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Abstract 

 
Through interviews with children of ages 4-5 years old and by observing children at play at 

three preschools with different types of outdoor surroundings, I have investigated if the 

preschools outdoor surroundings have any influences on the children’s choice of play. The 

hypothesis was that natural surroundings can entice children’s interest in nature being in it 

and play. I have also investigated if the children know why it is important to be outdoors and 

if they know it has a positive influence on their health.  

 

The result of my investigation is that the children play about the same games at the three 

different preschool gardens, but at the preschool with more natural surroundings, the children 

have more contact with plants and animals, and could learn of the different phenomena of 

nature by the preschool teacher answering their questions. Most of the children in the 

interviews know it’s useful to be outdoors and be on the move and get fresh air, but many of 

them thought it was most important to play. By being outdoors the children get exercise, fresh 

air, play and at the same time they establish an understanding of the nature and a healthier 

life. 
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Sammanfattning 
 
Genom kvalitativa intervjuer med barn i åldern 4-5 år och observationer av barnens lek på tre 

förskolor med olika utformade utemiljöer har jag undersökt om förskolans utemiljö har någon 

inverkan på barnens val av lekar.  Syftet var att undersöka om förskolans utemiljö påverkar 

barnens lek och om en mer naturlik utemiljö kan locka fram barnens naturintresse genom att 

de får vistas i den och ha fri lek där. Jag har även undersökt om barnen vet varför det är 

viktigt att vara ute och om de vet att det har positiv inverkan på deras hälsa. 

 

Det visade sig att barnen leker ungefär samma lekar på de tre olika förskolegårdarna oavsett 

vilken utformning utemiljön har. Men vid den förskola som hade mer naturlig miljö, så kom 

barnen mer spontant i kontakt med djur och växter, och på så vis kunde de lära sig om 

naturens olika fenomen genom att en medforskande pedagog besvarade deras frågor och 

funderingar. De flesta av de intervjuade barnen visste att det var nyttigt att vara ute och röra 

på sig och få frisk luft, men många av dem tyckte det var viktigast att få leka. Genom barnens 

utevistelse får de faktiskt alla dessa tre faktorer, plus att de samtidigt får grunden till 

naturförståelse genom att de får leka fritt i naturen och att de håller sig friskare. 

 

Nyckelord: Utemiljö, fri lek, naturintresse, hälsa. 
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Inledning 

Syfte 

Utomhuspedagogik i förskolan är det område som min undersökning kommer att handla om, 

och jag har valt att inrikta mig på den fria utomhusleken och hur utformningen av utemiljön 

kan påverka den. Undersökningen kommer också att beröra om det går att få barnen 

intresserade av naturen genom att låta dem vistas i den och låta dem spontant komma i 

kontakt med naturens olika fenomen på den egna förskolegården eller om det behövs 

skogsutflykter till det. Räcker det om pedagogen är medforskande och bara finns med som 

stöd när barnen hittar djur eller växter ute i naturen för att lägga grunden till ett fortsatt 

intresse för naturen?  

 

Jag kan själva komma ihåg hur roligt och mysigt jag tyckte det var när min morfar och jag var 

i skogen och han berättade vad olika växter och kryp hette. Jag tror det är där det egna 

intresset för att vistas i skogen har lagts, och detta är något som jag vill att barn på förskolorna 

ska få uppleva och komma i kontakt med. Genom att vara på den egna förskolegården eller 

besöka skogen, kan man överföra sitt naturintresse till dem. Det känns som det är viktigt att 

låta barnen vara utomhus mycket och låta dem få komma i kontakt med naturen, eftersom 

dagens ungdomar blir mer och mer stillasittande vid tv eller dataspel. Den enda kontakten 

som barnen har med naturen kanske sker på förskolan, eftersom föräldrarna många gånger 

inte har tid att följa med dem ut. 

 

Bakgrund 

I förskolans viktigaste styrdokument, Läroplan för förskolan (Utbildningsdepartementet, 

1998) Lpfö98 står det att förskolan har som mål att sträva efter att varje barn utvecklar respekt 

för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Förskolan skall även sträva efter att varje barn 

utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för enkla 

naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. Förskolan skall 

medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. 

 

Verksamheten skall ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och 

lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra 

aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. Den skall även inspirera barnen att utforska 

omvärlden. 
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Johansson (2004) menar att lära sig känna naturen med alla sinnen är grunden för all senare 

kunskap om naturen och all naturförståelse. Den kunskapen måste hämtas ute i naturen och 

därför är utevistelsen av stor betydelse för barnen, och det är också viktigt att kontakten med 

naturen börjar när barnen är små så att de får en naturlig koppling och naturkänsla för detta 

område. 

 

Haamer von Hofsten (2005) skriver om att SIFO har genomfört en undersökning där 1000 

föräldrar fått svara på frågor om barnens fritid, lek och utomhusvistelse. Föräldrarna som 

intervjuades hade barn som var mellan 5-15 år. Av undersökningen framkom det att tre av 

fyra föräldrar skulle vilja att deras barn spenderade mer tid utomhus än de gör. Enligt den här 

undersökningen spelar 30 procent av alla 15-åringar i landet datorspel tre timmar om dagen 

eller mer. 15 procent av 15-åringarna sitter 30-40 timmar i veckan eller mer framför datorn. 

Björkman (2006b) tror att anledningen till att barnen rör sig allt mindre och inte är utomhus så 

mycket beror på att föräldrarna inte har tid att följa med sina barn ut. De jobbar så mycket och 

helgerna går åt till andra mer styrda aktiviteter så som idrott. 

