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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur en bra utomhusmiljö är konstruerad enligt 
landskapsarkitekter, samt att studera hur miljön används av barnen på förskolan. För att ta reda på 
detta har vi fått svar av tre stycken landskapsarkitekter. Studien bygger på två kvalitativa intervjuer, 
ett enkätsvar samt sex observationer av förskolegårdar. Förskolegårdarna som observerades är 
utformade av dessa tre landskapsarkitekter. Utifrån våra resultat kan följande slutsatser dras: 
landskapsarkitekter uppskattar stora öppna ytor med varierad terräng samt att de anser att barnen 
ska utmanas, samtidigt som miljön ska inkludera alla. Landskapsarkitekterna belyser ett dilemma 
med att dagens förskolegårdar upplevs som allt för prydliga och tillrättalagda, de önskar att 
förskolegårdar ska vara mer naturlika. De framhåller att det tidigare inte fanns lika många regler 
och riktlinjer att följa. Forskning visar att lek med naturmaterial gynnar barnens lek, genom att barn 
leker längre tid på samma ställe samt att barnen tillåts att använda sin fantasi. Skillnaden mellan 
naturmaterial och fasta lekredskap är att naturmaterialet oftast är mer kroppsligt utmanande för 
barnen och kan användas på flera olika sätt. Detta bekräftades också av våra observationer: barnen 
valde öppna ytor, buskage och naturmaterial framför de fasta lekredskapen som exempelvis gungor 
eller rutschkanor.  
 
Nyckelord: Förskola, utomhusmiljö, landskapsarkitekt  
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Inledning 
Skellefteå kommun satsar just nu cirka 1,5 miljarder kronor på att investera i lokaler och lärmiljöer i 
skola och förskola (Skellefteå kommun, 2016). Efter cirka 17 års erfarenhet av arbete i förskolan så 
har vi varit med om förändringen från att det tidigare varit många enavdelningsförskolor till att det 
nu byggts stora fleravdelningsförskolor. Förändringen innebär att fler barn ska samsas på 
förskolegårdens ytor. Detta har väckt vårt intresse kring utomhusmiljön. Hur ser en bra 
utomhusmiljö ut och hur går tankarna hos dem som planerar förskolegårdarna? Enligt Skolverket 
(2013a) har det aldrig tidigare vistats så många barn i förskolan som nu. De flesta barn spenderar 
stora delar av sin vardag i förskolan och därför ställs höga krav på hur miljön på förskolan är 
utformad. Vi upplever att det i dagens samhälle har skett stora förändringar och att utomhusleken 
konkurrerar med många andra inomhusaktiviteter. Det är inte längre självklart för barn att vistas 
utomhus, jämfört med när vi själva var barn. Utomhuslek medför många fördelar så som bättre 
nattsömn, ökat välbefinnande, viktkontroll samt ökad koncentrationsförmåga hos barnen (Boverket, 
2010; Skolverket, 2013b). Forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet har visat att det är viktigt hur 
förskolegårdar är utformade och studier pekar på att en gård med omväxlande miljö, öppna ytor, 
vegetation, nivåskillnader samt löst material bidrar till att barnen leker mer varierande lekar, vilket i 
sin tur leder till bättre hälsa och motorik (Grahn, 2005).  

I läroplanen för förskolan beskrivs kortfattat hur förskolans utemiljö ska vara konstruerad: 
Förskolan ska erbjuda barnen en trygg och inspirerande miljö samt att den ska vara varierande för 
att barnen ska ges möjlighet till lek i både planerad miljö och i naturmiljö (Skolverket, 2010). 
Däremot beskrivs inte hur en förskolegård ska vara konstruerad. Numera utformas förskolornas 
gårdar av utbildade landskapsarkitekter. När vi söker på ordet landskapsarkitekt får vi ca 469 000 
träffar (Google, 2016), vilka visar väldigt många olika fakta om landskapsarkitektens yrkesroll och 
arbetsuppgifter. Yrket är relativt nytt på arbetsmarknaden och i takt med att medvetenheten ökar 
kring miljöns betydelse för vårt välbefinnande så behövs en kunnig yrkeskår (Olsson, 2009).  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur en bra utomhusmiljö är konstruerad enligt 
landskapsarkitekter, samt att studera hur miljön används av barnen på förskolan. Ur syftet kan 
följande frågeställningar specificeras: 
 

 Vad är enligt landskapsarkitekter viktigt vid utformningen av den fysiska utomhusmiljön på 
förskolegården?  

 
 Hur använder sig barnen av den fysiska utomhusmiljön på förskolan? 
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Bakgrund 
Inledningsvis presenteras en kort inblick i landskapsarkitektens yrkesroll. Därefter kommer vi att ta 
upp vad tidigare forskning säger om den fysiska utemiljön på förskolan, avslutningsvis beskrivs de 
olika regler och riktlinjer som finns att förhålla sig till.  

Landskapsarkitekten  

Det är svårt att definiera landskapsarkitektens yrkesroll. Arbetsuppgifterna varierar och kan handla 
om allt från att plantera tulpanlökar till att planera och bygga upp olika stadsdelar (Thibaud, 2005). 
Landskapsarkitekturen har sin härkomst från trädgårdskonsten. Under 1800-talet handlade 
trädgårdsarkitektens yrkesroll om att ta hand om överklassens utemiljöer för att senare handla om 
att förändra stadens offentliga rum. I mitten av 1900-talet började arkitekterna arbeta med det stora 
landskapet, det vill säga landskapsarkitektur. Utbildningar för landskapsarkitekter startades i 
Sverige 1972 (Paget, 2008; Andersson, Joinstoij & Lundqvist, 2000). 
Landskapsarkitektutbildningen i Sverige är femårig och motsvarar 300 hp och utbildningen hålls av 
Sveriges lantbruksuniversitet. Utbildningen är bred och innehåller många olika ämnen som 
samhälle, teknik, form, naturvetenskap, gestaltning, förvaltning och projektering (Sveriges 
Arkitekter, 2016). När en landskapsarkitekt ska vara med och utforma en förskolemiljö är det 
viktigt att inte bara utgå från egna tidigare erfarenheter, eftersom samhället ständigt förändras. Barn 
använder platser medan vuxna bara är betraktare, därför är det viktigt att även se det ur ett 
barnperspektiv (Lindholm, 1995). Många gånger måste landskapsarkitekten välja mellan olika 
motstridiga intressen som att ta hänsyn till ekologiska aspekter och väga dem mot till exempel 
ekonomiska eller funktionella synpunkter (Sveriges Arkitekter, 2016). 
 
Människor idag blir mer och mer medvetna om hur miljön påverkar vårt välbefinnande, till följd av 
detta behövs en kunnig yrkeskår som planerar vår miljö utifrån de förutsättningar som finns 
(Olsson, 2009). Sverige har över 700 stycken landskapsarkitekter vilket gör Sverige till det land 
som har flest aktiva i yrket i förhållande till befolkningsmängden. Detta kan jämföras med 
Frankrike som har 80 stycken och endast Tyskland och England har fler antal landskapsarkitekter 
än Sverige (Persson, 2004). 
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Förskolegårdens fysiska utformning 

Enligt Skolverket har förskolorna aldrig haft så många inskrivna barn som nu. 83 % av alla 1-5 
åringar är idag inskrivna i förskolan, detta kan jämföras med att det endast var 59 % för 15 år sedan 
(Skolverket, 2013a). Detta innebär att i dagens Sverige spenderar många barn den största delen av 
sin vakna tid i förskolan. Därför ställs höga krav på utformningen av förskolans utomhusmiljö. Barn 
leker mindre där de bor och utomhusleken konkurrerar med en mängd andra aktiviteter (Lenninger 
& Olsson, 2006; Mårtensson, 2004).  
 
