kunna skapa en sådan miljö med krav på 

variationsrikedom krävs att miljön går att förändra av de människor som använder den. 

Nilsson (1987) menar att naturen har den förmågan att den inbjuder till lek med så många 

sinnen. Följande beskriver författaren om skolgårdens utemiljö.  

 

”En bra skolgård är ingenting som man planerar och gör i ordning en gång för alla. 

En bra skolgård förändras efterhand som barn och vuxna ställer krav.  

Miljön skapas tillsammans och förändras efterhand för att passa nya aktiviteter.  

Just i skapandet och förändringen ligger ett stort värde.” 

 (Nilsson 1987 s.97) 

2.3.5 Utomhusmaterial 

Lärarförbundet (2005) betonar i sin bok betydelsen av olika material som är givande att 

använda i utomhusmiljön på förskolan. Ett viktigt material som dock inte alla förskolor har 

tillgång till är träd och att de förskolor som har träd på gården kan vara lyckliga. Har 

förskolan inget träd så går det att plantera in det på gården för träden är olika men är tydliga 

symboler som visar årstiderna, vilket ger barnen konkreta upplevelser. Några andra viktiga 

material som är bra att ha på förskolans gård är olika nivåskillnader som erbjuder extra 

utmaningar för de allra minsta barnen utan att nivåerna behöver vara stora kullar.  

 

Lärarförbundet (2006) säger att utomhusmaterial som är bra att anlägga på gården är buskar, 

stockar och stenar. Det är den största tjänsten lärarna kan göra för förskolebarnen om de kan 

införskaffa dessa material till utemiljön. Nilsson (1987) menar att all aktivitet är viktig 

eftersom barn vill och behöver röra på sig. Därför är allt löst material bra eftersom barnen då 

kombinerar löst och fast material i sina lekar.  I lekarna gör barnen den kombinationen genom 

att bygga, konstruera och då får de upp ett intresse för utemiljön. Mycket växtlighet är också 

viktigt att tillgodose i planeringen för lek och vikten av att använda lekredskap där de 

verkligen fyller en funktion i miljön Dock är det viktigt menar Lärarförbundet (2005) att 

gården på förskolan stimulerar det naturliga rörelsebehovet hos barnen hela tiden. Man ska 

inte som lärare behöva släpa fram en massa saker och lägga rätt dom på gården, så att barnen 

ska kunna få möjlighet till mer rörelse i utemiljön.  
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2.3.3 Förskolebarns utelek  

Det är faktiskt så menar (Grindberg et al, 2000) att lekens form och innehåll varierar beroende 

på en rad faktorer. En av dessa faktorer är den miljö som omger barnen som t.ex. utemiljön. I 

barnens lekar sker det en ständig växling mellan stillasittande, koncentrerad kommunikation 

och grovmotorisk utlevelse. Lärarförbundet (2006) menar att dessa växlingar verkar vara 

nödvändiga i barnens lekar. Därför är det viktigt att erbjuda barnen på förskolan en utemiljö 

som stimulerar till mycket grovmotorik och ofta ingår det i barnens utelekar som t.ex. 

akrobatik, springa, klättra, härja runt, göra kullerbyttor och snurra en stund för att sedan ta en 

paus för att sedan börja om igen. I leken bemöter barnen varandra med respekt, tolerans och 

förståelse och det förutsätter att det finns miljöer som gör det möjligt för baren att ge varandra 

det i leken.  

 

Braute och Bang, (1997) anser i sin bok att utomhusmiljön är viktig för barnens lek och för att 

miljön ska lämpa sig för fysisk aktivitet måsta det finnas plats för exempelvis bollekar och 

hopprep. Men det ska också finnas utrymme för vinteraktiviteter, odling, bord och bänkar. 

Norén- Björn, (1993) menar att lärare måste se betydelsen av att barnen behöver får leka 

ostört under långa pass och i mindre grupper utomhus på förskolan. Därför är det viktigt att 

det även i utomhusmiljön skapas olika rum för ostörd lek. Som lärare måste man ha förståelse 

för att barnen prövar på nya utmaningar, når högre höjder och lär sig behärska kroppen på ett 

nytt sätt i leken.  Men under leken skadas också många barn i olycksfall, därför måste man 

som lärare se till att säkerheten hänger samman med spänningen och stimulansen i barnens 

lekmiljö.  

2.3.4 Förskolelärarens roll i utemiljön 

Braute o Bang (1997) anser att det är viktigt som lärare att se barnets utveckling som en 

helhet genom att också motoriken är med som en betydelsefull del av barnets 

helhetsutveckling. Om man lägger denna kunskap om barn som grund för uppväxtmiljön, så 

kan det leda till att barnen får bättre möjligheter till att få vistas i stimulerande lekmiljöer. 

Vidare menar författarna att barnens egna fria lek har sin betydelse, liksom möjligheterna för 

barnen att få uppleva utmaningar i den egna miljön. Lärarförbundet (2006) betonar den 

viktiga roll som pedagogen har för lek och lärande hos barnen. I och med att utemiljön är vår 

naturliga miljö så bör alla lärare känna till och lära sig. Men man kan utnyttja utemiljön på 

bästa tänkbara sätt för att skapa lekar och andra aktiviteter i förskolan och skolan. 

Fortsättningsvis menar boken om läraren lyssnar på barnen och ser deras lek så vet läraren 
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vilka redskap som behövs i själva leken. Det är viktigt att kunna se vad barnen vill göra och 

vill ha för material till sin lek, istället för att vi lärare och andra vuxna ska tänka ut vad vi 

tycker vore kul för barnen. En viktig slutsats drar Braute o Bang (1997) i följande citat som är 

tänkvärt för alla lärare. 

 

”Slutsatsen är alltså att om det som sker ska ha en mening  

för barnen, måste det ske utifrån barnets förutsättningar.” 

(Braute o Bang, 1997 s.158) 

 

Lärarförbundet (2005) menar att lärarens roll är viktig för att leken ska stå i centrum eftersom 

leken kräver tid, lyhörda lärare och bra lekmiljöer för att leken i sig ska utvecklas. Läraren 

kan t.ex. sätta upp vanliga ordbilder överallt på förskolan både ute och inomhus på vanliga 

saker som koja, gungbräda och gran. Då jobbar läraren mycket med tidig läs och 

skrivinlärning genom att försöka integrera den i utomhusmiljön. Braute o Bang (1997) anser 

att det är allt för få som verkligen kämpar för att barnen ska få en så bra uppväxtmiljö som 

möjligt. Det behövs fler intresserade lärare och andra vuxna som bryr sig om barnens 

utelekmiljö. Lärarna måste ha tillräckliga kunskaper om naturen för att kunna göra den 

spännande för barnen. Samt känna till och veta hur barn leker och vad de naturligt prioriterar i 

leken är betydelsefullt för alla utomhusaktiviteter. Men allra viktigast menar Nilsson (1987) är 

att det finns en kontakt dels mellan barn i olika åldrar men också mellan barn och vuxna. 

Lyckas lärarna med denna kontakt och med att skapa mening i utevistelsen, blir lekmiljön en 

slags attraktion som i sig gör den intressant för barnen.  

 

2.4 Preciserade frågeställningar 

Vilken betydelse har utemiljön för förskolebarnens lek? 

Vilken skillnad finns det mellan några skilda förskolors utemiljöer?  