 

Granberg (2000) skriver om flera fördelar med att vara ute mycket. Dels är de barnen friskare, 

men de har även starkare fysik och bättre motorik. Dessa barn har även en större 

koncentrationsförmåga och dessutom har de mindre konflikter med andra barn och leker 

fantasifullare och mer varierade lekar. Braute Nyhus & Bang (1997) skriver om ett flertal 

studier inom ämnesområdet utomhuspedagogik som visar ett tydligt samband mellan 

aktiviteter i en variationsrik naturpräglad utomhusmiljö och en positiv utveckling av hur barn 

leker, ökad koncentrationsförmåga, hälsa och motorisk utveckling precis som Granberg 

(2000) skriver. Johansson (2004) anser att samtidigt som barnen leker i naturen, så får de både 

mycket motion och frisk luft. Stenhammar (2005) tycker att frisk luft och motion är två 

viktiga faktorer barnen får genom att vara ute mycket, men det är också viktigt att barnen får 

leka, för det är genom leken barnen lär sig upptäcka, hantera och förstå omvärlden. Björkman 

(2001) anser att leken är avgörande och grunden till resten av lärandet. Granberg (2000) 

menar att leken är en viktig kunskapskälla, för under leken utforskar, bearbetar och 

experimenterar de med allt i sin omgivning, samtidigt får de erfarenheter av och kunskaper 

om hur allt ser ut och hänger ihop. Därför ska all småbarnsverksamhet bygga på och utgå från 

leken.  
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Fri lek är begrepp som ofta förekommer i förskolans värld, men fast leken är fri så måste det 

finnas pedagoger till hands som kan styra upp leken och hjälpa barnen om det behövs. 

Granberg (2000) tycker att barnen ska ha gott om tid till fri lek och de ska inte behöva ägna 

sig åt för många styrda aktiviteter. Det är genom den fria leken de utvecklas språkligt, 

motoriskt, kreativt, socialt, känslomässigt och intellektuellt. Även den inre kreativiteten och 

fantasin utvecklas genom den. 

 

Många gånger tänker man inte på att barnens lekar faktiskt är grunden till fortsatt lärande i 

skolans högre klasser. Rickfors (2005) anser att i skogen är det lätt för barnen att gemensamt 

lära sig om naturens enklaste kretslopp och att utforska dem. Hon skriver om en skola som har 

gjort en mer naturlik skolgård som ger eleverna tillfälle att ta del av insekternas liv och 

samtidigt genom lek lära sig ekologi. Granberg (2000) menar att utemiljön kan ses som en 

levande lärobok i alla ämnen och fungerar som ett pedagogiskt laboratorium med naturlig 

koppling till miljölära och kretsloppstänkande. Utomhusvistelsen får barnen till ett aktivt 

deltagande, utforskande och undersökande. Barns lärande är mycket tydligt och de lär sig när 

de ser hela processer. När barnen under lek bygger fördämningar och sjösätter båtar eller 

annat som flyter i rinnande vatten, får de erfarenheter av vattnets kraft och olika föremåls 

flytförmåga. Dessa erfarenheter utgör grunden för kunskaper inom områden som fysik, kemi, 

och matematik, men även hydrologi, geologi och miljövård. Man kan säga att barnens 

vattenlek i pölarna är en tidig fysiklektion, där de får grundläggande erfarenheter av densitet, 

volym, vattnets bärkraft, olika sakers flytförmåga och uppsugningsförmåga, vattnets 

lösningsförmåga, hävertprincipen och ytspänning. 

 

Granberg (2000) anser att barnens kontakt med larver, insekter, växter, fåglar och småkryp på 

förskolegården gör att barns lärande och intresse för området biologi som också innefattar 

ornitologi och zoologi stimuleras. Johansson (2004) tror inte att det finns något så roligt för 

barn som att hitta levande djur. Då är det viktigt att barnen får lära sig att visa hänsyn till de 

små krypen, och på så vis kommer värdegrunden in helt automatiskt. Den som vistas mycket i 

naturen, lär sig helt automatiskt hur den fungerar och man lär sig då att ha respekt för och visa 

hänsyn till det som lever i naturen. 

 

Sträng (2003) skriver att en del barn gillar maskar och andra tycker det är otrevligt. 

Anledningen till dessa olika uppfattningar om småkryp beror på att det är vuxna i barnens 

närhet som fört över dessa negativa känslor till barnen. Braute Nyhus & Bang (1997) tycker 
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att vi på samma vis kan föra över vårt naturintresse till barnen genom att låta dem få positiva 

upplevelser på sin utevistelse, så att de lär sig tycka om naturen och skapa en grund för 

kunskap. Johansson (2004) visar på forskning som säger att störst påverkan när det gäller 

livsstil har föräldrarna och efter dem är det personalen på förskolan. Men Braute Nyhus & 

Bang (1997) anser att det är förskolan och skolorna som råder över det mesta av barnens tid, 

så det är här som arbetet med barn och natur blir viktigt. Det är i barndomen som attityder och 

inställningar lättast formas. Granberg (2000) tycker att den lustfyllda fria leken ger positiva 

naturupplevelser som grundlägger en känsla för naturen och lägger vägen för miljötänkande 

och detta bör ske genom att barnen ges stora möjligheter till fri lek utomhus så att de får 

upptäcka sin närmiljö spontant. Pedagogen ska vara en medforskande som kan ge barnen nya 

idéer så att de på egen hand upptäcker, ser och förstår naturen. Pedagogen ska finnas med för 

att svara på deras frågor och dela deras upptäckter. 

 

 Claesdotter (2006a) har intervjuat en förskollärare vars erfarenheter är att många pedagoger 

undviker att utsätta sig för barnens frågor om naturen av rädsla för att inte kunna svara, men 

han anser att man inte behöver ge exakta svar för barnen funderar och reflekterar ändå. Har 

man bara fått barnen intresserade av att ta reda på mer, så har man satt igång en process. Även 

Braute Nyhus & Bang (1997) anser att det viktiga är att låta barnen få uppleva naturen, istället 

för att tänka så mycket på vad saker och ting heter. 