Redan vid uppstarten av ett planerat förskolebygge måste de som är ansvariga fundera över vilka 
som ska vistas i lokalen och vilka utgångspunkter som förskolan ska utgå ifrån. Det är viktigt att 
skapa en stimulerande och användbar miljö med god tillgång till ett varierat och formbart material 
som gynnar barnens fantasi och kreativitet (De Jong, 2010; Skolverket, 2013b). En kontinuerlig 
anpassning måste sedan ske eftersom förutsättningarna ständigt förändras: nya barn, nya intressen, 
ny personal m.m. (De Jong, 2010). Ett exempel på hur förskolegården kan förändras med enkla 
medel är att asfalten kan målas med färgglada mönster. Detta kan bidra till att utveckla platsens 
identitet samt att det kan fylla en pedagogisk funktion (Reijer & Sörensen, 2007; Chronvall, 2010). 
Ytterligare ett sätt att förändra miljön kan vara att ta tillvara på vegetationens möjligheter. Gräset 
kan klippas på olika sätt och till exempel kan gångar eller labyrinter skapas med hjälp av snö och 
löv. Då barnen vet att platsen endast är tillfällig växer nyfikenhet och intresse till att leka i den 
installationen (Chronvall, 2010). Den fysiska miljön skapar såväl förutsättningar som hinder för lek 
och lärande. Barns utveckling kan hämmas fysiskt, socialt och kognitivt om den fysiska miljön 
upplevs som otillgänglig, otrygg och understimulerande (Skolverket, 2013b). Ur ett 
rättighetsperspektiv har alla barn rätt till en varierande och inspirerande utomhusmiljö (Engdahl, 
2014). 
 
År 2014 fick Boverket tillsammans med Movium ett uppdrag av regeringen att ta fram en 
vägledning för utformning, planering och skötsel av barns och ungas utemiljö. Uppdraget har 
genomförts i samverkan med Sveriges kommuner, Landsting, Folkhälsomyndigheten och 
Skolverket. I samhället sker en utveckling där förskoleverksamheterna växer och blir till allt större 
enheter. Ett bekymmer som ökat med tiden är tillgången till stora friytor för barnens behov av lek 
och utveckling. Plan och bygglagen ställer krav på att det ska finnas stora friytor men lagen 
definierar varken storlek eller lämplighet (Boverket, 2015). Friytan kännetecknas av en varierad 
terräng, goda sol och skuggförhållanden, vegetationsförhållanden samt god luft och ljudkvalitet 
(Boverket, 2010; Skolverket, 2013b). Detta ställer krav på ökad kunskap vid planeringen och 
utformning av en förskolegård (Boverket, 2015). “Det är sällan som några kvadratmeter mark kan 
vara till så mycket glädje för människor som på en förskolegård med dess mycket täta sociala miljö 
och där det pågår så mycket fysisk aktivitet” (Mårtensson, 2004:132). Samtidigt menar Mårtensson 
att ytan måste anpassas efter de barn som ska leka där. Yngre barn har på en alltför stor yta svårt att 
hålla ihop leksammanhanget vid förflyttningar samtidigt som en alltför liten yta kan leda till att det 
också blir svårt att utveckla leken och uppnå tillräcklig variation i utemiljön (Mårtensson, 2004). 
Grahn (1997) menar att vuxna lätt kan förflytta sig mellan olika typer av miljöer. De kan välja om 
de vill stimuleras eller om det är lugn och ro de söker. För barn är det annorlunda, rörelsefriheten är 
begränsad och de blir hänvisade till den miljö som de vuxna erbjuder.  
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Malmö stad (2011) har utformat ett verktyg för planering och utformning av förskolegårdar. Där 
beskrivs olika faktorer att ta hänsyn till. För att uppfylla barns olika behov är det lämpligt vid 
utformningen av förskolornas utemiljö att dela in gården i tre zoner; 

 Den Vilda zonen - Ligger längst från byggnaden och minst en tredjedel av friytan bör 
tillhöra denna zon. Kännetecken för den vilda zonen är mycket tät växtlighet där barnen ges 
möjlighet att leka ifred. Zonen bör även vara varierad med kuperad terräng och olika 
underlag samt ha tillgång till löst material för att t.ex. bygga kojor med. 

 Den Vidlyftiga zonen - Här ska finnas gott om utrymme för barnen att röra sig fritt i olika 
riktningar och mellan olika aktiviteter. I denna zon hittar vi klätterställningar, gungor, 
rutschkanor och kullar som utmanar barnens motorik. 

 Den Trygga zonen - Ligger närmast huset, här kan barnen hitta lugn och ro. I denna zon 
passar det bäst att ha bord och sittplatser, sandlåda, vattenlek och odlingar. 

Lagar och riktlinjer 

Förskolegårdens kvalitet varierar mellan olika gårdar och anledningarna till detta är de olika 
riktlinjer, lagar och prioriteringar som rådde då de olika gårdarna byggdes. Det är upp till 
kommunerna själva att sätta upp riktlinjer och anpassa dessa regler (Mårtensson, Lisberg Jensen, 
Söderström & Öhman 2011; Mårtensson 2004). Ungefär två tredjedelar av alla olyckor sker 
utomhus. De vanligaste orsakerna till olyckorna är att barn snavar, snubblar och ramlar under lek 
och vid konflikter. Det bästa är att redan vid planering av en förskolegård väga in olika aspekter 
gällande val av utrustning och material, sedan ska ett systematiskt säkerhetsarbete bedrivas 
(Boverket, 2014). Enligt plan och bygglagen (2010:900) 8 kap 15§ så bör det finnas planer för 
besiktning drift, underhåll och kontroll för varje lekplats. Fasta lekredskap bör anordnas enligt 
Europastandard och dess föreskrifter för att minska risken för personskador. Eventuell lös 
utrustning som finns på lekplatser ska uppfylla även detta regelverk, eftersom fastighetsägaren alltid 
är ansvarig (Boverket, 2010). En bra utomhusmiljö är inte bara säker, utan ska också vara 
utvecklande, utmanande och inbjudande till lek (Boverket, 2015). 