Hur kan man på bästa sätt organisera lekmiljön utomhus på förskolan? 
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3. Metodbeskrivning 

3.1 Urval 

I min undersökning har jag valt att besöka fyra olika förskolor i en kommun i Värmland. De 

fyra förskolorna är alla tätortsskolor i denna aktuella kommun och har relativt lika 

förutsättningar när det gäller utemiljön. Jag har dels valt att observera förskolornas utemiljöer 

och deras betydelser för förskolebarnens lek. Men jag har också valt att intervjua fyra 

förskolelärare om deras kunskaper kring utemiljön på förskolan. Av dessa lärare har två lärare 

varit handledare åt mig under min Verksamhets förlagda utbildning så det kändes därför 

naturligt att jag valde att intervjua dem. De två andra lärarna valde själva att de ville vara med 

och delta i undersökningen efter att jag valt ut deras förskolor. De fyra intervjuade lärarna är 

alla kvinnor och jag har valt att benämna intervjupersonerna A, B, C och D för att de inte ska 

kunna identifieras. Lärare A är förskolelärare och har arbetat i fem-sex år men har också varit 

mamma ledig i sammanlagt två år. Lärare B har gått den gamla förskolelärare utbildningen 

och har arbetat som förskolelärare i tjugofyra år. Lärare C har gått den nya lärarutbildningen 

och har arbetat som det i ca två år Lärare D är barnskötare och har arbetat som i tjugoåtta år 

på samma förskola. Alla observationer och intervjuer i min undersökning ger anonymitet och 

är konfidentiella för att skydda alla deltagare. Förskolorna kontaktades via telefon och de 

bestämde i sin tur tid och plats för undersökningen.  

3.2 Datainsamlingsmetod 

Jag har valt att använda mig av observation och kvalitativ intervju för min undersökning. Jag 

valde att göra kvalitativa intervjuer då  

 

”Syftet med kvalitativ intervju är att få så uttömmande  

svar som möjligt om det intervjun behandlar” 

(Johansson B, Svedner P-O, 2006 s. 15) 

 

Syftet med mina observationer har varit att skaffa mig en bild av de fyra förskolornas utemiljö 

och vad barnen leker när de vistas utomhus. Jag valde att använda mig av en mindre 

strukturerad observation (bilaga 1) Jag har också valt att göra en checklista av material som 

kan finnas på en förskola. Jag bockar därefter av material på listan beroende på vad den 

aktuella förskolan har för material utomhus till barnen (bilaga 2) Denna lista går att koppla 
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ihop med observationen och är till för att få en bild av förskolans utemiljö. Observationer är 

en bra metod för att på ett väldigt enkelt sätt förstå och tillgodogöra sig information om 

utemiljön på förskolan. Men också rent praktiskt ta reda på hur man kan organisera förskolans 

lekmiljö utomhus. Genom mitt observationsprotokoll vill jag kunna beskriva var barnen är på 

gården, vad de leker med och vad det finns för material att leka med utomhus på dessa 

förskolor. I boken av Patel, Davidsson Forskningsmetodikens grunder (2003) står det att när 

man väl har gjort ett observationsschema, gäller det att gå ut och prova schemat så att man får 

reda på om det fungerar, vilket jag gjorde vid det första besöket på förskolan. I mina 

intervjuer använde jag mig utav en intervjuguide. 

 

”I en intervjuguide anges de ämnen som är föremål för  

undersökningen och i vilken ordning de kommer att tas  

upp under intervjun”(Kvale, S 1997 s. 121) 

 

Min intervjuguide bestod av olika öppna frågor inom tre frågeområden (med några 

hjälpfrågor till stöd under intervjusamtalet). Dessa frågeområden behandlar följande.  

1 Förskolelärarens bakgrund, 2 Utelek allmänt och 3 Uteleken på aktuell förskola (bilaga 3) 

Allt för att jag på bästa sätt ska kunna beskriva och förstå förskolelärarnas inställning till 

utemiljöns betydelse för förskolebarnens lek men också för att undersöka vilka skillnader det 

är mellan de fyra förskolornas utemiljöer. Stensmo (2002) menar att man kan använda öppna 

frågor dvs frågor utan specificerade svarsalternativ. Eftersom dessa frågor kan ställas då man 

vill ha ett utförligt intervjusvar. Till min hjälp under intervjuerna har jag valt att använda mig 

av bandspelare. 

3.3 Procedur 

Innan genomförandet av undersökningen hade jag noga planerat en mindre strukturerad 

observation och sammanställt en intervjuguide med tre olika frågeområden. Jag besökte varje 

förskola under en förmiddag. Jag presenterade mig och gav berörd personal information om 

min undersökning under denna förmiddag. Informationen bestod kort av vad syftet med 

undersökningen är och vilka två moment den berör (observation och intervju). Jag 

informerade också om att undersökningen ger anonymitet och är konfidentiell för alla 

personer som deltar och att intervjun spelas in på band. Jag avslutade med att berätta att 

observationen av utemiljön tar max femton-tjugo min och intervjun ca trettio minuter.  
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Genomförande av observationen gjordes efter informationen. Jag började med den mindre 

strukturerade observationen av förskolans utemiljö och vid denna aktuella tidpunkt var 

förskolan ute på gården med barnen. Jag valde att själv vara en icke deltagande observatör. 

Under observationen använde jag mig av ett observationsprotokoll. Jag skrev ned allt som jag 

såg och var med om enligt utgångspunkterna från mitt protokoll. Jag bockade av material på 

listan vad de har för lekmaterial till barnen. Detta för att få en tydlig bild om vad barnen leker 

med, vad de leker med för material och vart de är och leker på gården i den aktuella 

förskolans utemiljö.  

 

När jag hade gjort min observation på förskolan bestämde jag med förskoleläraren att det nu 

var dags att göra intervjun utifrån intervjuguiden. På samtliga förskolor genomfördes 

intervjuerna på lugna och ostörda platser. Varje intervju började med att jag berättade om 

vilka frågeområden intervjuguiden skulle ta upp samt att själva intervjun kommer att ca trettio 

min, spelas in på band och att intervjupersonen garanterades anonymitet.  Jag berättade att jag 

ville spela in intervjun för att själv kunna sitta och lyssna mer aktivt på vad den intervjuade 

gav mig för information. Ingen av de aktuella lärarna var emot att intervjun spelades in på 

band. Jag berättade också att jag skulle föra lite anteckningar på papper under intervjun som 

stöd ifall all information inte kom med på bandspelaren.  

 

Jag bokade in 30 minuter för intervjuerna och det anser jag räckte väl. Som avslutning på 

intervjuerna tackade jag den intervjuade läraren och frågade om jag fick återkomma senare 

om det skulle uppstå några oklarheter kring undersökningen. Denna procedur upprepades på 

lika sätt vid alla fyra besöken på de utvalda förskolorna. Jag har efter undersökningens 

genomförande sammanfattat observationerna och skrivit ut intervjuerna Resultatet från 

undersökningen på alla fyra förskolorna kommer att redovisas i resultatet. 

3.4 Databearbetning 

Efter undersökningens genomförande började jag med att skriva rent observationerna och 

sammanställa dom till en miljöbeskrivning för var och en av de fyra förskolorna. Därefter 

skrev jag ut alla fyra intervjuerna. När alla intervjuerna var utskrivna så plockade jag ut de 

viktigaste svaren på frågorna inom varje frågeområde. Dessa svar formulerade jag om i 

punktform till en mindmap kring varje frågeområde. Denna mindmap ligger till grund för min 

redovisning av mina intervjuresultat. 
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4. Resultatbeskrivning 

Jag kommer att inleda min resultatbeskrivning med en beskrivning av de fyra förskolornas 

utemiljöer. Som underlag för denna beskrivning har jag mina observationer av utemiljön på 

förskolorna samt intervjuer med personalen. Jag avslutar mina observationer med att beskriva 

vad det finns för likheter och skillnader mellan förskolornas utemiljöer. Därefter övergår jag 

till att redogöra för intervjusvaren av personalen på förskolan. Dessa svar beskriver jag under 

mina frågeområden som berör utemiljön och uteleken på förskolan. Mina preciserade 

frågeställningar är följande 

 

Vilken betydelse har utemiljön för förskolebarnens lek? 

