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Sammanfattning 

I detta arbete presenteras en studie som undersöker likvärdigheten i förskolans när- och 

utomhusmiljö. Arbetet tar sitt avstamp från skollagen och dess formulering “ Alla barn har rätt 

till en likvärdig utbildning”. I studien har tre frågeställningar formulerats för att besvara 

syftet. Frågeställningarna är följande: På vilket/vilka sätt har förskolans närmiljö betydelse för 

att uppnå målet; likvärdig utbildning? Hur kompenserar pedagogerna för en mindre 

stimulerande när- och utomhusmiljö på förskolan? Vad kan när- och utomhusmiljön på 

förskolan ha för betydelse för barns utveckling?  Undersökningen gjordes med hjälp av 

litteraturstudier och besök på tre olika förskolor där det genomfördes intervjuer med 

förskollärare och föreståndare på förskolorna samt observationer av utomhusmiljöerna och av 

barns utelek. Resultatet visade att det är viktigt att ha en givande när- och utomhusmiljö, 

liksom att det är av vikt hur de som arbetar inom förskolan använder sin när- och 

utomhusmiljö i verksamheten med barnen. Resultatet visade även vad barnen väljer att leka 

med, främst beror på vad förskolan har för tillgångar och vad det är för väder. Pedagogerna 

lyfte även fram under intervjuerna att vattenleken är viktig för barnen. För att uppnå en 

likvärdighet i förskolornas utomhusmiljöer krävs att pedagoger ser möjligheter att arbeta med 

den miljö och de tillgångar förskolan har att erbjuda. 

Nyckelord: 

I Ur och Skur, landsbygd, närmiljö, pedagogik, Reggio Emilia. 
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1. Inledning 

Under vår utbildning till förskollärare har det blivit tydligt både genom praktiska och 

teoretiska studier att utemiljön har stor betydelse inom förskolans verksamhet. Något de flesta 

förskolor har gemensamt är att verksamheten ofta praktiseras utomhus stora delar av dagen, 

därför är utemiljön en viktig del i den pedagogiska vardagen. Vid VFU- perioder har vi sett 

några olika varianter av förskolors utemiljöer och hur de används. Detta har lett till att vi har 

fått olika upplevelser om dem. Upplevelser som att på en del förskolor verkar utemiljön inte 

stimulerande för barnen och på andra förskolor kan den vara full av möjligheter. 

”Skollagen föreskriver att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara likvärdig. 

Normerna för likvärdigheten anges av de nationella målen och förskolan ska arbeta för att nå 

dessa mål” (Utbildningsdepartementet, 2010:5). Detta är något båda upplever vara en av de 

viktigaste och svåraste uppgifterna i förskolan. Särskilt när det gäller förskolors utomhusmiljö 

och övriga närmiljö. Det varierar mycket mellan förskolorna där vissa har oändliga 

möjligheter utomhus och förskolor med väldigt begränsade möjligheter utomhus. Hur kan 

dessa olika förskolor leva upp till detta citat från läroplanen vilket grundas i skollagen? Är det 

möjligt att skapa en likvärdig utbildning för alla barn i förskolan? Hur blir utbildningen 

likvärdig för alla barn när förutsättningarna på varje förskola ser olika ut? Är frågor som 

uppmärksammas i denna undersökning. 

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 

fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas (Skollagen 1 kap. 9§). 

En likvärdig utbildning innebär inte att utbildningen ska vara likformig, istället menas att 

förskolors verksamheter inte behöver se likadana ut, men kvaliteten ska vara densamma 

oavsett var i landet skolan ligger. Med detta menas att en förskola med brister kompenserar 

dessa med andra erfarenheter att erbjuda barnen. Eftersom både kommunala- och 

friskoleverksamheter har gemensam reglering föreskrivs lika villkor för kommunala skolor 

och friskolor.  ”Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda 

bestämmelser i denna lag” (Skollagen 1 kap. 8 §). 

En tolkning av begreppet likvärdigutbildning kan vara; en utbildning som innebär att alla har 

lika stor möjlighet att utvecklas oberoende vilken förskoleverksamhet som de vistas inom.   

Miljön inomhus på en förskola är enkel att variera och förändra exempelvis genom att 

möblera om, lägga till eller ta bort saker utifrån den aktuella barngruppen och deras behov 

och förutsättningar. Därför är det enklare att göra förskolans inomhusmiljö mer likvärdig på 

de flesta förskolor. Svårare är det att förändra i förskolans utomhusmiljö. Elisabeth Nordin-

Hultman (2008) skriver om en studie som undersöker pedagogiska inomhusmiljöer. 