Forskning om utomhusmiljö  

Studier i både Sverige och Norge visar att lek i naturliknande miljöer betyder mycket för barns 
utveckling. Detta har lett till att lekplatsutrustning har bytts ut mot mer naturliknande element, 
klätterträd och stora stenar har ersatt klätterställningar samt att liggande trädstammar fungerar som 
balansbrädor. Buskar planteras för att avgränsa olika rum och används även som gömställen. Många 
lekplatser har anlagt jordhögar där barnen kan åka kana på vintern samt rulla nerför på sommaren. 
Utemiljön på förskolan ska täcka många behov och är kanske den viktigaste arenan där barnen får 
varierade och allsidiga rörelseerfarenheter (Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012). Även forskning vid 
SLU har visat att det är viktigt hur förskolegården är utformad. En förskolegård med många fasta 
lekredskap ger en fattig miljö som visar sig i form av mer stress och konflikter i lekarna samt sämre 
koncentrationsförmåga, hälsa och motorisk förmåga. Något som ger motsatt effekt är en mer 
omväxlande miljö med exempelvis öppna ytor, skogsdunge, kullar och lösa föremål. Detta bidrar 
till att barnen leker mer varierande lekar där de växlar mellan vilda och lugna lekar (Grahn, 2005). 
 Att vistas utomhus medför många fördelar som bättre nattsömn, ökat välbefinnande, viktkontroll 
samt ökad koncentrationsförmåga hos barn (Boverket, 2010; Skolverket, 2013b). Granberg (2000) 
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anser att flera sinnen engageras när utomhusmiljön erbjuder varierande intryck och upplevelser och 
Olofsson (2003) menar att det finns en risk att kreativiteten försvinner i en alltför tillrättalagd miljö. 
Vidare belyser Granberg (2000) att när sinnesintrycken får samverka engageras både kropp och själ, 
barnen får en bild av hur omgivningen fungerar, luktar, känns, smakar, ser ut och låter. När vi 
använder våra sinnen så blir intrycken både djupare och mer varaktiga (Granberg, 2000). 
Utomhusvistelsen medför många fördelar jämfört med inomhusleken. Vid utevistelsen finns 
tillgången till olika naturelement som exempelvis sand, snö och vatten. Andra fördelar är att 
konstruktionslek med stora material kan tillåtas och arrangeras vid utomhusvistelsen. Vidare finns 
färre restriktioner för vilda lekar och större öppna ytor som uppmuntrar till lek och rörelse samt att 
miljön förändras efter årstiden (Granberg, 2000; Osnes, Skaug & Eid Kaarby, 2012).  
 
En tysk studie av Luchs och Fikus (2016) har jämfört lek på standardiserade lekplatser med många 
fasta lekredskap med lek på naturliknande lekplatser. Studien utfördes på 60 stycken barn i åldrarna 
fem till sex år, de observerade vad barnen gjorde samt hur länge de lekte på de olika platserna i 
respektive lekplats. Resultatet av studien visade att barnen som lekte på de naturnära lekplatserna 
lekte längre tid med samma lek. Barnen på lekplatsen där det fanns många fasta lekredskap bytte 
oftare aktivitet och tillbringade mycket tid väntande i kö. Författarna av studien poängterar att 
undersökningen inte är så stor, men menar samtidigt att den indikerar till vikten av att ge arkitekter 
och andra som planerar lekplatser kunskap om hur barn leker på olika utformade lekplatser. 
Nebelong (2015) är en landskapsarkitekt från Danmark som utformat många olika lekplatser. 
Hennes föreläsning Barnens Landskap handlar om att barnens lekplatser har förändrats över tid. 
Idag står naturmiljön mer i fokus och Nebelong planerar för att få in naturmiljön i lekplatserna igen. 
Ett exempel som hon presenterar är Faelledparken i Köpenhamn, den parken är enbart uppbyggd 
med naturmaterial. Där finns inga fasta lekredskap, barnen får istället utforska naturens resurser och 
använda sin fantasi (Neberlong, 2015). Skillnaden mellan naturmaterial och fasta lekredskap är att 
naturmaterialet oftast är mer kroppsligt utmanande för barnen och kan användas på flera olika sätt 
(Boverket, 2015). De fasta lekredskapen som har en tydlig funktion, exempelvis klätterställningar, 
skapar en mer förutbestämd lek (Mårtensson, 2004). I Norge har en studie gjorts av Sandseter och 
Sando (2016). Den visar att förskolor i dag blir säkrare och säkrare, gungor tas bort och likaså 
klätterställningar, träd och andra naturelement för att minska risken för skador. Enligt studien leder 
detta till en sämre lekmiljö, som inte utmanar barnen. Studien belyser även problematiken med att 
lekplatskontrollanter endast ser till säkerheten, och därmed försummar barns behov av fysiska 
utmaningar.  
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Metod  
Detta avsnitt redovisar hur datainsamlingen genomförts, hur urval skett samt en beskrivning av 
genomförandet av intervjuerna och observationerna. Slutligen lyfter vi de forskningsetiska 
aspekterna som vi tagit hänsyn till i denna studie. 

Datainsamling 

Syftet med denna studie var att undersöka landskapsarkitekters uppfattningar om den fysiska 
utemiljöns utformning i förskolan, samt att se hur barnen använder sig av den miljön. För att få svar 
på detta har vi använt oss av två kvalitativa intervjuer med landskapsarkitekter samt att vi skickat en 
enkät till en landskapsarkitekt som hon besvarade via mail. Anledningen till att vi valde att skicka 
ut enkäten via mail till den tredje landskapsarkitekten var att hon för tillfället var tjänstledig, och 
därmed inte hade möjlighet att delta i en intervju. Sammanlagt samlade vi in data från tre stycken 
respondenter. Vidare i denna studie kommer vi att benämna alla tre respondenters svar som resultat 
av intervjuer. Detta för att underlätta läsningen samt för att behålla svaren anonyma. Intervju är en 
bra metod för att få fylliga och detaljerade svar kring informantens egna erfarenheter och 
upplevelser (Löfgren, 2014). För att få svar på hur barnen använder sig av utomhusmiljön valde vi 
att göra iakttagande observationer. Vid insamling av data från förskoleverksamheten kan det vara 
lärorikt och intressant att använda sig av observation som metod. Icke deltagande observationer 
används utan märkbara intrång i händelseförloppet och vårt syfte var att inte påverka situationen 
utan barnen fick leka ostört (Franzén, 2014). 

Urval 

För att komma i kontakt med landskapsarkitekterna skickades mail till olika förskolechefer och till 
ansvariga inom byggnadsnämnden på Skellefteå kommun. Förskolecheferna gav oss tips på olika 
landskapsarkitekter som varit delaktiga i nybyggda förskolor, samt varit med och förändrat 
befintliga förskolegårdar. Därefter kontaktades förskolorna, där dessa landskapsarkitekter varit 
delaktiga, och tid bokades in för observationerna. Totalt valdes att observera sex stycken 
förskolegårdar, vilka alla är byggda mellan åren 2009-2016. Dessa sex förskolegårdar valdes av den 
anledningen att de är relativt nybyggda, samt att vi fick kontakt med landskapsarkitekterna som 
utformat gårdarna.  

Genomförande av intervjuer och observationer 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 1) med ett antal frågor som var relevanta 
för vår studie. Valet föll på att göra en kvalitativ intervju där frågeområdet var bestämt. Fördelen 
med denna typ av intervju är att frågorna kan variera beroende på hur den intervjuade svarar. Syftet 
med en kvalitativ intervju är att få respondenten att ge så uttömmande svar som möjligt (Johansson 
& Svedner, 2010). De två intervjuerna genomfördes vid två olika tillfällen på 
landskapsarkitekternas arbetsplatser. Vi inledde intervjuerna med att presentera oss. 
Respondenterna hade fått ta del av intervjuguiden innan intervjutillfället, vilket gjorde att de kunde 
förbereda sig. Båda gav sitt godkännande att spela in intervjun, i syfte att komma ihåg vad som 
sades, mobiltelefoner användes för ljudupptagning. Fördelen med att spela in en intervju är att den 
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som intervjuar kan koncentrera sig på att ställa frågor (Löfgren, 2014). Vid genomförandet av båda 
intervjuerna förde vi anteckningar som stöd, och båda var delaktiga i att ställa frågor. Följdfrågor 
ställdes vid oklarheter eller om något svar behövdes utvecklas. Intervjutiden var ordentligt tilltagen 
med en timme, under intervjuerna gav vi informanterna utrymme till att svara i lugn och ro. Totalt 
varade varje intervju i cirka 30 minuter. Efter avslutad intervju transkriberade vi vårt resultat på 
dator. Till vår tredje respondent använde vi oss av ett enkätformulär (se bilaga 1, samma som till 
intervjuerna) som hon svarade på via mail. Svaren hade hon skrivit i intervjuguiden under varje 
fråga och hon erbjöd oss att gärna återkomma om det uppkom oklarheter. Vi sammanställde svaren 
och sökte efter likheter och skillnader i landskapsarkitekternas svar. Av den insamlade empirin 
kunde vi se tydliga teman och valde därefter att presentera resultatet av intervjuerna under dessa 
teman: yrkesrollen, förskolegårdens utveckling och landskapsarkitekternas ramfaktorer. 
 