Vilken skillnad finns det mellan några skilda förskolors utemiljöer?  

Hur kan man på bästa sätt organisera lekmiljön utomhus på förskolan? 

 

4.1 Beskrivningar av förskolornas utemiljöer 

Förskola 1 är placerad i ett villa/lägenhetsområde med trafikerade väger på båda sidor om 

förskolan. Förskolan har mellan 500- 800m att gå för att komma till en liten skogsdunge som 

kan ge barnen lite variation i sin utemiljö. På förskolans gård står det två stora enplanshus 

med två avdelningar i varje hus. Allt utomhusmaterial som används är samlat i och runt 

mitten av gräsmattan på gården mitt emellan de båda husen vilket gör att förskolans utemiljö 

är ganska stor men platt. Barnen kan cykla omkring på de asfalterade cykelvägarna som går 

runt hela gården och runt på baksidan av husen. Dock är baksidan på husen avstänga under 

vintern vilket minskar området som barnen kan leka, cykla och springa runt på.  

 

Personalen berättar att miljön på gården är under utveckling hela tiden och personalen har 

börjat med att plantera in ytterligare flera små träd för att på sikt få in mer växtlighet. 

Eftersom miljön på gården blir mer levande än att bara ha gräsmatta och några utspridda 

buskar lite här och där. Men gården är inte alldeles platt då personalen också har lagt dit en 

liten kulle för att få in lite mer variation i miljön samt att några större stenar också ska läggas 

dit. Kullen har som uppgift att under vintern fungera som pulka backe. Det lekmaterial som 

finns ute att leka med är till största delen sådant grundmaterial som alla förskolor har till 

exempel gungor, sandlådor, rutschkana, klätterställning och många cyklar. Barnen på förskola 

1 har också möjlighet att kunna leka fantasilekar i en lekstuga, en kiosk, och i en båt som står 
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på gården som är gjorda av trä. Det finns även några klättermöjligheter för barnen i form av 

en dinosaurie och en rutschkana att klättra upp och ned i. De kan också leka i den lilla 

motorikbanan som innehåller både balans och hängmöjligheter. 

 

Förskola 2 ligger alldeles intill skogen en bit ut på landet (vilket kan höras från alla kor som 

betar på gärdet på andra sidan vägen). Längs vägen nedanför förskolan passerar inte så 

mycket trafik. Förskolan har tjugofem- trettio meter till skogen beroende på om man ska till 

samlingsplatsen eller inte i skogen. Förskolans gård är uppdelad i två områden den övre och 

nedre delen som skiljs åt av en backe viket gör att det naturligt blir en övre och nedre del av 

gården. På den övre och nedre delen av gården står det ett stort hus som rymmer tre 

avdelningar och en barack som innehåller en avdelning. Med det menas att två avdelningar 

har utgång mot den nedre delen och två har utgång mot den övre delen av gården. Gården 

består av stora och många utrymmen med växtlighet i form av träd, buskar och gräs. Inne på 

själva gården finns det ett tiotalträd varav barnen får klättra i de små äppelträden som finns på 

den nedre delen av gården. Ett träd har personalen tagit ner som barnen får klättra och 

balansera på.  

 

På den övre delen av gården finns det en stor sten som barnen får klättra upp en bit på men 

inte för högt eftersom de kan ramla ner och slå sig. Man utnyttjar även gården på baksidan av 

det stora huset som består av enbart gräsmatta och där man har en pulkabacke, lekstuga och 

personalen berättar att där småningom ska finnas en motorikbana. Utemiljön innehåller också 

asfalt både på den övre och nedre delen så barnen kan cykla. På gårdens nedre del har 

personalen även byggt en grillplats med grus och bänkar vid så man kan äta mellanmål och 

andra måltider utomhus vid behov. Det lekmaterial som finns att leka med ute är dels det 

grundmaterial som de flesta förskolor har som gungor, sandlådor, cyklar, klätterställning och 

rutschkana. Barnen på den här förskolan kan klättra i träd, leka i en träbuss och krypa igenom 

en tunnel (cement rör) Barnen får även använda en rad lösa material att leka med ute som 

gamla bildäck, vatten, pinnar och granris. 

 

Förskola 3 är en liten förskola med bara två avdelningar som ligger väldigt centralt beläget i 

ett villaområde nära stadens centrum. Förskolan ligger inte så nära någon trafikerad väg och 

de har några kilometer att gå till närmaste skog. I stället har förskolan 500 meter till en stor 

lekpark dit de ofta brukar gå med barnen eftersom lekparken har en klätterställning och andra 

klättermöjligheter som förskolan saknar på sin gård. Denna förskola består av ett hus och 
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ligger ganska inklämt på gården. Själva gården i sig är liten, platt och saknar en del växtlighet. 

Barnen som vistas på gården får vara och leka överallt. Barnen gillar att cykla mycket på 

gården och personal på förskolan berättar att de har en del cyklar. I utemiljön på förskolan 

finns det inte så mycket växtlighet mest några buskar, gräsmatta och något litet träd samt en 

del träd som växer utanför förskolan men som tillhör privata trädgårdar. Det finns en kulle på 

gården som fungerar som pulka backe på vintern samt att det på kullen finns en liten 

rutschkana.  

 

Gården inrymmer en träeka att leka i, grillplats och bänkar att använda utomhus vid behov. 

Det grundmaterial som finns inne på själva gården är några gungor, två sandlådor en stor och 

en lite mindre för de små barnen. Förskolan har lite löst material som barnen få leka med i 

form av bildäck och några trähästar att sitta på. Personalen vill utveckla och göra utemiljön 

bättre men det saknas pengar. Personal på förskolan berättar att miljön på förskolan är under 

utveckling och förskolan har påpekat att de behöver mer material till sin utemiljö framför allt 

mer klättermöjligheter för barnen.  

 

Förskola 4 är en stor förskola med en stor utemiljö. Den består av tre avdelningar varav en 

avdelning fungerar som en natt öppen förskola för barn upp till 12 år. Denna förskola består 

av ett hus som sitter ihop i en hästskoform och ligger alldeles intill skogen. Utemiljön är 

uppbyggd nästan i skogen vilket gör att det finns mycket växtighet i form av flera äppelträd 

inne på gården, buskar och kuperad skogsmiljö med kullar och stenar. Förskolan ligger helt 

avskärmad från trafik vilket beror på att förskolan ligger sist på en återvändsgata med skogen 

som närmsta granne och några privata hus en bit bort. Personalen på förskolan berättar att de 

även har möjlighet att gå iväg på promenader och kommer då till en liten tjärn där de kan åka 

skidskor på vintern. Det grundmaterial som finns är gungor, sandlåda, lekstuga, cyklar och två 

klätterställningar med två rutschkanor i varje.  