Författaren menar att det funnits ett mönster av likartat pedagogiskt material på en förskola, 
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med skillnader i till exempel de olika estetiska materialen. Undersökningen kommer alltså att 

göras på ett likartat sätt, där olika förskolors miljöer jämförs med skillnad i att denna 

undersökning sker utomhus. Norén-Björn (1993) ger tips på vad pedagogerna bör tänka på när 

en förskolegård ska planeras. Författaren skriver att förskolegården, precis som förskolans 

byggnad, bör ha många olika rum, exempelvis rum för att äta, vila, pyssla, experimentera, 

springa, leka och vara för sig själv en stund. Detta på grund av att utomhusmiljön ska erbjuda 

samma pedagogiska kvalitet som förskolans inomhusmiljö.  

Anette Sandberg (2008) påpekar att majoriteten av att alla barn under 6 års ålder i Sverige 

spenderar största delen av sin vakna tid på förskolan med jämnåriga kamrater och pedagoger 

samt att alla förskolor har en rutin av att vara utomhus delar av dagen. Hon menar dessutom 

att forskare ofta betonar betydelsen av barnens utelek på grund av alla dessa möjligheter att få 

barn att utvecklas och upptäcka världen. 

Anders Szczepanski (2007) menar att utomhusundervisningen ”förenar känsla, handling och 

tanke” (2007:14). Han skriver även att utomhuspedagogik blivit en motsats till 

undervisningen som sker inom skolans väggar. I utomhuspedagogiken menar Szczepanski att 

det talas om var lärandet sker medan detta ses självklart i inomhuspedagogiken. I 

utomhuspedagogiken är den fysiska verkligheten lärmiljön, alltså kan det sägas att när 

förskolan bedriver verksamheten utomhus är platsen både sättet att lära och objektet för 

lärande. Detta påpekar även Lars-Owe Dahlgren och Anders Szczepanski (2004). De menar 

att utemiljön är en plats för lärande och samtidigt ett föremål för lärande. 

Under denna studie har det genomförts besök på tre olika förskolor, varav två är kommunala 

och en är en friskola. En av de kommunala förskolorna är en förskola med en avdelning för 

barn 1-5 år med plats för tjugo barn som ligger på landsbygden ungefär två mil från närmsta 

tätort. Den andra är en förskola med två avdelningar och tjugo barn per avdelning. Barnen är i 

åldrarna ett till fem år på båda avdelningarna och förskolan ligger i en tätort. Fri-förskolan vi 

besökt är ett föräldrakooperativ inspirerat både av Reggio Emilia och I Ur och Skurs 

pedagogik. Även den är en avdelning med plats för tjugo barn i åldrar 1-5. Alla förskolor som 

ingår i undersökningen är placerade inom samma geografiska område.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare inom förskoleverksamheter arbetar för en 

likvärdig utbildning kring när- och utomhusmiljö. Syftet strävar efter att nå kunskap om 

pedagogernas tankar och upplevelser angående förskolans utomhusmiljö. 
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1.2 Frågeställningar 

 På vilket/vilka sätt har förskolans närmiljö betydelse för att uppnå målet; likvärdig 

utbildning? 

 Hur kompenserar pedagogerna för en mindre stimulerande när- och utemiljö på 

förskolan? 

 Vad kan när- och utemiljön på förskolan ha för betydelse för barns utveckling? 

Förhoppningen är att syftet skall gå att besvara utifrån de frågeställningar som formulerats. 

Dessa frågeställningar kommer att besvaras med hjälp av litteraturstudier, observationer och 

intervjuer.  

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Historia 

Sverre Sjölander (2007) skriver om utemiljöns och naturens historia. Intresset människor nu 

har för natur, vilda djur och växter har bara funnits i ungefär tvåhundra år. Turism med 

inriktning mot naturen har vi haft i ungefär etthundratrettio år. Tidigare var inställningen till 

naturen enbart nyttopräglad, mark och skog skulle användas samt att vilda djur skulle 

antingen likt rovdjur, utrotas eller likt andra djur, jagas för att bli föda. Denna gamla 

inställning lever till viss del kvar, att naturens alla möjligheter utnyttjas så gott de kan. Men 

även genom jaktlagar har människor lärt sig att bevara naturen på ett annat sätt. 

Szczepanski (2007) påpekar att lärandet om naturen i skolan inom fyra väggar är en väldigt 

ung företeelse, tidigare utövades erfarenhetsbaserat lärande. Kunskaper om odling, jord- och 

skogsbruk, jakt, fiske och matlagning överfördes från generation till generation genom att 

vara delaktig i arbetet. 

Sandberg (2008) skriver om att gå till skogen med barn i förskolan och hur det alltid setts som 

en viktig del i förskolans verksamhet. Hon nämner även den historiska bakgrunden i 

förskolan, att sedan i slutet på 1800- talet då de första förskolorna, barnträdgårdarna bildades 

har det hela tiden lagts stor vikt vid natur för barnverksamhetens innehåll. De var under den 

tiden starkt inspirerade av Freidrich Fröbel (1782-1852) han var naturfilosof och pedagog. 