Observationsprotokollet (se bilaga 2) utformade vi utifrån de svar vi fått av landskapsarkitekterna. 
Eftersom vi redan innan observationstillfällena valt ut områden vi skulle undersöka var 
observationerna av förskolegårdarna strukturerade (Franzén, 2014). Inför observationerna tog vi 
först kontakt med respektive förskolechef, och berättade om vårt syfte samt frågade om vi skulle 
kunna få komma till deras förskola, för att genomföra observationen. Alla förskolechefer godkände 
besöken och tipsade oss om vilka pedagoger vi kunde kontakta på respektive förskola. Därefter 
mailade vi de olika kontaktpersonerna och skickade med ett informationsbrev till vårdnadshavare 
(se bilaga 3) som de gärna fick sätta upp i hallen. I informationsbrevet kunde de läsa om vårt 
examensarbete samt att de informerades om syftet och tanken med observationen. Förskolans 
pedagoger fick välja dag och tid då det skulle passa verksamheten att genomföra observationen. 
Kontaktpersonerna mailade tillbaka och alla gav sitt godkännande.  
 
Vi besökte och observerade sex olika gårdar under oktober 2016 där våra landskapsarkitekter varit 
med och utformat förskolegården. Förskolorna vi besökte bestod av fem till tio avdelningar. På två 
av förskolorna var gårdarna uppdelade i olika enheter och där valde vi att titta på två gårdar på 
samma förskola. Sammanlagt besökte vi fyra förskolor men undersökte sex gårdar. På de uppdelade 
gårdarna var det färre barn som lekte och vi uppskattar det till ungefär 20-30 barn medan det på de 
två gårdar som inte var uppdelade i mindre enheter samsades cirka 50-65 barn. Vid 
observationstillfället började vi med att presentera oss för pedagogerna och berättade vad syftet var 
med observationen. Därefter valde vi att ta en passiv roll där vi gick runt på gårdarna och 
observerade hur barnen använde sig av miljön samt hur gården var utformad. Vi antecknade på ett 
block och utgick från observationsprotokollet (se bilaga 2). Varje observation varade i cirka 30 
minuter. Under besöket studerade vi hur förskolegården var uppdelad samt vilka zoner som fanns 
att tillgå. Vidare observerade vi vart barnen befann sig på gården och vad de gjorde där, vilka 
material som fanns att tillgå samt hur barnen använde sig av dessa.  
 
Efter observationstillfällena sammanställdes protokollen till en löpande text om vad vi sett på 
respektive förskolegård. Utifrån den löpande texten jämförde vi resultaten från de olika 
observationerna. Därefter delade vi upp empirin i olika teman: zonindelning, fasta lekredskap, löst 
material, vegetation och nivåskillnad samt aktiviteter på gården. Vi har valt att använda oss av 
begrepp som löst material och fasta lekredskap. Med löst material avser vi material som går att 
flytta, exempelvis brädor, däck, stenar men även naturmaterial och flyttbara hus. Vi har valt att inte 
räkna in standardiserade leksaker (hinkar, spadar och cyklar m.m.). Dessa standardiserade leksaker 
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ger en mer förutbestämd lek jämfört med brädor, däck, stenar och annat naturmaterial. Med fasta 
lekredskap avser vi klätterställningar, gungor och rutschkanor som inte är flyttbara. Till sist 
skapades tabeller utifrån våra teman för att få en tydligare överblick av de olika förskolegårdarna.  

Forskningsetiska aspekter 
Inför intervjuerna och i enkäten informerades landskapsarkitekterna om de forskningsetiska 
principerna. Det finns utformat fyra stycken krav. Utifrån informationskravet lämnade vi syfte och 
frågeställningar till landskapsarkitekterna och lät dem även titta på intervjufrågorna. Därefter 
informerades arkitekterna om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade rätt att 
avbryta sitt deltagande. Vid intervjutillfället godkände arkitekten sitt deltagande och var medveten 
om att de när som helst kunde avbryta, detta utifrån samtyckeskravet. Vid observationerna valde vi 
att följa informationskravet då vi lämnat ut information (se bilaga 3) till vårdnadshavare och de fick 
ta del av syfte och frågeställningar. Barnen var helt anonyma och under observationstillfället låg 
fokus på miljön och inte på enskilda barn. Uppgifterna som vi samlat in från observationer, 
intervjuer och frågeformuläret är anonyma och används endast i denna studie, något som nämns i 
konfidentialitetskravet och i nyttjandekravet.  (Vetenskapsrådet 2002). 
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Resultat  
I detta avsnitt börjar vi med att presentera resultat från våra intervjuer. Vi kommer benämna våra 
landskapsarkitekter med fingerade namn, Maja, Lina och Sara. Genom att bearbeta vår insamlade 
data synliggjordes olika teman. Därför har vi valt att presentera våra intervjuresultat under dessa 
teman för att få en tydlig bild av vårt innehåll och arbete. Våra teman är: Yrkesrollen, 
förskolegårdens utveckling och landskapsarkitekternas ramfaktorer. Därefter följer resultat från våra 
observationer som vi valt att presentera med hjälp av tabeller. Vi utgick från ett 
observationsprotokoll (se bilaga 2) och har efter jämförelse mellan de olika protokollen valt att 
fokusera på gemensamma teman. Det vi observerade var zonindelning, fasta lekredskap, löst 
material, vegetation och nivåskillnader samt vid vilka delar av gården aktiviteter pågick. Med fasta 
lekredskap menar vi klätterställningar, gungor och rutschkanor som inte är flyttbara. Med löst 
material avser vi material som går att flytta exempelvis, brädor, däck, stenar, naturmaterial och 
flyttbara hus och inte standardiserade leksaker (hinkar, spadar och cyklar m.m.). 

Yrkesrollen 
Maja, Lina och Sara har utbildat sig vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och de har alla tagit sin 
examen mellan åren 2005-2010. Samtliga berättar att utbildningen är väldigt bred och till en början 
läser alla samma grund: planering, gestaltning, miljöfrågor och växtkännedom, därefter får de välja 
inriktning. Under utbildningen fokuseras inte förskolans utemiljö. Sara har efter avslutad utbildning 
gått några kurser om barn och utemiljöer. Hon har dessutom erfarenhet av att arbeta på förskola. 
Lina uttrycker: ”vi hade en vecka om lek, om man då tänker sen vad man jobbar med och det är ju 
typ bara lekmiljöer så var det ju väldigt lite på utbildningen”. Alla beskriver yrket som väldigt 
varierande, något som bekräftas när samtliga landskapsarkitekter beskriver sina arbetsuppgifter. 
Lina berättar att hon jobbar mycket med att planera och förändra skolgårdar och parkmiljöer men 
just nu sitter hon och planerar sommarblommorna i stadens centrum inför nästa år. Maja berättar att 
hon är ansvarig för kommunens lekparker, det vill säga allmänna lekplatser som inte tillhör skola 
eller förskola. Sara jobbar med att planera många olika offentliga miljöer. Samtliga respondenter 
har såväl utformat nya förskolegårdar som förändrat äldre förskolegårdar. 