 

Det finns också tillgång till asfalt på gårdsplanen där barnen kan cykla runt. Nästan uppe i 

kanten på skogen ligger det en stor och lång rutschkana. Men det finns också en liten 

rutschkana intill lekstugan som passar lagom åt de allra minsta barnen. En del av gården på 

baksidan av huset upp mot den stora skogen är formad i en vinkel och i den vinkeln inryms 

det en stor backe som fungerar som pulka backe under vintern. Vid backen har förskolan 

också tillgång till grillplats som ligger alldeles vid en stor sten. Hela gården är avgränsad med 

staket runt omkring. Personal berättar att de större barnen på nattverksamheten ibland, 
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tillsammans med en vuxen, får gå utanför staketet för att leka i skogen då man även måste ge 

dessa barn möjlighet till utmaningar. Personalen på förskolan säger att de är väldigt nöjda 

med sin utemiljö och försöker vara ute så mycket som möjligt med barnen varje dag. 

4.1.1 Beskrivning av vad barnen gör i förskolornas utemiljöer 

På förskola 1 lekte barnen enligt observationsprotokollet mycket jagalekar i form av tagen tar. 

Barnen cyklade och sprang runt en del på alla cykelvägar som finns på gården De små barnen 

gick mest omkring och utforskade gården när de inte lekte i sandlådan med hinkar och spadar. 

Eller klättrade på båten eller åkte i rutschkanan tillsammans med de lite större barnen.  

 

På förskola 2 lekte barnen enligt protokollet mycket i sandlådan och med att samla vatten 

ifrån vattenpölar med hjälp av spadar. Flera av barnen cyklade och jagade varandra med 

cyklarna genom att cykla runt. Några av barnen lekte i den stora träbussen med sandlådesaker 

och granris. Eftersom det finns många gungor så var det många barn som passade på att gunga 

en stund innan det var dags att leka lite ”tagen tar”.  

 

Vid besöket på förskola 3 hade vädret blivit kallare och det hade kommit lite snö på marken. 

Barnen lekte då mycket med snön genom att skotta med skovlar. Det som barnen lekte och 

gjorde mest på gården var att åka pulka på kullen. Denna utförsåkning handlade om hur långt 

man kunde komma, vilken fart man skulle ha, vilka regler som gällde och vem som ville vara 

med och åka tåg. Barnen hjälpte också varandra med pulkorna genom att antingen springa 

eller gå och dra vararanda i pulkorna.  

 

Vid besöket på Förskola 4 låg det kvar en massa snö på marken. Barnen roade sig med att åka 

utför på madrasser i den stora pulkabacken inne på gården. Barnen gick upp och åkte nedför 

Några barn gick eller sprang omkring och försökte rulla några snöbollar för att kunna bygga 

en stor snögubbe. Det var mest snön som barnen lekte och roade sig med ute denna dag.  

Sammanfattningsvis kan man säga att barnen på samtliga förskolor är väldigt aktiva och rör 

på sig mycket utomhus. Barnen leker mycket fantasilekar utomhus och utnyttjar förskolans 

utematerial som finns på gården som cyklar, pulkor, gungor och sandlådor. 

 

Likheterna mellan förskolorna är att alla i princip har samma grundmaterial som barnen kan 

leka med. Dessa material är cyklar, sandlådor, gungor, lekstuga, klätterställningar och 

rutschkana samt att de har ganska likvärdiga miljöer i avseende på träd, gräs, kullar och asfalt. 
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Barnen på dessa förskolor leker i stort sett samma saker i form av att cykla, leka i sandlådan 

och olika jaga lekar. Om det finns snö på marken är det utförsåkning med pulka eller madrass 

som är den roligaste aktiviteten bland barnen.  

 

Skillnaderna som går att se är förskolornas placering och närhet till skogen. Förskolorna har 

också olika stora ytor för barnen att vistas på. Förskolorna 1 och 3 har en väldigt platt miljö 

och inte så kuperad lekmiljö varav förskola 3 miljö är mycket liten och inklämd. Förskola 3 

ligger väldigt nära stadens centrum och har istället tillgång till olika kommunikationsmedel. 

Men förskolan saknar i sin tur en egen klätterställning till barnen och måste då gå några 

hundra meter för att komma till en stor lekpark som har klätterställning. Förskola 1 har en del 

träd och buskar men saknar ändå mycket växtlighet. Förskola 3 har bara några buskar och 

nästan inte några träd alls i sin utemiljö. I stället har förskola 1 mer asfalt och 

cykelmöjligheter det har också förskola 3 men inte lika mycket som förskola 1. Men förskolan 

saknar i sin tur en egen klätterställning till barnen och måste då gå några hundra meter för att 

komma till en stor lekpark som har klätterställning. Båda förskolorna måste gå en bit för att 

kunna komma till skogen och leka med barnen 

 

Förskolorna 2 o 4 har en mer kuperad miljö än de andra två förskolorna. En annan skillnad 

mellan förskolorna är att förskola 2 och 4 har mer växtlighet i form av träd och buskar att 

klättra i. Förskola 4 har hela två stycken klätterställningar med inbyggda rutschkanor vilket 

förskola 3 saknar helt. På förskola 2 och 4 har barnen bättre tillgång till att få leka med vatten 

och naturmaterial från skogen än vad de andra två förskolorna har. Men båda dessa förskolor 

har inte så mycket asfalt och cykelmöjligheter som de andra två förskolorna. Förskolorna 2 o 

4 ligger allra närmast skogen och förskola 2 har bara ett trettiotal meter till skogen. Förskola 4 

har allra närmast till skogen och nästan sin utemiljö direkt i själva skogen. Förskola 4 har bara 

några hundra meter till en skogstjärn till skillnad från de andra tre förskolorna som saknar det. 

4.2 Sammanställning av intervjuerna 

Jag inleder redovisningen av mina intervjuresultat med att redogöra för utelekens betydelse 

och om hur en bra utemiljö kan vara utformad. Därefter kommer jag att beskriva några 

skillnader i förskolornas utemiljöer, vad förskolebarnen leker utomhus och hur man kan 

förändra utemiljön i förskolan. 



 - 18 -    

4.2.1  Utelekens betydelse  

Samtliga intervjuade anser att alla barn vill röra på sig ute och om utemiljön inspirerar barnen 

så finns det mycket för barnen att göra utomhus på förskolan. De tycker att uteleken är viktig 

och har stor betydelse för förskolebarnen. Tre av lärarna anser att barnen genom uteleken får 

friskluft och bättre hälsa vilket gör att de håller sig friska längre.  

 

Lärare B säger: Att leken överhuvudtaget har en stor betydelse.  

I uteleken har barnen störst möjlighet att få röra hela sin kropp. 

 

De fyra lärarna framhåller behovet av att alla barn behöver röra på sig och få motorisk träning 

utomhus. De är klart eniga i frågan om att barnen ska vistas utomhus varje dag helst fler än en 

gång och att barnen ska ha tillgång till en bra utemiljö på förskolan. Lärare A menar att det är 

en helt annan motorisk träning utomhus än inomhus.  

 

Lärare D säger: Gården ska ge möjligheter till att träna  

både grov och fin motoriken. Vi vet att grovmotoriken även har  

stor betydelse för språket hos både små och stora barn. 