 

 Att få studera det som finns i naturen är saker som skapar intresse både hos barn och vuxna, 

och när väl intresset finns, är grunden för ett fortsatt lärande lagt. Det är sådant som bör 

betonas i både förskola och skola.  Sträng (2003) tycker att samtal med barn om naturen sker 

oftast i de spontana oplanerade situationerna där gränsen mellan lek och allvar är hårfin. Det 

behöver egentligen inte finnas någon gräns mellan lek och experimentellt lärande utan att de 

kan gå i varandra och man kan leka fram kunskapen om naturen. 

 

Granberg (2000) menar att närmiljön absolut är viktigast för de minsta barnen och det behövs 

inte någon storskog för att få barnen att upptäcka spår av djur och växter, följa årstider och 

väderlek. För att komma i kontakt med naturens olika fenomen så räcker förskolegården gott 

och väl. När barnen väl har bekantat sig med den egna gården, så kan de gå på skogsutflykter 

till en närbelägen skog där de har ett eget naturrum. Besök i sådana naturrum ska vara en 

återkommande aktivitet, gärna en gång i veckan eftersom barnens tidsperspektiv är kortare än 

vuxnas. Detta för att barnen även ska känna sig trygga där och våga utforska skogen.  
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Hur kan då en förskolegård som inspirerar till lek och naturforskning se ut? 

I förskolan nr 6 (2006) skriver Nic Nilsson, projektledare på IPA-barns rätt till lek, 

International Association for the Child’s rights to Play, att det har funnits riksnormer för hur 

stor en skolgård ska vara, men att de tagits bort, men i Eliassons (2005) intervju med Fredrika 

Mårtensson så framkom det att förskolegården inte ska vara allt för liten, för att barnen ska 

kunna dra sig undan och leka mer avskilt. 

 

I Stenhammars (2005) intervju med Barbro Samuelsson, ordförande på IPA, så anser hon att 

en bra lekplats ska ha stora ytor så att barnen kan röra sig fritt. Det ska finnas tillgång till 

vatten så att barnen kan få gegga med lera och sand och bygga, laga mat och baka kakor. Bord 

och bänkar bör finnas vid sandlådan så att barnen kan sitta. För att de ska kunna utveckla sina 

skapartalanger, träna finmotorik och få fram sina kreativa sidor är det bra om det finns en 

snickarbod med verktyg. Lika viktigt är det att det finns en lekstuga att göra hushållsbestyr i 

för att få fram den kreativa leken hos barnen. Klätterställning, gungor och vattenlek bör finnas 

anser hon. Granberg (2000) anser att utemiljön måste ge barnen möjligheter att träna sin 

grovmotorik och den ska locka till utforskande lek och träning. Det måste finnas plats för 

springlek och cykelåkning, samtidigt som barnen ska kunna dra sig undan och leka ostört. 

 

Granberg (2000) menar att terrängen bör vara varierad med lutande ojämnheter, trappor, 

undanskymda vrår, öppna platser och plana ytor. I Eliassons (2005) intervju med Fredrika 

Mårtensson så tycker hon att i en naturlig miljö kan barnen leka mer fritt, men miljön kan 

kompletteras med lekredskap för att fler lekmöjligheter. Hon förespråkar gungorna som ett 

fast lekredskap som måste finnas på förskolegården, eftersom det är rogivande att få gunga. 

Klätterredskapen anser hon däremot vara ett konfliktframkallande redskap, eftersom något 

barn kan klättra på fel ställe och så är konflikten ett faktum. Claesdotter (2006b) skriver om 

en förskola där gungorna togs bort för att de skapade konflikter. Pedagogerna på den 

förskolan tycker att det blivit helt annat liv på gården sedan gungorna togs bort och barnen 

leker mer med det naturliga materialet som finns på gården. De säger att konflikterna blivit 

färre och att utevistelsen har blivit mer stimulerande. 

 

I Eliassons (2005) intervju med Fredrika Mårtensson så tycker hon att det ska finnas mycket 

av naturens eget matrial, så som stenar, träd, buskar, pinnar, kottar och löv på gården som 

barnen kan leka med. På så vis kan de själva bestämma hur miljön ska användas. Hon tycker 
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att personalen på förskolan ska försöka få mer inflytande över utemiljön, eftersom den utgör 

en del av förskolans verksamhet både som pedagogiskt rum, ett rum för fri lek och ett ställe 

att umgås på. För att kunna påverka hur gården ska se ut, så är det bra om man vet vad barnen 

vill ha och vad de leker. Björkman (2001) skriver om en förskola där personalen anser att man 

ska se på barnens lek och lyssna till vad de vill ha när man anlägger en förskolegård. Det är 

viktigt att barnen har tillgång till både lekplats med redskap och mer naturlig mark som 

inbjuder till mer kreativ och påhittig lek där barnen får använda sin egen fantasi. Haamer von 

Hofsten (2005) nämner om lekplatser i Freiburg i Tyskland där de jämnade ett antal lekplatser 

med marken och bad barnen själva bestämma hur den skulle se ut. Resultatet blev kullar, 

dalar, stenar, vatten, gegga och nästan inga lekredskap. Följden blev den att lekplatserna 

dubblerades med barn. Oftast får barn färdiga leksaker och så är det även med lekplatser.  

Detta gör att barnen inte använder sin fantasi och kreativitet när de leker. 

 

Frågeställningar 

● Hur kan en bra utemiljö som uppmuntrar till lek och lägger grunden till barnens 

naturintresse se ut? 

● Hur stor betydelse har utemiljön för barnens lek? 
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Metod 

Urval 

Denna undersökning innefattar en jämförelse av barns utomhuslek på tre förskolor med olika 

utformning av utomhusmiljön. Barnen är 4-5 år gamla och vi känner varandra sedan tidigare, 

vilket gör att barnen inte känner sig blyga inför mig, utan vågar svara på mina intervjufrågor.  