Senare vidareutvecklades Fröbels pedagogik och i början av 1900- talet ansågs naturen och 

vördnad för den, som viktig och för att barnen skulle utveckla detta gjordes utflykter till skog- 

och jordbruksmark. Ann Granberg (2000) skriver att på barnträdgårdarnas tid var det vanligt 

att barnen fick sova ute. Hela året rullades sängarna och vagnarna ut på deras gård under 

vilan. Detta gjordes för hälsans skull och för att de menade att friskluft ger sunt förnuft. 

I mitten av 1900-talet påverkades förskolans utomhuspedagogik av Skogsmulleskolan, den 

startades i slutet av 1950-talet av Friluftsfrämjandet. Från 1970-talet och framåt erbjöds 
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förskolepersonal utbildning till skogsmulleledare. Barnen skulle genom denna verksamhet 

utveckla miljömedvetande samtidigt som de skulle få grundlägga en hälsosam livsstil. Det 

som låg till grund för barnens lärande i mullepedagogiken var leken, upptäckandet och 

nyfikenheten hos barnen (Sandberg 2008). 

2.2 I Ur och Skur 

Friluftsfrämjandet har en pedagogisk idé i form av friluftsskolor vilka går under namnet I Ur 

och Skur. Dessa skolor är fristående både ekonomiskt och administrativt, men har avtal med 

Friluftsfrämjandet. Anna Westerlund och Kerstin Andersson (2008) menar att utemiljön 

erbjuder närmast oändliga möjligheter för förskolan, men även utmaningar i form av vilka 

metoder som ska användas för att nå läroplanens mål. Därför påpekar författarna att det är 

viktigt för I Ur och Skurs ledare och pedagoger att hela tiden utveckla sina metoder. 

Westerlund och Andersson (2008) ger exempel på vad som är viktigt för en ledare att tänka på 

i naturen tillsammans med barn. Ett sådant är att ledaren måste visa sitt eget intresse och 

trivsel i naturen, ett annat är att ledaren måste vara kunnig inom naturens alla områden och 

tänka på att i naturen kan nästan allting hända, men att ledarna fortfarande håller tider och 

rutiner för mat och andra aktiviteter. 

I Ur och Skur har egna mål utöver Lpfö98 för förskoleverksamheten med grund i läroplanerna 

för förskola och skola. Dessa är: 

 Ge barn kunskap om naturen och förmedla naturkänsla 

 Ge barn ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet 

 Ge barn kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten 

 Ge barn stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen 

 Ge barn möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen 

 Ge barn grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv 

(Westerlund och Andersson, 2008) 

Friluftsfrämjandet har utgivit ut en bok om sådant som kan vara intressant att gå igenom 

tillsammans med barnen på förskolan när de är ute i naturen (Johansson och Franzén 2008). 

Det kan exempelvis handla om vad olika växter heter och hur barnen kan undersöka smådjur i 

naturen. 

Naturupplevelser av olika slag är grogrund för människans naturkänsla såväl igår som idag. 

Vid byggande av det uthålliga kretsloppsanpassade samhället, är det än mer angeläget att 

skapa förståelse för naturens egna kretslopp. Här kan Friluftsfrämjandet göra en hel del! 

(Johansson och Franzén, 2008:4) 
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Författarna skriver att allemansrätten är viktig för Friluftsfrämjandet. Allemansrätten har 

funnits sedan medeltiden. Den finns inte beskriven i lagstiftningen någonstans, men det finns 

bestämmelser i en rad lagar om vad som är förbjudet att göra i naturen och på annans mark 

(Johansson och Franzén, 2008). Allemansrätten ger oss rätt att göra mycket på andra 

människors mark, men endast under följande förutsättningar. ”Att man visar hänsyn och 

omdömen och tar ansvar för det man gör” (Drougge 2005:61). Viktigt är att pedagogerna lär 

barnen den gyllene regeln ”att inte störa eller förstöra för växter, djur och människor” 

(Drougge 2005:61). 