 

4.2.2 En bra utemiljö 

En bra utemiljö för förskolebarn ska vara utformad så den ger variation och olika möjligheter 

för barnen att utforska och få utlopp för sitt rörelsebehov. Grunden för en bra förskolegård är 

att den innehåller standardutrustning som sandlådor och mycket klättermöjligheter. Lärarna är 

överens om hur en bra utemiljö ska se ut och värderar sin egen miljö utifrån dessa ideal. De 

anser att en bra utemiljö ska vara kuperad och inte platt och ge barnen skogskänsla. En bra 

gård ska innehålla kullar, en pulkabacke, cyklar, sandlådor, gungor, klätterställningar och 

rutschkanor. Det är också en fördel om gården kan erbjuda någon form av en motorikbana 

med olika stationer där barnen kan träna sin grovmotorik. Förskolan ska dessutom ligga nära 

skogen så personalen kan utnyttja skogens alla möjligheter med stenar, pinnar och till 

temaarbeten med barnen. Lärare A och C är mest negativa till sin egen förskolas utemiljö. De 

anser att miljön på gården är platt och tråkig. Lärare C berättar att hon är kritisk emot sin 

förskolas utemiljö eftersom den dels saknar klätterställningar men också ligger långt ifrån 

skogen. Lärare B och D är de som är mest positiva till sin utemiljö. De anser att deras gård ger 

barnen utrymme för motorisk träning.  
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Lärare C säger: På gården egentligen ska finnas något för alla.  

Barnen ska både kunna röra sig mycket, klättra och gå undan  

och greja lite om de vill det. 

 

Lärarna A, B och D poängterar behovet av att kunna göra olika aktiviteter med barnen och vill 

gärna dela på barngruppen vid behov. 

4.2.3 Skillnader i förskolornas utemiljö 

Lärarna var överens om att det finns skillnader mellan olika förskolors utemiljö och beskrev 

vad dessa skillnader kan bero på. De största skillnaderna mellan förskolors utemiljöer är 

förskolans läge, närhet till skogen, utomhusmaterial, tillgången på träd och om utemiljön är 

platt eller kuperad. En förskolegård som har tillgång till träd på gården är bra.  

 

Lärare A säger: Vår utemiljö är ganska platt och vårt läge är i  

ett villa/lägenhetsområde så vi har inte den här skogsnära förskolan.  

Vi går till skogen men det är ingen stor skog det är en liten skogsdunge.  

 

Lärare B säger: Att ha en förskola brevid skogen är den riktiga  

önskedrömmen. Vårt läge är fantastiskt nära skogen. 

 Och vi kan när som helst spontant gå till skogen.  

 

Lärarna är överens om att det oftast är förskolans läge som gör att utemiljön skiljer sig åt. 

Ligger förskolan mitt emellan bostadshus så får förskolan en tråkig utomhusmiljö att vistas i 

och en förskola ska helst ligga nära skogen menar lärarna. 

  

 

Lärare C säger: Vissa förskolor har fördelen med att ligga precis vid  

en skogskant. Vår förskola ligger lite centralt och vi har en bit  

att gå för att komma till skogen. Vår förskola har inte funnits så  

länge så vi har inte hunnit få så mycket utomhusmaterial än.  

 

 

Lärare D säger: Många söker sig hit till vår förskola med sina barn  

för att barnen ska ha nära till skogen. Alltså har både uteleken och  

utemiljöns utformande stor betydelse för alla förskolebarn. 
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4.2.4 Förskolebarnens utelekar  

Förskolans utemiljö både på gården och utanför förskolan ska uppfylla många funktioner för 

förskolebarnen. Miljön ska stimulera barnen till att vilja och kunna göra olika aktiviteter 

utomhus. Svaren från intervjuerna pekar på att det inte finns några stora skillnader i valet av 

aktiviteter i utemiljön mellan barnen på de skilda förskolorna. Barnen ägnar sig i stort sett åt 

samma aktiviteter oavsett i vilken förskolas utemiljö de befinner sig.  

 

Lärare C : Det blir mest att barnen cyklar runt på gården  

eftersom det finns asfalt. De gör också andra saker som att  

gunga och leka i sandlådan. Ibland på sommaren så brukar  

barnen spela mycket landbandy. Vi försöker också gå till  

skogen en gång i veckan och vårt mål är att vi ska försöka  

komma dit minst en gång i veckan.  

 

Barnen på samtliga fyra förskolor leker mycket fantasilekar både på gården och i skogen. På 

vintern stimulerar även förskolornas gårdar barnen till olika vinteraktiviteter i form av pulka, 

skidåkning och skridskoåkning.  

 

Lärare D säger: Vi har nog alla aktiviteter här på gården.  

Gården är i vinkel så vi kan utnyttja olika sidor av huset. På  

baksidan av huset och i lekstugan blir det mycket hästlekar,  

fantasilekar och rollekar. Det sker också mycket skapande  

verksamhet i sandlådan och ute i skogen med pinnar och stenar.  

Sen så har vi grovmotoriken barnen cyklar, hoppar, springer och  

spelar landbandy. Barnen kan göra alla möjliga olika slags saker  

det är inget jag känner att vi saknar. 

 

Lärarna anser att utemiljön på förskolan används bra men förutsättningar på några av 

förskolorna är bättre. Utemiljön har helt klart begränsningar med det finns skillnader på vilka 

begränsningar som utemiljön har mellan de skilda förskolorna. Bristen på variation i 

utemiljön kan ses som en begränsning av miljön för barnen. Förskolorna 1 och 3 har inte nära 

till skogen och har en väldigt platt miljö. Detta vill lärarna förändra så miljön erbjuder barnen 

mer variation. Lärare C anser att de har dåligt med saker på sin gård och vill på så vis ha mer 

material i form av gungor och en klätterställning. Förskolorna 2 och 4 har istället nära till 

skogen och anser att deras utemiljö räcker till trots att båda förskolorna saknar en del asfalt på 
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gården. Några begränsningar av miljön som drabbar barnen är att de alltid måste ha en vuxen 

med sig utomhus. Är hela förskolan ute samtidigt upplevs även en stor gård ibland som trång. 

4.2.5 Förändring av förskolans utemiljö 

Lärarna i undersökningen fick beskriva sin förskolas utemiljö i relation till vad de anser är 

viktigt i förskolebarnens utemiljö. Lärarna från förskola 2 och 4 är positiva till sin utemiljö 

och den positiva inställningen och attityden tror de smittar av sig på barnen i verksamheten. 

Enligt intervjusvaren så är det bra om förskolan ligger nära skogen samt att utemiljön på 

gården innehåller cykelmöjligheter, sandlådor och en lekstuga. Miljön ska också erbjuda 

förskolebarnen stora kuperade ytor så de kan röra på sig och få utlopp för alla sina rörelser.  

 

Lärare B säger: Man har ett bra läge till att det inte ska  

bli konflikter. Utan var och en får vara i fred och göra sin grej.  

Jag tycker vår utemiljö stimulerar barnen för vår utegård är  

kuperad och vi har ganska bra saker som vi kan använda. 

 

Lärarna i denna undersökning anser att de använder sin utemiljö på förskolan tillräckligt bra, 

kring de förutsättningar som finns att tillgå i deras utemiljö. På de fyra besökta förskolorna är 

personalen och barnen utomhus minst en gång varje dag och de går även till skogen minst en 

gång i veckan.  

 

Lärare D säger: Vi brukar också gå på lite promenader.  

Annars så går vi upp i skogen där det finns stenar och  

omkullvälta träd. De träden är drakar och allt möjligt,  

fantasin bara spirar hos barnen.  

 

Det som är intressant att undersöka är om det finns skillnader mellan förskolornas sätt att 

använda sin utemiljö då alla lärarna anser att de använder den på ett tillräckligt bra sätt. Lärare 

B berättar att de nästan bara använder sin gårdsbaksida på vintern eftersom pulkabacken 

ligger där. Det gör att baksidan på gården periodvis står alldeles öde. Lärare D berättar att de 

är jättenöjda med sin utomhusmiljö och att de använder hela gården. Gemensamt för de fyra 

lärarna är att de tillsammans med sina kollegor diskuterar vad de kan göra bättre med gården 

och att ingen av dem känner att de är helt klara med sin utemiljö. De vill hela tiden förbättra 

den eftersom de anser att den aldrig blir helt färdig. 
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De intervjuade lärarna fick möjligheten att beskriva hur de vill förändra sin utemiljö på 

förskolan. Av svaren så framgår det tydligt att lärarna vill försöka förbättra och utveckla sin 

utemiljö vidare. Tre av lärarna vill inte förändra så mycket medan lärare C vill förändra mest i 

utemiljön. Lärare C vill nämligen skaffa mycket mer utomhusmaterial till sin förskola i form 

av fler gungor, en klätterställning och andra uteleksaker till barnen.  