 

Observationerna på barnens utelek passade också bra att göra på dessa tre förskolor eftersom 

de just har olika utemiljö. Förskola 1 som jag kommer att kalla den i resultatet, är en förskola 

som ligger i samma lokaler som en låg- och mellanstadieskola. Dock ingen stor skola, utan 

klassfördelningen är fö-3 och 4-6 med totalt 30 elever. Utemiljön är en rätt så stor skolgård 

med en stor asfalterad yta med lite gräsbeväxt mark med några tallar efter ena kanten av 

skolgården. På gården finns en liten sandlåda, vindskydd, tre däckgungor och rutschkana med 

klätterställning. Även en stor sandhög har de att leka i. Alldeles bredvid skolan ligger deras 

skolskog som de har lätt att ta sig till för att göra utflykter. 

 

Förskola 2 ligger även den i anslutning till en låg- och mellanstadieskola med 50 elever med 

en klassindelningen förskoleklass, 1-2, 3-4 och 5-6. Där har de satt staket runt en del av den 

stora skolgården som ansluter till förskolans ingång. Inom detta staket finns det tre 

däckgungor, sandlåda, klätterställning med rutschkana och en gunghäst. När inte skolbarnen 

är ute så har förskolebarnen även tillgång till den stora skolgården där de har en stor asfalterad 

yta som de kan cykla på. Ifrån den ytan är det en brant backe som leder ner till en stor 

gräsplan där de kan springa av sig. De här barnen har inte så nära till skolskogen som förskola 

1. För att ta sig dit måste de gå en bit på en grusväg som inte är så trafikerad, över en bro och 

sedan korsar de en lite större trafikerad väg. Skolskogen ligger i en sluttning med granskog. 

 

Förskola 3 är en förskola med två avdelningar med 18 barn på varje avdelning. Tittar man på 

utemiljön så har den både plana ytor och sluttningar. Det finns även ett skogsparti med en 

liten berghäll inne på gården. Där växer olika sorters växter så som blåbär, lingon och harsyra. 

Gården har fasta redskap så som fyra däckgungor, två babygungor, en stor rund sandlåda, 

gungbräda, en gungälg, rutschkana med klätterställning, en eka, en stor båt, lekstuga och en 

koja. På flera ställen på gården finns det möjlighet att gå balansgång på lågt uppsatta bräder 

och stubbar. Ifrån cykelförrådet på framsidan leder en asfalterad slinga till baksidan, runt 

sandlådan. När barngruppen ska gå på skogsutflykt så är det bara att öppna en grind, så 
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befinner de sig i en mysig gammal skog med upptrampade stigar. Längre bort i skogen hittar 

man en grillplats med vindskydd. 

 

Tabell 1 Beskrivning av utemiljön på förskolorna 

 Förskola 1 Förskola 2 Förskola 3 
Typ av skola Förskola, 

Förskoleklass, skola 
Förskola, 
förskoleklass, skola 

Förskola med två 
avdelningar 

Typ av utemiljö Asfalterad plan 
skolgård med liten 
gräskant, tallar 

Liten asfalterad gård 
med plana ytor, lite 
gräs. 

Kuperad, plan med 
naturskog. Asfalterad 
cykelslinga, växter. 

Fasta lekredskap Sandlåda, vindskydd, 
gungor, sandhög 
rutschkana, 
klätterställning 

Gungor, sandlåda, 
klätterställning, 
rutschkana, gunghäst 

Gungor, babygungor, 
sandlåda, gungbräda, 
gungälg, rutschkana, 
klätterställning, eka, 
båt, lekstuga, kiosk, 
koja, balansbräder. 

Skolskog Bredvid skolgården Ca 400 m bort över 
en väg och bro. 

Utanför staketet. 

 

 

 

Datainsamling 

Observationerna har jag gjort på 3-5 åringarnas fria utomhuslek på de tre förskolorna på 

förmiddagen. Då har jag tittat på vad barnen leker med först och hur resten av deras 

utevistelse flyter på.  Jag har även observerat hur barnen förhåller sig till växter och djur, och 

om det finns något intresse för naturen. Konflikter är sådant som kan uppstå när många barn 

ska vistas på samma yta, så det har jag också tittat på. 

 

Efter utevistelsen har jag antecknat lite kort vad jag sett under min observation och sedan har 

jag sammanställt detta (bil 1). Något som kan ha påverkat resultatet av mina observationer är 

att de utförts under olika långa perioder. På förskola 1 pågick observationerna under två 

veckor i ca 15 timmar, förskola 2 under en vecka i ca 7 timmar och förskola 3 under fem 

veckor i ca 22 timmar. 

 

Innan jag utförde intervjuerna på de olika förskolorna så fick föräldrarna ett meddelande hem 

som informerade dem om att jag skulle komma och intervjua deras barn och detta fick de ge 

sitt godkännande till. 
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Jag har intervjuat 3 fyraåringar, en pojke och två flickor på förskola 1. På förskola 2 

intervjuade jag fem flickor som var fem år och på förskola 3 fanns det åtta femåringar, tre 

pojkar och fem flickor som ville vara med på min intervju om deras utelek. Att jag har 

intervjuat dem i grupp är något som kan påverka deras svar en aning, eftersom det lätt kan bli 

att de svarar likadant som någon annan gjort. Intervjuerna inleddes med att jag först varit med 

en stund i verksamheten. Därefter har jag samlat barnen och läst Kråke i skogen, Bosson 

Rydell (2006) som handlar om en pojke och hans syster som går i mulleskola. Efter 

sagostunden har vi haft fruktstund och småpratat lite, så att barnen skulle komma igång och 

prata. Under intervjuerna så har barnen fått i uppdrag att rita varsin teckning som föreställer 

något de brukar göra när de är ute på förskolegården. Intervjuerna har spelats in för att få med 

allt det spontana som kan komma från barnen. Svaren har också antecknats med stödord under 

tiden jag har pratat med barnen (bil 2). 