Förskolegårdens utveckling 

Maja upplever att det skett en förändring kring vad som ska tas hänsyn till när en förskolegård ska 
planeras/byggas upp. Tidigare upplevde hon att oftare utgick från pedagogernas önskemål och 
tankar. Maja berättar:  
 

När jag började här då var det väl mer att man lyssnade på personalen å gjorde liksom precis 
vad de ville ha. På så sätt att de ville ha mer gungor å då var det de man gjorde och kanske man 
kom med något enstaka förslag. 

 
Sara tycker också att det skett en förändring, då hon anser att barnens utemiljö fått större fokus. 
Vidare menar hon att det skett en förändring i hur leken ses på. Tidigare användes mer fasta 
lekredskap till exempel gungor, rutschkanor, klätterställningar etcetera. Numera ses leken, i ett 
större perspektiv, bortom de fasta lekredskapen. Hon betonar vikten av växtlighet på 
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förskolegårdarna där barnen tillåts att leka. Förskolegården ska vara en miljö som uppmuntrar till 
lek och lärande på lika villkor. 
 
Lina och Maja nämner båda att Skellefteå kommun haft ett projekt som handlar om jämställda 
förskolegårdar, vilket lett till ett mer utvecklat tankesätt vad gäller utemiljöerna. De berättar att 
underlaget är framtaget av Malmö stad och att de numera använder sig av zoner, vilda, vidlyftiga 
och trygga, när de planerar att bygga upp en ny förskolegård. Även Sara använder dessa zoner som 
utgångspunkt vid planeringen av förskolegårdar. Maja ser fördelar med de nya riktlinjerna som 
kommunen tagit fram. Hon menar att det finns olika viljor hos personalen och risken finns att de 
fastnar i ett tankesätt: ”så här har vi alltid gjort och så ska vi ha det”. Landskapsarkitekterna anser 
att med de nya riktlinjerna finns möjlighet för ett nytt tankesätt som öppnar upp till förändring. 
Maja gör en reflektion om äldre och nya förskolor. Hon anser att det finns en tydlig tanke kring 
utformningen på de nyare förskolorna, men samtidigt upplever hon att förskolegårdarna nu för tiden 
ska vara så tillrättalagda och prydliga. Maja uttrycker: 
 

Jag vet inte, det kanske har att göra med att det är mer uppvuxet på de äldre och att det fått växa 
till sig och så, men jag kan tycka att det ska var så fint ibland att det försvinner en del av det här 
lite stökiga och så… 

 
Lina anser att skog och natur är det optimala för en förskolegård. Hon säger: ”jag tycker ju skogen 
och det vilda det ger ju något helt annat än en platt gräsyta å på något sätt ge utrymme för fri lek, 
oftast det vi ritar blir så fyrkantigt”. Vidare förklarar hon att när de anlägger en hinderbana på 
gården med hjälp av klätterställningar m.m. blir barnen styrda till en bestämd aktivitet. Men i 
naturmiljö, i skog och mark, får barnen mer frihet att själva utforska och bygga sin egen hinderbana 
med hjälp av stock och sten. 

Landskapsarkitekternas ramfaktorer 

Det finns många olika aspekter som en landskapsarkitekt måste ta hänsyn till vid utformningen av 
en förskolegård. Sara berättar att de till att börja med måste veta vem det är som ska använda sig av 
gården, eller om förskolan har någon särskild pedagogik i verksamheten. Varje gård får en unik 
utformning, beroende på dess plats och vilka funktioner som behöver uppfyllas. “Sen måste vi ju 
alltid tänka på såna här tråkiga grejer som typ snöskottning, sophantering och brandväggar” säger 
Lina. Det är många olika ramfaktorer som de måste ta hänsyn till och samtliga anser att det är en 
fördel ju större gården är. Landskapsarkitekterna nämner att det finns riktlinjer kring hur stor en 
gård bör vara, men det finns inga fastslagna regler. När det gäller de större förskolorna, med flera 
avdelningar, menar Lina att det kan vara svårt att utforma en tillräckligt stor gård, i förhållande till 
antalet barn och då tänker landskapsarkitekterna att barnen är ute i omgångar. Samtidigt benämner 
Maja problematiken med lagar och riktlinjer som tagits fram. Hon anser att det skett en förändring 
och menar att pedagogerna tidigare inte var lika medvetna som nu, när forskning och riktlinjer satts 
upp kring ämnet. Tidigare kunde pedagogerna själva bygga och konstruera eget lekmaterial, då var 
det tillåtet att erbjuda barnen löst material, det vill säga brädor, däck, stenar och naturmaterial, på 
förskolegårdarna. Hon anser att besiktningspersonalen är väl nitiska och överanalyserar reglerna. 
Maja säger: “det är väl en sak att man kanske inte får bygga egna klätterställningar med spikar som 
sticker ut, men att det kanske får vara lite stökigt”. 
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Det framkommer vid samtliga intervjuer att löst material, så som brädor, däck och naturmaterial, 
inte tas med i beräkningen under planeringsfasen. Lina uttrycker: “det är inget som vi ritar in 
egentligen utan det är något som pedagogerna själva köper in eller gör”. Landskapsarkitekterna 
belyser att de måste följa de säkerhetsbestämmelser som finns. De köper in godkänd lekutrustning 
och vid placeringen av dessa redskap måste avståndet mellan dem finnas med i beräkningen, då 
redskapen inte får stå för tätt. Sara berättar att det är olika regler mellan kommuner. Både Lina och 
Sara beskriver att gården ska, i så stor utsträckning som möjligt, vara tillgänglig för alla barn så att 
de kan delta i lek. Lina, Maja och Sara betonar vikten av återkoppling till förskolorna för att 
utveckling av utemiljön ska ske. Lina menar att det inte alltid blir som man tänkt. Hon säger: ”det är 
klart att det kan vara jobbigt ibland att höra, men man lär sig något av det också”. Hon anser att det 
är svårt att på förhand avgöra hur saker faktiskt blir i verkligheten, samt att det finns vissa saker hon 
inte kan påverka, då det kan falla bort under uppbyggnaden. 

Zonindelning 
Vi fann att samtliga sex gårdar hade en trygg zon. På gård sex hade de enbart en trygg zon och på 
den gården lekte de yngre barnen, dvs. barn mellan 1-2 år. Fem av gårdarna hade en vidlyftig zon, 
dock upplevde vi att på gård fyra så trängdes den trygga och vidlyftiga zonen på samma yta. Vi 
kunde där se att de yngre barnen gärna lekte i vattenpölarna på samma ställe som de äldre barnen 
cyklade. På fyra av gårdarna kunde vi se en tydlig vild zon där barnen gärna befann sig och lekte i 
buskagen. På gård fem anser vi att det endast finns den trygga och vidlyftiga zonen, eftersom 
gården är väldigt långsmal och sträcker sig runt huset.  
 
Tabell 1 
Förskolegårdarnas zoner 

 

Förskolegård 

 
Gård 1 

 
Gård 2 

 
Gård 3 

 
Gård 4 

 

 
Gård 5 

 
Gård 6 

 

Trygg zon 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 
Vidlyftig zon 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 

Vild zon 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
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Fasta lekredskap 

Alla gårdar vi besökte hade någon form av fasta lekredskap och vi har valt att precisera de mest 
vanligt förekommande i en tabell. Vad vi tydligt kunde se var att endast en av gårdarna hade gunga 
och i detta fall en kompisgunga1. På alla gårdarna som vi observerade upplevde vi att barnen inte 
använde sig av de fasta lekredskapen utan lekte för det mesta vid sidan av dem. 
 