 

Lärare A säger: Vi har planterat in mer träd, lagt dit en kulle och  

byggt en motorikbana på gården. Vi har också pratat om att vi  

vill ha mer stenar på gården så att det blir lite mer kuperat. 

 

Det är mest små förändringar som de andra lärarna anser att de behöver göra i sin utemiljö för 

att göra utevistelsen lite mer stimulerande för personalen. Det kan vara några enkla praktiska 

saker som behöver ordnas till exempel vill en av lärarna, att förskolan skulle ordna en stor 

låda att lägga förskolebarnens pulkahjälmar i när de är ute och åker pulka. Det är sådana 

utomhusmaterial som underlättar vardagsarbetet i förskolan. Det som lärarna känner att de 

allra helst vill förändra i sin utemiljö är att gården ska bli lite mer lik skogen med mycket 

växtlighet, träd, stenar, och kullar. Ett genomgående tema för de fyra förskolorna är stort 

fokus på barnens träning av motoriken utomhus och förskolorna vill ha mer saker på gården 

som stimulerar barnen till en fortsatt god träning och utveckling av grov och finmotorik. 

Lärarna B och D berättar att de dels vill ha motorikbanor som innehåller kryp och 

klättermöjligheter för barnen, men de vill också förbättra asfalten på gården så barnen kan 

cykla mycket bättre. 

 

Lärare C säger: Det är just det här med pengar som det alltid  

handlar om. Det är också ganska dyrt med material.  

 

Enligt resultatet från intervjuerna av lärarna så tycker barnen på de fyra förskolorna om att 

vara utomhus och leka oavsett vilket väder. Det spelar heller ingen roll om barnen är på 

gården och leker eller i skogen, barnen har ändå en positiv inställning till att vistas utomhus. 

Barnen får vara med och bestämma ibland om de vill vara utomhus eller inomhus och 

personalen kan då dela på barngruppen och tillgodose alla förskolebarns behov den dagen 

eller veckan. 
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Lärare B säger: Jag tror absolut barnen gillar att leka utomhus,  

det är jag alldeles säker på. Jag känner inte att barnen bara står och  

inte har något att göra. Jag känner alltid att det finns något att  

göra för barnen utomhus. 
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5. Diskussion 

Jag kommer att inleda min diskussion med en kritisk granskning av mitt arbete. Därefter 

fortsätter jag diskussionen med en egen reflektion kring svaren på mina frågeställningar 

kopplat till vad litteraturen säger och kring vad jag anser att jag har lärt mig tack vare arbetet.  

Dessa lärdomar tänker jag ta tillvara på i mitt kommande yrke som förskollärare. Jag avslutar 

diskussionen med att dra några slutsatser och ge förslag på fortsatt forskning inom området. 

5.1 Kritisk granskning utav arbetet 

Mitt arbete har fungerat bra under hela skrivprocessen vilket beror på att alla lärare var 

positiva till min arbetsuppgift de var glada att hjälpa till och tyckte att ämnesvalet till 

undersökningen var intressant. Mitt syfte med arbetet var att beskriva och förstå 

förskolelärarnas inställning till utemiljöns betydelse för förskolebarnens lek och hur de anser 

att utemiljön kan organiseras för att på bästa sätt stimulera barns lek. Jag anser att jag har 

uppfyllt mitt syfte genom att jag kan relatera syftet till min första och tredje frågeställning. 

Det som kan påverka resultaten är att själva undersökningen inte är så stor i form av antalet 

deltagande intervjupersoner och valda förskolor för observationer. Arbetet skulle kunna ha 

gjorts större genom att fler förskolors utemiljöer hade observerats. En möjlighet hade varit att 

jag också hade intervjuat fler lärare och intervjuat förskolebarnen om vad de anser om sin 

utemiljö på förskolan. 

5.2 Vilken betydelse har utemiljön för förskolebarnens lek? 

Mina observationer av förskolornas utemiljöer visar att utemiljön har betydelse för 

förskolebarnens lek. I en bra utemiljö ska det finnas mycket utematerial som barnen kan 

använda sig av i sina lekar och aktiviteter. Utemiljön ska även vara utformad så den 

stimulerar barnen till olika slags lekar. Miljön ska vara kuperad, ha mycket växtlighet, träd, 

buskar, stenar, kullar, erbjuda motorikbanor och ligga i närheten av skogen. Jag menar då att 

utemiljön stimulerar barnen till att leka mycket fantasilekar och rollekar med hjälp av det 

utematerial som finns. Observationerna kring vad barnen leker visar också på vissa skillnader 

kring vad barnen lekar med i utemiljön. Jag anser att utemiljöns utformning har betydelse när 

det gäller att locka barnen till olika lekar. Är det snö på marken är det bra om det finns en 

pulka backe i närheten som barnen kan utnyttja. Jag håller med de intervjuade förskolelärarna 

om att en bra utemiljö har betydelse för hur aktiva barnen är, hur mycket de rör sig och vad de 
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leker med för material. Detta kan kopplas till läroplanen för förskolan Lpfö 98 där det klart 

och tydligt står :  

 
”Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer,  
fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.  
Utevistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter  
både i planerad miljö och i naturmiljö” (Skolverket, 2006 s.7) 

 
Lpfö 98 framhåller leken som viktig och stor del av den pedagogiska verksamheten. Jag 

tycker att barnen ska få lära genom att leka i förskolan eftersom leken är en viktig del i 

barnens vardag. Att leken har sin givna plats och är viktig i förskolan menar även Lillemyr, 

(2002) som anser att leken består av olika former och att det hör ihop med hur leken senare 

utvecklas med barnens ålder. Jag anser då att utemiljön har stor betydelse för barnens 

lekutveckling och lärande. De intervjuade lärarna betonar att uteleken har stor betydelse 

därför att uteleken är den leken där barnen får röra hela sin kropp. Jag håller med lärarna om 

att barnen behöver röra på sig och få utveckla sin motorik i utemiljön. Lärarna anser också att 

barnen i uteleken får frisk luft och bättre hälsa genom att vistas utomhus på förskolan varje 

dag.  

 

En av intervjupersonerna menar att förskolegården ska ge möjligheter för barnen att träna sin 

grov och finmotorik eftersom den även har betydelse för språket. Barnen ska i sin 

utomhusmiljö antingen på gården eller i skogen kunna leka och göra vilka aktiviteter som 

helst. Nilsson (1987) säger att utomhusleken är viktig eftersom det finns så mycket att 

utforska och olika saker att komma i kontakt med i utemiljön. Väl utomhus så är det viktigt att 

barnen får leka mycket rörelselekar eftersom det är lättare att leka dessa lekar utomhus. Men 

jag anser att det till stor del beror på lärarnas inställning till utemiljön om barnen i sin tur 

tycker det är roligt att leka utomhus. Om barnen ska tycka att det är roligt att leka ute på 

förskolan så har utemiljön en stor betydelse för vad barnen leker och vill göra utomhus.  