 

Inspiration till frågorna har jag fått genom att läsa den litteratur som jag använt mig av i mitt 

examensarbete och genom erfarenhet från barns utevistelse på förskolan. Intervjufrågorna har 

berört om de tycker om att vara ute och vad de brukar göra på sin utevistelse. 

 

 

 

Resultat 

Utifrån de observationer jag gjort på de tre förskolorna, så kan man säga att barnen leker 

ungefär samma lekar på alla tre förskolorna med olika utformad utemiljö, men på förskola 3 

har barnen mer utrymme för leken och på så vis kan de sprida ut sig mer för att få leka mer 

avskilt och ostört. De lekte också mer med naturligt material så som pinnar, stenar mm. (bil.1) 

 

Med tanke på konflikter mellan barnen, så kan man inte säga att det var fler konflikter på 

förskola 1 och 2 med mindre utemiljö, än det var på förskola 3 som hade större gård. Det som 

gjorde att det blev konflikter var att några barn ville ha samma leksak, men det gick ofta att 

lösa genom att någon pedagog tog fram en likadan leksak. 

 

På alla tre gårdarna springer barnen ut för att gunga eller använda något av de fasta redskapen 

för att sedan gå över till någon mer kreativ lek i sandlådan eller någon rollek. Det som skiljer  
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förskola 3 från 1 och 2 är att det finns skog inne på gården och på så vis även mer kryp och 

maskar som barnen tycker om att ta hand om. Skogen på gården gör att barnen kan vistas i 

den mer spontant och komma i kontakt med växter och djur och på så vis kan deras intresse 

för naturen väckas. Vatten tycker barnen om att leka med på alla tre förskolorna. De öser, 

häller och kör med båtar. 

 

Under intervjuerna med 4-5 åringarna på de tre förskolorna, så har jag fått rätt så liknande 

svar (bil 2), men på förskola 3 nämner några av barnen att de tycker om att plocka blommor 

när de är ute på förskolegården och att det är bra att det finns maskar och sniglar där. 

 

Jag frågade barnen på de olika förskolorna om de tyckte om att vara ute och det svarade alla 

att de gjorde, förutom två barn på förskola 2. Detta berodde på att det inte var kul att leka med 

förskolebarnen, så det kanske var något som hänt just den dagen som gjorde att de svarade så. 

 

Tabell 2 Tycker barnen om att vara ute? 

Antal barn på förskola 1=3, förskola 2=5 och förskola 3=8. 

 Förskola 1 Förskola 2 Förskola 3 

Tycker om att vara 

ute. 

 

3 

 

3 

 

8 

 

 

På frågan om vilken årstid de gillade bäst, så var det lika många som tyckte om att vara ute 

och leka på vintern som det var på sommaren. 4 av de 16 tillfrågade på de tre förskolorna 

tyckte lika mycket om alla årstiderna och 1 tyckte bäst om våren. De flesta svarade att de ville 

ha fint väder, men ändå mycket vatten att leka med. 

 

På frågan om hur ofta de går ut per dag, så var förskola 1 ute en gång om dagen och förskola 

2 och 3 ute två gånger per dag. Förskola 2 gick även på skogsutflykt regelbundet en gång i 

veckan, men de andra två gick till skogen någon gång ibland även fast de hade mycket närmre 

till sina utflyktsskogar. 
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På frågan om varför man ska vara ute, så svarade 5 av 16 för att få frisk luft, 7 för att leka, 2 

för att röra på sig och 2 vet inte. Av detta tycker jag att man kan dra slutsatsen att barnen har 

en rätt så klar bild över varför det är nyttigt att vara ute mycket. 

 

Tabell 3 Varför ska man vara ute mycket? 

Antal tillfrågade barn: 16. 

 Frisk luft Leka Röra på sig Vet ej 

Varför ska man 

vara ute? 

 

5 

 

7 

 

2 

 

2 

 

När jag frågade barnen vad de gör när de är ute på förskolegården, så fick jag rätt så lika dana 

svar, men lite mer varierade svar på förskola 3. Resultatet blev att utemiljön på förskola 3 

lockar till lite mer varierad lek än de andra två förskolorna 

 

Tabell 4 Vad leker barnen på de olika gårdarna? 

Lekar Förskola 1 Förskola 2 Förskola 3 

Mamma, pappa, barn X X  

Sandlådan X X X 

Gungar X X X 

Klätterställningen  X  

Cyklar X  X 

Rutschkana  X X 

Gunghäst  X X 

Skogsutflykt  X X 

Bygga koja   X 

Vattenlek   X 

Lekstuga   X 

Småkryp, maskar   X 

Båten   X 
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Diskussion 

Utgår man från mina frågeställningar och resultat angående hur er bra utemiljö som 

uppmuntrar till lek kan se ut, så kan man säga att den kan nästan se ut hur som helst. De tre 

förskolorna jag undersökt har helt olika utformning, yta och antal fasta lekredskap, men ändå 

så lekte barnen ungefär samma lekar och deras utevistelse såg ungefär likadan ut. Så man kan 

säga att utemiljöns utformning på förskolan inte har så stor betydelse för barnens val av lekar. 

Man kan också säga att alla barnen tyckte om sin förskolegård och de flesta gillade att vara 

ute. Men för att få in intresset för naturen genom att bara ha fri lek på den egna 

förskolegården och att pedagogen bara agerar medforskare, så behövs en mer naturlig 

utemiljö med skog, växter och smådjur som barnen kan komma i kontakt med. 

 

För att barnen ska få ett naturintresse så tror jag det är viktigt att barnen får vara i naturen 

mycket redan när de är små och att de får leka och göra sig hemmastadda där. Det är viktigt 

att de får många positiva upplevelser där för att de ska tycka att det är roligt att vara i skogen 

och vilja fortsätta att vara där och utforska den. För att utevistelsen ska bli så positiv som 

möjligt har pedagogerna stort ansvar, dels genom att vara med och stötta och styra upp barnen 

om det skulle behövas för att utevistelsen ska bli bra och även innan barngruppen ska gå ut, 

vid påklädning. Om barnen fryser är det aldrig roligt att vara ute.  