Tabell 2  
Visar de mest vanligt förekommande fasta lekredskapen på de undersökta förskolegårdarna 

 
Förskolegård 

 
Gård 1 

 
Gård 2 

 
Gård 3 

 
Gård 4 

 
Gård 5 

 
Gård 6 

 
Rutschkana 

 
X 

 
X 

  
X 

  
X 

 
Vattenlek 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 

Båt/Bil 

 
 

   
X 

 
X 

 

 
Kojor 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
Gungor 

   
X 

   

 
Gunghäst 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Löst Material 

Två av förskolorna hade någon form av vad vi kallar för löst material. På gård fem använde sig 
barnen av det lösa materialet för att bygga en hinderbana med hjälp av däck, lastpallar och plankor. 
På gård fyra kunde vi se löst material som låg framme, men under den tid som vi gjorde 
observationer var det inga barn som använde sig av det lösa materialet.  
 
Tabell 3  
Visar förskolegårdarnas tillgång för löst material 

 
Förskolegård 

 
Gård 1 

 
Gård 2 

 
Gård 3 

 
Gård 4 

 
Gård 5 

 
Gård 6 

 
Plankor 

     
X 

 

 
Däck 

    
X 

 
X 

 

 
Stenar 

    
X 

 
X 

 

 
Lastpallar 

    
X 

 
X 

 

                                                 
1 En kompisgunga är en större gunga där det ryms flera barn tillsammans. 
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Vegetation och nivåskillnad 

Samtliga gårdar hade träd av varierande storlekar. På gård tre och fem har de valt att bevara 
befintlig naturskog trots att förskolorna är relativt nybyggda. På gårdarna som hade buskar och 
kullar kunde vi se att barnen gärna befann sig i och på dessa. Vi noterade att på de förskolor där det 
fanns rikligt med öppna ytor, var barnen mer aktiva jämfört med gård fyra och gård sex, som hade 
en mindre del öppen yta eller ingen alls. Där var barnen mindre aktiva, många barn valde att sitta i 
knät på pedagogerna eller så lekte de i sandlådan. 
 
Tabell 4  
Visar förskolegårdarnas tillgång till vegetation och nivåskillnader. Med vegetation menar vi buskar, träd, 

skog och odlingslådor. I nivåskillnader ingår kulle/slänt samt öppna ytor 

 
Förskolegård 
 

 
Gård1 

 
Gård 2 

 
Gård 3 

 
Gård 4 

 
Gård 5 

 
Gård 6 

 

Buskar 
 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
Träd 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Skog 

 
 

 
 

 
X 

  
X 

 
 
 

 
Odlingslådor 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
X 

 
X 
 

 
Kulle/Slänt 

 

 
X 

 
X 

 
X 

2st små 

 
X 

 
 

 

 

Öppna ytor 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

liten 

 
X 
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Aktiviteter på förskolegården 

Vid observationerna kunde vi se ett tydligt mönster. Barnen valde att leka på de platser där det 
fanns rikligt med vegetation, kulle/slänt och öppna ytor. Ett exempel på det var att på gård ett 
utnyttjade barnen stora delar av gårdens yta. Några barn lekte och gömde sig i buskarna, andra 
bollade med boll och sprang på de öppna ytorna, eller sprang upp och ner för kullen. Ett annat 
tydligt mönster vi såg var att sandlådorna användes flitigt, barnen grävde och konstruerade med 
hjälp av sanden. Under observationstillfällena var det inga barn som använde sig av de fasta 
lekredskapen. Få gårdar hade tillgång till vad vi kallar för löst material och endast på gård fem 
kunde vi se barnen använde sig av dessa. Där byggde barnen en egen hinderbana med hjälp av däck, 
lastpallar och plankor. På de gårdar där det fanns cyklar använde sig barnen av dem. Vi upptäckte 
däremot att fler förskolor hade tillgång till cyklar men vid observationstillfället var dessa inlåsta. 
 
Tabell 5  
Visar var på gården aktiviteter pågick samt hur många barn som befann sig på gården under 

observationstillfället 

 

Förskolegård 

 
Gård1 

20-30 st barn 

 
Gård 2 

20-30 st barn 

 
Gård 3 

20-30 st barn 

 
Gård 4 

50-65 st barn 

 
Gård 5 

50-65 st barn 

 
Gård 6 

ca 20 st barn 

 

Vegetation 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
Öppna ytor 

 
X 

 
X 

 
X 
 

   

 
Kulle/ Slänt 

 
X 

 
X 

 
X 
 

   

 
Sandlåda 

 
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 
 

 
Fasta 
lekredskap 
 

      

 
Löst material 
 

     
X 

 

 
Cyklar 

    
X 

 
X 
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Diskussion 
I den första delen av diskussionsavsnittet kommer vi att jämföra vårt resultat med tidigare studier 
samt komplettera med våra egna tankar. I den andra delen presenteras studiens slutsatser utifrån 
dess syfte och frågeställningar. Avslutningsvis presenteras en metoddiskussion. 

Yrkesrollen 
Vi har under arbetets gång upptäckt att det är svårt att definiera landskapsarkitekternas yrke.  
Vid intervjuerna beskriver alla informanter yrket som väldigt varierande och alla har olika 
arbetsuppgifter. Detta styrks av Thibaud (2005) som menar att yrket är brett, det innefattar allt från 
att planera olika stadsdelar till att plantera blommor. Vi menar att landskapsarkitekter måste vara 
kunniga inom fler områden samt att de inte får vara rädda för att ta hjälp av andra. Resultaten av 
intervjuerna visar att utbildningen är väldigt bred, något som även Sveriges Arkitekter (2016) 
belyser när de beskriver utbildningens uppbyggnad. Intervjuerna tyder på att de under endast en 
vecka arbetar med lekmiljöer, vilket vi anser är väldigt lite. Med tanke på utbildningens utformning 
och hur lite tid som läggs på just lekmiljöer tycker vi att ett stort ansvar läggs på 
landskapsarkitekterna. Det är då viktigt att landskapsarkitekten sätter sig in i verksamheten, vilket 
även Sara belyser i intervjun. Hon menar att det är viktigt att ta reda på vem det är som ska använda 
sig av gården, eller om förskolan har en särskild inriktning och specifika önskemål.  

Förskolegårdens utveckling 

Intervjuerna pekar på att det skett en förändring kring tankesättet om utomhusmiljön och barnens 
utemiljö har fått större fokus. Enligt Skolverket (2013a) har det aldrig tidigare varit så många 
inskrivna barn på förskolan som nu, Lenninger & Olsson (2006) samt Mårtensson (2004) menar att 
utomhusleken konkurrerar med en mängd andra aktiviteter, därför ställs höga krav på hur förskolans 
utomhusmiljö konstrueras. Efter många års erfarenhet inom förskolan känner vi igen oss och har 
varit med om denna förändring och upplever att barn idag vistas stora delar av sin vakna tid på 
förskolan. Maja upplever att det skett en förändring då hon tidigare upplevde att de tog mer hänsyn 
till pedagogernas önskemål jämfört med idag. 2014 gav regeringen ett uppdrag till Boverket samt 
Movium att ta fram nya riktlinjer för utformning, planering och skötsel av barn och ungas utemiljö 
(Boverket, 2015). Vi menar att dessa riktlinjer kan ses som, och har, positiv effekt för förskolans 
utomhusmiljö. Samtidigt menar vi på att det måste vara svårt att avväga hur mycket pedagogerna 
ska vara delaktiga i planeringen. Vi anser att det är ett dilemma eftersom det är pedagogerna som 
besitter kunskap om barns utveckling och lärande samtidigt som landskapsarkitekterna har 
kunskapen om uppbyggnad och utformning av miljön.  
 