 

Det menar även Braute o Bang (1997) som anser att barnens egna fria lek har stor betydelse, 

och möjligheterna för barnen att få uppleva utmaningar i utemiljön är viktiga. Även 

Lärarförbundet (2006) menar att det är viktigt barnen på förskolan får en utemiljö som 

stimulerar till mycket grovmotorisk träning som ofta ingår i barnens utelekar. 

 

Däremot funderar jag på varför lärarna poängterar den fria leken så mycket i utemiljön på 

förskolan. Varför tar de inte med sig temaarbeten och andra pedagogstyrda aktiviteter och 
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jobbar med det utomhus? Lärarförbundet (2005) menar att förskolan har tydliga traditioner av 

att vara utomhus men att det saknas mycket kunskap om hur man bedriver pedagogisk 

verksamhet ute och varför man i sin tur gör det. Jag vet att förskola 2 i undersökningen tar 

med sig sitt tema och arbetar med det utomhus ibland. Men det var ingen av lärarna som 

nämnde något om detta i intervjuerna. Jag tycker i alla fall att det är positivt att lärarna 

använder den fria leken i stor utsträckning därför att lek och lärande hänger samman. 

5.3 Vilken skillnad finns det mellan några skilda förskolors 

utemiljöer? 

Undersökningen visar att det finns skillnader mellan de fyra förskolornas utemiljöer men att 

det också finns många likheter vilket är oerhört positivt. Det är väldigt intressant att se vilka 

skillnader det finns mellan några förskolors utemiljöer och jag tycker att jag har fått den 

frågan besvarad i arbetet. Jag anser att man kan uppleva, undersöka och utforska så mycket 

mer utomhus än inomhus. Jag finner stöd för mina åsikter hos Norén-Björn (1993) som menar 

att barn verkar få starkare upplevelser av att vistas mer utomhus än inomhus. De skillnader i 

utemiljön som finns mellan förskolorna leder till att barnen stimuleras till olika aktiviteter. 

Samtidigt gör begränsningar i en förskolas utemiljö att det blir svårare att ge barn en så stor 

variation i aktiviteterna som de behöver Grindberg et al, (2000) menar att lekens form och 

innehåll varierar beroende på en rad faktorer. En av dessa faktorer är den miljö som omger 

barnen som till exempel utemiljön i förskola. Jag tror det finns en del faktorer som är med och 

spelar en viss roll i skillnaden mellan utemiljöerna. Jag håller med Lärarförbundet (2004) som 

betonar att barn faktiskt möter olika miljöer i förskolan och att det därför är viktigt att man 

kan skapa en förskola där alla kan mötas, lära och leka tillsammans. Det förutsätter utemiljöer 

och material som kan passa barnens intressen och hjälpa barnen med att leka och utforska sin 

utemiljö. Lärarförbundet (2005) menar att det i förskolan har betydelse av vad för olika 

sorters givande material man använder i utomhusmiljön. Mina observationer av de fyra 

förskolornas utemiljöer visar på att de i princip har samma grundmaterial som barnen kan leka 

med i form av cyklar, sandlådor, gungor och klätterställningar. Förskolorna har även ganska 

likvärdiga miljöer i avseende på träd, gräs, kullar och asfalt. Nilsson (1987) menar att allt löst 

material är bra eftersom barnen då kombinerar löst och fast material i sina aktiviteter och 

lekar. I lekarna bygger och konstruerar barnen olika kombinationer och då får de upp ett 

intresse för utemiljön. Detta anser jag är positivt för barnen eftersom de är vår framtid och de 

ska ha tillgång till bra utemiljöer.  
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De största skillnaderna mellan förskolorna som jag kan se utifrån mina enkla observationer är 

placering i området, närhet till skogen, ytorna på gården, platt eller kuperad miljö, växtlighet, 

samt cykel och klättermöjligheter. De intervjuade lärarna var även de överens om att det finns 

skillnader i utemiljöerna mellan förskolorna och betonar samma saker som i texten ovan som 

de största skillnaderna. Jag blev förvånad för jag trodde deras åsikter om skillnaderna skulle 

skilja sig betydligt mer åt och att några lärare skulle förneka att det överhuvudtaget finns 

några skillnader alls. Det var positivt att få reda på att lärarna i förskolan faktiskt är medvetna 

om att utemiljöerna skiljer sig åt. Kanske för att de då också är medvetna om att de behöver 

kompensera det som miljön inte kan erbjuda. 

 

En annan skillnad som framkom och som är värd att lyfta fram är hur utemiljön stimulerar 

barnen till lek och att det finns skillnader i vad och hur barnen leker beroende på hur 

utemiljöerna ser ut.  Både mina observationer och intervjuer visar dock att dessa skillnader 

inte är så stora mellan förskolorna. Barnen leker i stort sett samma saker. De cyklar, gungar, 

leker i sandlådan och åker pulka om det finns snö. Det jag såg och tyckte var intressant var att 

barnen hade tillgång till olika slags utematerial till sina lekar på förskolorna vilket har 

betydelse för barnens lekar. Det gör i sin tur att lekarna till viss del skiljer sig åt mellan 

förskolorna. Jag anser även att utemiljön har olika begränsningar.  

 

5.4 Hur kan man på bästa sätt organisera lekmljön på bästa sätt i 

förskolan? 

Braute o Bang (1997) menar att man inom utomhuspedagogiken ser ett tydligt samband 

mellan aktiviteter i en variationsrik naturpräglad utomhusmiljö. De menar vidare att detta 

samband hänger då ihop med att man kan se en positiv utveckling av barnens lekbeteende, 

och bättre hälsa hos förskolebarnen. Jag anser att det är ett viktigt samband att lyfta fram och 

reflektera kring på förskolan. Min undersökning visar att den störta begränsningen är 

variationen i utemiljön och här skiljer sig de fyra förskolornas miljöer. Två av förskolorna har 

en mer variationsrik miljö att erbjuda barnen och närhet till skogen. Norén-Björn (2003) säger 

att om man vill satsa på uteleken i förskolan är det bra om man börjar med den fysiska 

planeringen av utemiljön. Lärarna kan då gå en runda på gården och fråga sig om de är nöjda 

med utemiljön som de har, eller vad som bör förändras. Jag håller med att en viktig förändring 

av miljön är att lyfta fram och eventuellt utöka växtligheten på gården för den ger barnen 

olika konkreta upplevelser i utomhusleken. 
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Jag tycker det är viktigt att göra barnens utemiljö till ett spännande område som ger utrymme 

till många olika rörelser. För om barnen får gå, springa, hoppa och klättra i en omväxlande 

miljö skaffar de sig erfarenheter om både sin omgivning och sig själva och det tycker jag är 

viktigt att de får göra i förskolan. Lärarförbundet, (2006) säger att en välplanerad utemiljö 

skapar variation som ger barnen möjligheter fysisk aktivitet om det finns naturmaterial i 

utemiljön som stimulerar leken.  

 

Enligt de intervjuade lärarna ska en bra utomhuslek miljö vara utformad så att den ger 

variation så barnen kan få utlopp för sitt rörelsebehov. En väl organiserad förskolegård ska 

innehålla mycket standardsaker som sandlådor, klättermöjligheter, cyklar och rutschkanor 

anser de intervjuade lärarna. Lärarförbundet (2005) menar att enligt barnkonventionen har 

barn rätt att uttrycka sin åsikt om allt som angår dem. Det gäller i högsta grad deras egen 

förskolegård. Men hur utemiljön ska vara utformad kan skilja sig åt och det kan bero på vad 

lärarna tycker är viktigt men barnen ska också få vara med och bestämma vad de tycker och 

hur de vill ha sin utemiljö på förskolan utformad anser jag. Jag håller med mina 

intervjupersoner om att utemiljön ska vara kuperad, och ge skogskänsla. Förskolan ska också 

ligga nära skogen så man kan utnyttja dess möjligheter med alla stenar och pinnar. Grindberg 

et al, (2000) anser att det ska finnas plats för olika typer av fysiska aktiviteter i förskolans 

utemiljö. Men det är också viktigt att se hur barnen fungerar i olika lekaktiviteter på gården.  