 

På den förskolan som hade mer naturlig utemiljö så hände det ofta att ett barn hittade en mask 

eller något kryp som en grupp med några barn tog hand om. De gjorde bo och gav den blad att 

äta och studerade den. Pedagogerna kunde bara delta i deras diskussioner. Med mer naturlig 

utemiljö med skog inne på förskolegården behövs inga längre skogsutflykter, eftersom nästan 

allt som en storskog kan erbjuda finns inne på den egna förskolegården. Men av egen 

erfarenhet, så vet jag att ett problem kan vara att motivera föräldrarna när de frågar vad 

barnen gjort idag. Många föräldrar tycker att det inte är nog att barnen ”bara” har lekt på den 

egna förskolegården, utan de vill gärna att man ska gå på skogsutflykter eller att man gjort 

något mer arrangerat. Då måste man som pedagog kunna motivera den fria leken på den egna 

gården och allt som barnen lär sig genom den. De blir mer kreativa och får använda sin egen 

fantasi, de lär sig umgås med andra barn och de kommer spontant i kontakt med växter och 

djur och där kanske grunden till ett växande naturintresse läggs.  
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Den förskolan som hade krångligast och längst till utflyktsskogen i min undersökning, var den 

förskolan som regelbundet, en gång i veckan, gick till skogen. De var nog dem som behövde 

skogsutflykten mest också för att få kontinuerlig kontakt med naturen, eftersom de hade en 

liten gård med bara fasta lekredskap och nästan inga växter. Jag tror precis som Granberg 

(2000) att det är viktigt att barnen får återkomma till samma ställe när de är på skogsutflykt, 

eftersom de då lär känna just den platsen och kan ge sig i kast med att leka och utforska den 

direkt när de kommer dit. Barnen lär sig också då vilka regler som gäller när de är i skogen 

och leker och hur långt från ledarna de får gå. Är de på ett okänt ställe i skogen, kanske 

skogsutflykten blir förstörd genom en massa tjat om att de inte får gå för långt. Detta hindrar 

dem i den spontana leken och utforskningen. För skogsutflykten måste vara en positiv 

upplevelse, så att barnen ska tycka det är kul att gå till skogen och vill fortsätta att göra det. 

Som pedagog ska man försöka att lägga grunden till ett växande naturintresse som barnen kan 

ha nytta av senare i skolan och i den egna utvecklingen. Precis som Braute Nyhus & Bang 

(1997) menar så är det förskolan som råder över det mesta av barnens tid, och då är det ju 

också personalen i förskolan som måste se till att kontakten med naturen blir ett naturligt 

inslag i barnens vardag. Detta är också mycket viktigt eftersom man vet att många barn rör sig 

allt för lite och vistas för mycket inomhus.  

 

Det är också bra om pedagogerna kan se till att utevistelsen innehåller så mycket fri lek som 

möjligt, eftersom mycket av barnens tid är styrd av vuxna. Det är inte helt ovanligt att barn 

efter en hel dag på förskolan blir skjutsade till träning av någon idrott eller annan styrd 

aktivitet, för att sedan bara åka hem, äta och lägga sig.  Barnen ges sällan tillfälle att diskutera 

saker och ting med någon vuxen som har tid att lyssna, därför är det viktigt att verksamheten 

på förskolan ger tid till detta. T ex när barnen hittar något för dem intressant i naturen, så är 

det bra om det finns någon pedagog som kan vara med och diskutera och svara på barnens 

funderingar och få dem att vilja fortsätta utforska naturen. På så vis får man in naturvetenskap 

på förskolan och precis som Johansson (2004) anser, så kommer man helt automatiskt in på 

hur naturen fungerar bara genom att vistas i den. 

 

Konflikter mellan barnen är något som uppstår när många barn ska vistas på samma yta och 

samsas om ett antal leksaker. Jag trodde att konflikterna skulle visa sig vara mindre på den 

förskolegården som hade större yta att leka på, men så var inte fallet i den här 

undersökningen. Genom mina observationer på de tre förskolorna så var det inte fler 

konflikter på de mindre förskolegårdarna än på den stora. När någon konflikt uppstod så 
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handlade det mest om att några barn villa ha samma leksak och detta löstes ganska snabbt av 

att någon pedagog kunde hjälpa barnen att lösa problemet. Detta är en vanlig uppgift man har 

som pedagog när man är ute på gården med barngruppen, och detta är något som man inte helt 

kan komma ifrån. Viktigt är att det finns tillräckligt med lekmaterial, så att det inte blir för 

många konflikter mellan barnen, så att de tycker det är tråkigt att vara ute. En av fördelarna 

med att leka i skogen är att där finns det hur många pinnar, stenar som helst eller vad det är 

barnen leker med. Det är ingen risk att något barn blir utan och blir sura. På samma gång 

måste man som pedagog lära dem att man inte får gå och bryta av kvistar hur som helst.  I 

Lpfö98s (Utbildningsdepartementet, 1998) mål och riktlinjer om normer och värden står det 

att förskolan ska sträva efter att barnen ska vara rädda om sin närmiljö och personalen i 

förskolan ska verka för att barnen förstår hur egna handlingar kan påverka miljön och att 

barnen är delaktiga i naturens kretslopp. 