Lina och Maja belyser att Skellefteå kommun har bedrivit ett projekt som handlar om jämställda 
förskolegårdar, vilket har medfört ett nytt tankesätt rörande utemiljöerna. Sara anser att det skett en 
förändring av lekens betydelse. Hon menar att lek idag ses ur ett större perspektiv, bortom de fasta 
redskapen. Neberlong (2015) styrker detta genom att även hon betonar lekplatsernas förändring 
över tid och naturmiljön nu står mer i fokus. Neberlong berättar att i Danmark har de utformat en 
lekplats som inte har några fasta lekredskap, barnen får istället utforska på egen hand. Lina hävdar 
att skog och natur är det optimala för en förskolegård, samt att naturmiljö ger barnen större frihet att 
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”själva utforska”. Hon menar även att barnen blir mer styrda till en bestämd aktivitet av de fasta 
lekredskapen. Detta kan jämföras med Luchs & Fikus (2016) studie i Tyskland, deras resultat visar 
att barn leker längre tid på de naturnära lekplatserna, jämfört med hur länge de lekte på de 
standardiserade lekplatserna, med fasta lekredskap. Vid våra observationer såg vi att barnen inte 
lekte med de fasta lekredskapen utan valde att leka vid sidan av dessa. Vi menar att detta ger tydliga 
indikationer på att naturmiljö är viktiga inslag på förskolegårdar. Vidare menar vi att naturmiljö 
borde vara en självklarhet vid planering och utformning av nya utemiljöer. 

Förskolegårdens fysiska utformning 

Reijer & Sörensen, (2007) samt Chronvall, (2010) menar att förskolegårdens utomhusmiljö kan 
förändras med enkla medel, exempelvis kan asfalten målas, gräset kan klippas i olika mönster eller 
så kan naturmaterial användas för att tillfälligt förändra miljön. Alla dessa möjligheter fanns på de 
förskolegårdar som vi besökte, men baserat på egna erfarenheter, finns det en rädsla för att själva 
förändra miljön. Vi menar att pedagoger lägger stor vikt vid vad som är tillåtet eller inte, samt på de 
regler som finns uppsatta. Dock anser vi att dessa regler är svårtolkade, vi förstår att det många 
gånger handlar om säkerhet, men samtidigt finns inga regler uppsatta utanför förskolegården, 
exempelvis när förskolegrupper besöker skogen och andra naturområden. De Jong (2010) belyser 
vikten av att anpassa miljön efter barnens behov och intressen. Hon menar att barngrupperna 
ständigt förändras och på samma sätt måste även utomhusmiljön anpassas. Med detta skäl som De 
Jong ger exempel på kan vi tycka att det är konstigt att förskolorna inte skiljer sig mer åt än de gör. 
Det finns skillnader i utformningen, dock inte anpassat efter barngruppens behov och intressen, 
miljön är redan fastslagen vid planeringen av förskolans uppbyggnad. Skolverket (2013b) belyser 
att det är viktigt att det finns tillgång till varierat material, som gynnar barns kreativitet. Resultatet 
av observationerna visar att väldigt få förskolor har tillgång till vad vi kallar löst material. Vidare 
framkom det i samtliga intervjuer att löst material inte tas med i beräkningen när de planerar miljön. 
Lina berättade: “Det är inget som vi ritar in egentligen utan det är något som pedagogerna själva 
köper in eller gör”. Vi upplever att dagens förskolor är väldigt prydliga och tillrättalagda. Vi 
upplever det som tråkigt att det inte finns så stora möjligheter till förändring av utomhusmiljön. 
Inomhus är förskolorna noga med att förändra och anpassa miljön utifrån den barngrupp som finns. 
Vi anser att det är annorlunda utomhus och att det enda som skiljer sig är årstidsväxlingarna.  
 
Respondenterna nämner i resultatet att Skellefteå kommun använder sig av ett underlag, framtaget 
av Malmö stad (2011), vilket kan användas som ett verktyg för planering och utformning av 
förskolegårdar. I underlaget beskrivs olika faktorer att ta hänsyn till för att uppfylla barns olika 
behov. De har valt att dela in förskolegårdens utemiljö i tre olika zoner. Den trygga, vidlyftiga och 
den vilda zonen. Observationsresultatet visar att fyra av förskolegårdarna hade tydliga zoner, 
däremot saknades vissa zoner på två av gårdarna. De zoner nyttjades mest var de trygga och vilda 
zonerna. Det som lockade såväl yngre som äldre barn i den vilda zonen var buskar, skog och kullar. 
I den trygga zonen befann sig endast yngre barn och de lekte i sandlådan. I resultatet av intervjuerna 
framgår det att landskapsarkitekterna önskar öppna ytor, vilket vi håller med om. Vi menar att stora 
och öppna ytor lockar alla barn till lek. Vi hävdar även att detta är något som styrks av våra 
observationer. Mårtensson (2004) menar att ytan måste anpassas efter de barn som ska befinna sig 
där. Hon anser att det finns både för- och nackdelar med en stor eller liten yta. När en förskolegård 
har alltför liten yta finns risk att de yngre barnen inte utvecklar leken, samtidigt som om ytan är för 



17 
 

stor så kan de yngre barnen få svårt att hålla ihop leken. Vi förstår dilemmat och problematiken som 
Mårtensson belyser gällande att ytan ska anpassas. Om förskolegården är stor tror vi att är enklare 
att anpassa ytan efter olika behov. Med enkla medel som till exempel blomlådor, kan pedagoger 
avgränsa gården utifrån barngruppens behov. Grahn (1997) menar att barn blir hänvisade till den 
miljö som vuxna erbjuder. Vidare menar Grahn att som vuxen är det lättare att förflytta sig mellan 
olika typer av miljöer och de kan välja om de vill stimuleras eller ha lugn och ro.  
 
I resultatet av intervjuerna beskriver Maja problematiken med de regler och riktlinjer som finns. Det 
är svårt att konstruera eget material och hon tycker inte att de som besiktar gårdarna ska 
överanalysera reglerna. ”Det är väl en sak att man kanske inte får bygga egna klätterställningar som 
sticker ut, men att det kanske får vara lite stökigt”. Detta kan jämföras med det Sandseter & Sando 
(2016) belyser, att förskolegårdarna idag blir säkrare och säkrare, vilket leder till sämre och mindre 
utmanande utomhusmiljöer för barnen. Enligt Boverket (2015) ska en bra utomhusmiljö inte bara 
vara säker, den ska även vara utmanande och bidra till barns utveckling. I enlighet med det 
Boverket belyser, anser vi att detta är ett stort dilemma. Kan en gård både vara så väl säker som 
utmanande på samma gång? Vi menar att det kan finnas en risk att säkerhetsaspekter premieras 
vilket kan leda till att vi försummar barns behov av fysiska utmaningar. Vi befarar att om 
utvecklingen fortsätter i denna takt, så finns risk för att vi snart inte törs gå ut med barnen på 
förskolan. Detta samtidigt som forskning visar på hälsofrämjande effekter av att vistas ute.  