Jag anser att alla lärare i den här undersökningen är enliga om är att utemiljön på gården ska 

ge barnen stora utrymmen för olika slags motorisk träning i stimulerande motorikbanor. 

Motorikbanorna kan innehålla utmaningar som övar barnen på att krypa, rulla och balansera. 

Lärarförbundet (2006) framhåller att lärarna i förskolan måste ta ansvar för att skapa en bra 

miljö med många möjligheter. Utomhusleken bidrar till att tillfredställa barns behov av 

fantasilek och motoriskträning. Jag tycker det är bra att lärarna lägger mycket fokus på 

barnens motorikträning eftersom motoriken har betydelse för barnens utveckling på så många 

områden som språket.  

 

Jag blev väldigt positiv över att de intervjuade lärarna vill förbättra och förändra sin utemiljö 

på olika sätt. Norén- Björn (1977) säger att om man ska kunna skapa en utemiljö som främjar 

god utveckling och ger variationsrikedom. Så krävs det att miljön går att förändra av de 

människor som använder den. Det är även positivt att lärarna hela tiden för en diskussion 

kring sin utemiljö om vad de kan förbättra. Det är synd att det är pengarna som styr det hela 
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då bra material kostar pengar. Är utemiljön bra organiserad så tycker barnen om att leka 

utomhus. De intervjuade lärarna ansåg att barnen gillar att leka utomhus varje dag oavsett 

väder. Det spelade heller ingen roll om barnen lekte på gården eller i skogen, de tyckte om att 

leka ute i alla fall. Barnens positiva inställning tror jag beror på dels hur utemiljön är 

organiserad men också på om lärarna är positiva till sin utemiljö med de förutsättningar som 

finns. Denna positiva inställning hos barnen till att leka utomhus beror nog på att lärarna är 

lyhörda och flexibla för barnens olika timmar och dagar som barnen är på förskolan. De tar 

hänsyn i planeringen oavsett det antal timmar och dagar som barnen är på förskolan så vistas 

alla utomhus efter barnens behov och villkor. Lärarförbundet (2004) betonar betydelsen av att 

det i miljön på förskolan ska synas att leken är viktig och tar plats på förskolan. Miljön i 

förskolan ska visa barnen att de får börja och få leka färdigt. 

 

Jag har lärt mig vad förskolebarn tycker om att leka och göra utomhus på förskolan. Att 

utemiljön har betydelse för förskolebarnens lek och att det finns skillnader i några skilda 

förskolors utemiljöer. Jag kommer att ha nytta av att jag har lärt mig att formulera 

observationsprotokoll och intervjuguide. Jag har också fått tagit del av mycket värdefulla 

inställningar, kunskaper och annan relevant information från kompetenta lärare kring 

utemiljön i förskolan. Samt att jag har läst och tolkat litteratur, som jag anser värdefullt för 

mitt kommande yrke som förskolelärare. Det har varit mycket intressant att göra det här 

examensarbetet och jag har fått nya kunskaper och insikter genom att jag har läst litteratur, 

genom mina observationer och från intervjuerna jag utfört. Nya lärdomar om utemiljöns 

betydelse för förskolebarnens lek som jag kommer att ha nytta utav i min framtid som 

förskolelärare. Jag kommer att göra mitt bästa för att skapa en lustfylld utemiljö på förskolan 

som väcker barnens nyfikenhet och vilja till att leka och lära i utemiljön som vi har runt 

omkring oss. 

 

5.5 Slutsats 

Den viktigaste slutsatsen är att förskolelärarna tillsammans med barnen arbetar för att skapa 

en välplanerad utemiljö på förskolan. Denna utemiljö ska ge barnen variationer och 

möjligheter till fysiska aktiviteter och andra lekar. Även det naturmaterial som finns i 

utemiljön ska användas och utnyttjas så mycket som möjligt eftersom de stimulerar leken i 

förskolan.  
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5.6 Förslag till fortsatt forskning inom området 

Om jag skulle få möjlighet att forska vidare så har jag kommit fram till några förslag som kan 

vara intressanta. Jag skulle fortsätta med att forska kring Varför dominerar den fria leken 

barnens utevistelse på förskolan? Varför/om barnen gillar att leka utomhus oavsett om det är 

en bra eller dålig utemiljö? Vad menas egentligen med att använda utemiljön på ett bra sätt? 

Vad är bäst angående utemiljöns utformning för förskolebarnen? Varför finns egentligen 

skillnaderna mellan några skilda förskolors utemiljöer och påverkar skillnaderna barnens 

inställning till att leka utomhus? 
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Bilaga 1 

Observations protokoll 

Observation sker före intervjuerna och ger en förståelse för förskolans utemiljö 

Korta anteckningar om utemiljön som helhet (bild). 

Korta anteckningar om vad det finns för material att leka med.  

(Bocka av vilket material som finns enligt en liten checklista) 

 

 
 

Observation 
Datum, tid, 
plats, 
Barngrupp 

Vad leker barnen 
med? 

Vad leker 
barnen 
med för  
material? 

Vad gör  
barnen  
mest? 

Vart är barnen och 
leker på gården? 
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Bilaga 2 

 

 

Checklista av material på förskolor (Observation av Utemiljön)   
Finns följande urval av lekmaterial i utemiljön: 

 
Gungor 
 
Sandlåda + material 
 
Cyklar 
 
Klätterställning 
 
Rutschkana 
 
Lekstuga 
 
Övrigt 
 
 
 Utemiljön (en skiss över naturmaterial) 
Asfalt 
 
Grus 
 
Träd 
 
Kullar 
 
Gräsmatta 
 
Buskar 
 
Stenar 
 
Varierar utemiljön beroende på årstider (Ja/nej) 
 
 
Förskolans placering 
 Förskolans läge  
(Om förskolan har nära till t.ex. skogen eller annan naturmiljö.) 
 
Beskrivning av utemiljön som helhet 
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Bilaga 3 

Intervjuguide      
 
Frågeområde 1 – Bakgrund: 
- Berätta kort om dig själv, utbildning, hur många år i yrket har du jobbat som förskolelärare 
alt barnskötare ? 
 
Frågeområde 2 – Utelek allmänt 
- Beskriv vilken betydelse du anser att uteleken har för förskolebarn 
- Beskriv hur du tycker att en bra utemiljö för förskolebarn ska var utformad 
 
Frågeområde 3 – Uteleken på x förskola 
- Hur vill du beskriva er utemiljö i relation till:  

Vad du anser viktigt i förskolebarns utemiljö? 
 Vad stimulerar den till för aktiviteter? 
 Vad har den för begränsningar? 
 Vad vill du förändra? 
 
 
 
 
Hjälpfrågor: 
* Vilka skillnader skulle du säga att det finns det mellan förskolors utemiljöer?  
(Frågeområde 2) 
 
* Tror du barnen gillar att leka utomhus på er förskola? 
(Frågeområde 3) 
 
* Anser du att ni använder utemiljön på ett tillräckligt bra sätt? 
(Frågeområde 3) 
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