 

Barnen som jag har intervjuat på de tre olika förskolorna hade en rätt så klar bild över varför 

det är nyttigt att vara ute. De svarade att det var för att få frisk luft, röra på sig och leka. Men 

jag kan tänka mig att dessa svar uppkommit av att de hört någon vuxen säga så. Björkman 

(2006a) menar att föräldrarna inte har tid att följa med barnen ut, och därför är det förskolans 

personal som har det stora ansvaret att se till att barnen får komma ut och röra på sig och det 

är när barnen är små som man kan forma barnen så att de får en hälsosammare livsstil som 

innebär att de är ute i naturen mycket och rör på sig. Det är bra om man får barnen att förstå 

att det är nyttigt för deras hälsa att vara ute och röra sig och att detta gör att de håller sig 

friskare. Detta är viktigt inte minst med tanke på att barnen blir mer och mer stillasittande 

framför datorer och tv på sin fritid. Precis som Braute Nyhus & Bang (1997) anser, så är det i 

barndomen som attityder och inställningar lättast formas, och eftersom det är pedagogerna 

som råder över barnens mesta tid så är det också de som för över sina attityder och 

inställningar för saker och ting till barnen. Därför är det viktigt att man som pedagog tänker 

på hur man beter sig och vad man säger. 

 

Även om man inte har så god lust att gå ut med barngruppen när det regnar, så får man tänka 

på hur roligt barnen får det när de får leka i vattnet och hur mycket de lär sig genom 

vattenleken. Det är faktiskt värt att klä på sig och barnen regnkläder och gå ut. Med rätt kläder 

blir utevistelsen bara en positiv upplevelse. 

 

                  Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. 
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Jag anser att observationerna på de olika förskolorna gett mig en tillförlitlig bild på hur 

barnens utevistelse brukar se ut på olika förskolor runt om i landet.  Jag tror att alla förskolor 

har som mål att gå ut både på för- och eftermiddagen, men sedan är det klart att det är olika 

förutsättningar som utformning av utemiljön, storlek på barngruppen och personaltäthet som 

gör att barnen inte kommer ut mer än en gång om dagen.  

 

Att observationsperioderna på de tre olika förskolorna varit olika långa kan kanske ha 

påverkat resultatet en aning. Att jag känner till en av förskolornas utemiljö mer sedan lång tid 

tillbaka och vet på så vis hur barnens utevistelse där brukar se ut, kan också ha en viss 

påverkan av resultatet. 

 

Intervjuerna har jag gjort på samma vis på alla tre förskolorna och intervjufrågorna har jag 

hämtat inspiration till från erfarenhet från barns lek på förskolan och genom att läsa litteratur 

och tidskrifter om utemiljö och barns fria lek. Frågorna har varit enkla och raka så att barnen 

inte skulle kunna missuppfatta dem, utan kunna ge korta och enkla svar på mina frågor. Det är 

viktigt att man lägger sig på barnens nivå när man ska intervjua barn, och att inte intervjuerna 

är för långa. På de tre förskolorna jag varit och intervjuat barnen på, så har det märkts på 

barnen att ca en halvtimma räcker för dem. Då har de börjat att röra på sig och komma in på 

andra saker.  Intervjuerna har gett en klar bild av hur barnen uppfattar sin utevistelse och vad 

de brukar sysselsätta sig med. 
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Bilaga 1 

 

Observationer på Förskola 1 

 

När barnen först kommer ut så delar dom upp sig på de fasta redskapen så som gungor, 

klätterställning m m. Sedan går de över till de mer kreativa lekarna i sandlådan, så som att 

gräva, bygga och göra sandkakor. Några barn tycker mycket om att cykla runt. De har en 

taxicykel som är häftig att åka på där man kan skjutsa en kompis. 

 

Så länge som det är en stor vattenpöl, så leker de i den och öser vatten på flaket på en cykel 

som sedan åker iväg och tömmer vattnet på ett annat ställe. På den lilla gräsplättens kant har 

det blivit mycket lerigt, så där gräver de vägar så att vattnet kan flyta i små åar. 

 

 

Observationer på Förskola 2 

 

Där leker barnen mycket i de fasta redskapen så som gungorna, klätterställningen, 

rutschkanan mm. Några tycker mycket om att gräva och leka i sandlådan. De gör sandkakor, 

vägar och kör med bilar. När de har tillgång till den stora gården, så blir det lite vildare lekar 

och mer spring. En populär sysselsättning är att få cykla på skolgården. 

 

 

Observationer på Förskola 3 

 

Som regel brukar de flesta barnen vilja ha en cykel ur förrådet på framsidan, som de sedan 

cyklar till baksidan med. Några som inte hinner få en cykel kan bli sura, men det går fort över 

och så brukar de springa till baksidan och gunga istället. Några går till klätterställningen eller 

gungälgen. Att inte få någon gunga kan också leda till lite sura miner, men det går över fort, 

eftersom de oftast börjar leka med något annat i sin närhet. När de har cyklat och gungat, så 

sprider gruppen ut sig lite mera. Några går till skogen och leker rollekar, letar kryp och 

maskar, eller klättrar på berghällen. Några kan bara sitta där i skogen och prata och ha det 
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mysigt. Den höga båten är ett ställe där det oftast är full aktivitet. I lekstugan kan man få köpa 

massa härliga sandkakor med fina dekorationer av blommor och kottar på. 

 

När barnen ska gunga gungbräda behövs någon vuxen för att fördelningen av vikten ska bli 

jämn så att det går att gunga. Om något barn hittar en mask eller något annat kryp så blir det 

full aktivitet med att inreda ett litet bo till den och ge den mat. Detta intresserar alla barnen, 

men en del tycker det är äckligt och andra tycker dom är så gulliga att de kan pussa på dem. 

 

De dagar som det är mycket vatten på gården, så blir det mycket vattenlek. Speciellt vid ett 

ställe på gården där det är jordmark som blir väldigt geggig och där det blir mycket vatten. 

Där gör de soppa av lera och vatten, några kör med båtar över vattnet och någon lastar vatten 

på cykelflaket för att forsla bort det. 
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Bilaga 2 

Intervju med förskola 1, två flickor och en pojke, 4 år 

I= Intervjuare 

E= Elev 

 

I - Tycker ni om att vara ute? 

E – Ja 

I – Vad gör ni när ni är ute? 