Avslutande reflektion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur en bra utomhusmiljö är konstruerad enligt 
landskapsarkitekter, samt att observera hur miljön används av barnen på förskolan. 
Frågeställningarna som bearbetats var: Vad är enligt landskapsarkitekter viktigt vid utformningen 

av den fysiska utomhusmiljön på förskolan? Hur använder sig barnen av den fysiska utomhusmiljön 

på förskolorna? Utifrån våra resultat kan följande slutsatser dras, landskapsarkitekter uppskattar 
stora öppna ytor med varierad terräng. Barnen ska utmanas samtidigt som miljön ska inkludera alla. 
Landskapsarkitekterna upplever att det lätt blir prydligt och tillrättalagt, samtidigt som regler och 
riktlinjer sätter stopp för mer naturlik miljö. Resultatet av observationerna visar att barnen inte 
använder de fasta lekredskapen utan barnen befinner sig mer i buskage, sandlådor och öppna ytor, 
Våra observationer ligger bakom studiens titel, Rutschkana vs Buskage, en kamp som, enligt vår 
mening, buskagen vinner. Denna studie har varit både intressant och lärorik. I en vidare forskning 
skulle det vara spännande att undersöka hur barn skulle kunna påverka utformningen av förskolans 
gård. Vi anser att barn har rätt att bli lyssnade på och förskolans utomhusmiljö bör ständigt anpassas 
efter barns behov och intressen på samma sätt som vi upplever att inomhusmiljön förändras utifrån 
barngruppen. 
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Metoddiskussion 

I denna studie har vi samlat in data från tre landskapsarkitekter och sex förskolegårdar, där dessa 
landskapsarkitekter varit delaktiga i utformningen. Vi är väl medvetna om studiens storlek, men vi 
menar ändå att den kan ge indikationer till hur en bra förskolegård ska vara utformad. Något som 
kan ha påverkat är att landskapsarkitekterna fick se våra frågor innan. Fördelarna med det menar vi 
var att de kunde förbereda sig och känna sig trygga samt veta vilka områden intervjun skulle röra 
sig inom. En annan tanke är att det hade varit intressant om vi gjort en gruppintervju med två av 
landskapsarkitekterna och därmed fått en mer levande intervju som öppnat till diskussion och 
reflektion dem emellan. Enkäten vi skickade och fick svar på via mail fungerade bra. Vi upplever 
däremot att det alltid är bättre att träffas personligen, då blir intervjun mer levande. I detta fall var 
det inte möjligt och då tycker vi att detta var ett bra alternativ. Med tanke på vår bristande 
erfarenhet av intervjuer så kan det ha påverkat vårt resultat. Vi anser att fördelen med att intervjua 
landskapsarkitekter, är att vi inte har någon tidigare erfarenhet av yrket. Om vi intervjuat 
exempelvis pedagoger, kanske våra förkunskaper kunnat förutspå svaren och tolkat in våra egna 
erfarenheter av förskolans verksamhet. 
 
Observationerna genomfördes efter intervjuerna, dock upplever vi i efterhand att det varit mer 
intressant om vi gjort tvärt om. Då hade vi kunnat fråga mer specifikt om de olika förskolegårdarna. 
Då observationerna utfördes under hösten kan vädret och årstiden ha påverkat vår upplevelse av 
gården. Ett besök under en annan årstid kanske hade gett oss en annan bild av hur barnen använder 
sig av miljön. Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat vårt resultat är att respektive 
observationstillfälle endast genomfördes en gång och under 30 minuter. Vi menar dock ändå, att 
dessa observationer gav oss tydliga tecken på vad som lockar barn till lek. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
Hej! Vi är två studenter från Umeå Universitet som nu går sista terminen på förskollärarprogrammet 
i Skellefteå. Vi skriver just nu vårt examensarbete som kommer att handla om förskolornas 
utemiljö. Därför är vi nyfikna på att höra dina tankar kring detta ämne. 

Vi följer vetenskapsrådets etiska riktlinjer gällande forskning: 

-Du kommer att få ta del studiens syfte och ditt deltagandet är frivilligt, samt att du kan välja  att 
avstå när som helst.  

- Dina svar kommer att vara anonyma 

- Vi kommer enbart att använda insamlad data till e amensarbetet. 

- Du får självklart ta del av studiens resultat. 

Syfte  

Syftet är att studera hur en bra utomhusmiljö är konstruerad, enligt arkitekter samt att se hur miljön 
används utav barnen. 

 
Frågeställningar 
Vad är enligt arkitekterna viktigt vid utformningen av utomhusmiljön   
 
Hur använder sig barnen av utomhusmiljön? 
 
Intervjufrågor 
 
Vad har du för utbildning? 
 
När gjorde du din utbildning? 
 
Vad ingår i din utbildning?  
 
Hur länge har du arbetat som landskapsarkitekt? 
 
Vad har du för erfarenheter av barn och deras behov? 
 
Arbetar du endast med att utforma förskolegårdar? 
 
Hur tänker du som arkitekt vid utformningen av en förskolegård? 
 
Vad finns det för regler och riktlinjer som ni förhåller er till? 
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Hur ser du på tillgång till löst material? 
 
Har det någon betydelse hur stor gården är? 
 
Hur har utemiljön förändrats över tid? 
 
Vad beskrivs som bra utomhusmiljö? 
 
Hur är gården utformad? 
 
Finns det olika zoner på gården? om ja, hur tänker du kring dessa? 
 
Sker någon återkoppling till byggena där du varit ansvarig? 
 
Finns det något mer du vill tillägga? 
 
          
Tack för att du vill vara med och medverka i vårt examensarbete.    
 m du är intresserade av att ta del av studien då den är avslutad, skicka gärna med en e-post som vi 
kan nå dig på. 
      
Undrar du något, når du oss på  veronica.brannstrom@gmail.com, eller cla75@telia.se 
Mvh Veronica Brännström & Camilla Anthony  
     
  

mailto:veronica.brannstrom@gmail.com
mailto:cla75@telia.se
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Bilaga 2 Observationsprotokoll 
 
Finns olika zoner? 
 
Vart leker de olika åldersgrupperna? 
 
Vart befinner sig barnen? Stannar dem upp? 
 
Vad gör dem? 
 
Hur ser det ut med tillgång till löst material? 
 
Hur använder sig barnen av löst material? 
 
Hur ser det ut med vegetation? 
 
Hur använder sig barnen av vegetationen? 
 
Vad finns för lekredskap? 
 
Hur använder sig barnen av lekredskapen? 
 
Finns möjlighet till förändring av förskolegården? 
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Bilaga 3 Hejsan Vårdnadshavare! 
Vi är två studenter från Umeå Universitet som går sista terminen på 
förskollärarprogrammet i Skellefteå. Vi skriver just nu vårt examensarbete 
som kommer att handla om förskolornas utemiljö. Vårt syfte är att studera 
hur en bra utomhusmiljö är konstruerad, enligt arkitekter samt att se hur 
miljön används av barnen. Vi kommer därför att göra besök på er förskola 
för att se hur barnen använder sig av utomhusmiljön. Era barn kommer att 
vara helt anonyma och inga bilder på dem kommer att förekomma. Tanken 
är att inte bara observera barn på er förskola utan fler förskolor kommer att 
ingå i studien. Vi kommer även att intervjua arkitekter kring deras tankar 
kring utformningen. Är det något ni funderar över eller vill komma i 
kontakt med oss så är det bara att höra av sig. 
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