E – Leker mamma, pappa, barn och leker i sandlådan 

E – Gungar, Cyklar 

E – Det är halkigt ute 

I – Ja, det är vintern nu, men det är ju ingen snö. Tycker ni att det är roligast vara ute när det 

är vinter eller sommar? Vilken årstid är bäst? 

E – Sommaren 

E – Vinter, men då fryser man 

E – Vinter 

I – Ska det vara fint väder eller är det kul när det regnar? Vilket väder är bäst? 

E – Fint väder 

E – Fint väder, men det är kul med mycket vatten 

I – Vad gör du med vattnet då? 

E – Jag har det i hinkar och så kan man köra med båtar  

E – Jag tycker det ska vara fint väder på sommaren när man kan bada 

I – När det regnar, så måste man ha regnkläder på sig. Kan ni klä er själva? 

E – Jag kan klä mig själv, men det är jobbigt 

E – Jag kan också klä mig själv 

E – Ja, men jag behöver hjälp med blixtlås och skorna 

I – Vad är det bästa med eran gård? 

E – Gungorna, bollarna är också kul 

E – Bollarna är roligt 

I – Vad är det sämsta med eran gård? Är det något ni saknar på gården som ni skulle vilja ha? 

E – Ingenting, på vintern åker vi pulka i lilla backen där. 

I – Hur många gånger är ni ute varje dag? 

E – En gång 
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E – Jag har ritat en orm 

I – Brukar ni gå på skogsutflykt? 

E – Ja 

I – Hur ofta går ni dit? 

E – Ibland 

I – Varför är det bra att vara ute mycket? 

E – För att leka 

E – Vet inte 

E – Leka 

 

Intervju med förskola 2, fem flickor, 5 år 

 

I – Tycker ni om att vara ute? 

E – Nej, jag tycker inte om att vara ute. 

I – Varför är det inte kul att vara ute då? 

E – Det är inge kul att leka med dagisbarnen. 

E – Jag tycker inte heller att det är kul 

E – Gunga är roligt 

E – Jag tycker om att vara ute 

I – Vad gör ni när ni är ute? 

E – Klättrar på klätterställningen 

E – Det gör jag med och så leker jag i sandlådan 

E – Det är roligast att gunga och rutschkanan är rolig 

E – Gunghästen och gå till skogen är roligt. 

I – Hur ofta går ni till skogen? 

E – Varje onsdag 

I – Vad gör ni där? 

E- Leker 

E – Vi har samling också och så leker vi troll och mamma, pappa, barn 

I – Vilken årstid är bäst? Är det bäst när det är vinter eller sommar? 

E – Sommaren 

E – Eh, vet inte – vår 

E – Sommaren, så att man kan bada 
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E- Vinter, för då är det snö 

E – Vinter 

I – Vilket väder är bäst att vara ute och leka i? Är det bäst när det regnar eller snöar eller är 

det bäst när det är vackert väder? 

E – Regn är bäst för då blir det mycket vatten 

I – Vad gör ni när det blir mycket vatten? 

E – Plaskar och leker 

E – Jag vill att det ska vara snö så man kan göra snögubbar och åka pulka 

I – När det regnar och är kallt, så måste man ju ha mycket med kläder på sig. Kan ni klä er 

själva? 

E – Jag kan klä mig själv, men jag måste ha hjälp med dragkedjan och vantarna 

E – Det är jobbigt att klä sig 

I – Vad är det bästa med er gård? 

E – Gunghästen och klätterställningen 

E – Gungorna 

I – Är det något som inte är bra på eran gård? Är det något ni saknar? 

E – Vet inte 

I – Hur många gånger är ni ute varje dag? 

E – Två gånger 

I – Varför ska man vara ute varje dag? 

E – För att få frisk luft 

E – Vet inte 

E – För att leka 

E – Frisk luft är bra 

E- Frisk luft 

 

Intervju med förskola 3, fem flickor och tre pojkar, 5 år 

 

I – Tycker ni om att vara ute? 

E- Ja 

I – Vad gör ni när ni är ute? 

E – Leker i skogen 

I – Vad leker ni i skogen? 
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E – Det bästa jag vet är att leka i skogen, då leker vi dinosaurier 

I – Vad leker ni mer när ni är ute? 

E – I sandlådan med hinkar 

E – Jag leker att jag är en björn. Rutschkanan är kul också. 

E – Bygger kojor och plockar blommor och äpplen 

E – När det blir stora vattenpölar är roligt 

E – Vi leker affär i lekstugan 

E – Häst med mina kompisar. Åker rutschkana 

E – Badar i bassängen, gunga 

I – Är det roligast att vara ute när det är vinter eller sommar? Vilken årstid är bäst? 

E – Jag tycker sommaren och vintern, sommar för då kan man bada och vinter för då är det 

snö 

E – Alla årstider 

E – Både och 

I – Vilket väder är bäst att vara ute och leka i? 

E – När det är fint väder 

E – Regn så att det blir stora pölar 

I – När det är regnigt så måste man ha regnkläder på sig. Kan ni klä er själva? 

E – Vi kan klä oss själva 

I – Vad är det bästa med eran gård? 

E – Cykla med krockbilar 

E – Båten och gungorna 

E – Att det finns så mycket maskar och sniglar där, det finns nyckelpigor också 

E – Jag har sett en mördarsnigel, men inte här 

E – Jag vill ha katt, hund och en kanin 

I – Vad är sämst med eran gård? 

E – Vet inte 

E – Vi tycker det är kul att gå till skogen 

I – Gör ni det ofta? 

E – Nej, bara ibland 

I – Hur många gånger är ni ute varje dag? 

E – Två gånger tror jag 

I – Varför är det bra att vara ute? 

E – för att röra på sina muskler 
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E – springa 

E – Och få luft 

E – Leka 

E – För att leka 

E – Leka 

E – Leka 

E – Få frisk luft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