När det gäller föräldrasamverkan och I Ur och Skur vill pedagogerna sträva efter att 

föräldrarna får så stor insikt som möjligt i verksamheten. De vill att pedagogerna ska kunna 

tydliggöra betydelsen av samverkan för föräldrarna utan att kunna ge dem dåligt samvete. Det 

är pedagogerna som måste anpassa sig efter vad föräldrarna har för behov när det gäller 

föräldramöten och så vidare. Drougge (2005) nämner i sin bok att föräldrasamverkan ser olika 

ut beroende på om det är kommunal barn- eller skolomsorg eller ett personal- eller 

föräldrakooperativ. Vid en del skolomsorger som är kommunalt styrda eller vid 

personalkooperativa I Ur och Skurskolor sker det en mindre föräldrasamverkan än på 

föräldrakooperativa I Ur och Skurskolor. Ett föräldrakooperativ är en fristående skola som 

startats av en barngrupps föräldrar. Detta behöver inte innebära att alla föräldrar på förskolan 

arbetar i förskolans verksamhet men vissa föräldrar kan arbeta i verksamheten. I ett 

föräldrakooperativ är ofta övriga föräldrar delaktiga i utformning och styrning av förskolan i 

större utsträckning än i andra skolformer. 

2.3 Reggio Emilia 

Inom Reggio Emilia pedagogiken spelar miljön en viktig roll. Varför den anses vara viktig är 

för att de anser att barnen skapar den bästa förståelsen och meningen genom att ha en miljö 

som stöder barnens behov av erfarenheter, idéer, uttryckssätt och variation. Inom Reggio 

Emilia bör miljön vara utformad på så sätt att den inte kan begränsa barnets vilja att uttrycka 

sig, inte heller pedagogerna ska kunna påverka eller värdera den. En del av lekmaterialet till 

exempel. dockor, bilar, pussel och andra liknande material finns i begränsad skala. Inom 

Reggio Emilias pedagogik nämns det ofta att sådant lekmaterial inte väcker barnens fantasi, 

därför erbjuder de istället material vilket kan öppna barnens möjligheter till att vrida och 

vända på fantasin. Det kan de till exempel göra med hjälp av byggmaterial, återvunna saker, 

rör- och naturmaterial. Inom Reggio Emilia talar de även om intelligent material vilket kan 

skapa problemlösande situationer. Det kan vara ovanstående nämnda material, exempelvis hur 

barnen löser problem som gäller hur de ska använda det återvunna materialet som lekmaterial. 

När pedagogerna ska planera inomhusmiljön inom Reggio Emilia är det barnens intressen och 

idéer som spelar roll. Målet med detta är att det ska bli en inspirerande och intressant miljö 

som ska bidra till många lärande möten mellan barnen. Barnen ska inte heller begränsas på 
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något sätt. Inom Reggio Emilia talar de om att inte bara inomhusmiljön utan även 

utomhusmiljön är viktig. De menar att, det barnen kan göra inne kan de ta med sig ut. 

(Sjögren, URL:4). Med detta tankesätt bör de som planerar en förskolas miljö lägga lika 

mycket tid att planera utomhusmiljön som inomhusmiljön. 

Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven (2001) skriver att inom Reggio Emilia är det materialet och 

miljöerna som på olika sätt ska bidra till att öppna de små barnens sinnen. Genom dessa får 

barnen möjlighet att möta ljud, ljusintryck, former och föremål av många olika slag. 

Författarna anser även att miljön finns där av en speciell anledning. Eftersom pedagogerna ska 

arbeta med att utforma och förändra miljön ska de få användning av den på många olika sätt. 

Grundtanken bakom Reggio Emilia är att de sinnesintryck barnen erbjuds inte ska vara 

alldagliga utan ska vara mer utmanande och komplexa för barnets bästa. Därför vill 

pedagogerna inom Reggio Emilia stimulera upptäckarglädje och reflektion. Jonstoij och 

Tolgraven beskriver vidare att det är viktigt för barnen att materialet är på deras nivå. Även att 

barnen har tillgång till många olika material för att de ska kunna utvecklas. I miljön är det 

även viktigt att pedagoger erbjuder barnen många olika möjligheter. 

2.4 Skolskogen 

Skolskogen definieras som ett avgränsat område vilket disponeras av skolan för planerade 

lektioner och utevistelse. Det är ett av många verktyg som finns att tillgå via Skogen i Skolan, 

se www.skogeniskolan.se (Ederlöf och Larsson 2007:5). 

I skogen kan barnen göra mycket som är svårt att klara av i ett vanligt klassrum. Där kan 

pedagoger kombinera undervisning med lek och upplevelse. Det finns dessutom i skogen 

utrymme, frisk luft och möjlighet till rörelse på ett sätt som inte är möjligt i ett klassrum 

(Ederlöf och Larsson 2007). 

I skolskogen är det viktigt att variera sitt arbete när det gäller samspelet mellan barn/elever 

och anpassa aktiviteterna utifrån barnens ålder och utvecklingsnivå. För barnen i förskolan 

kan det handla om att uppleva och leka i naturen. Billy Ederlöf och Sven-Olle Larsson (2007) 

ger även praktiska exempel på hur pedagoger kan arbeta tillsammans med barn i skolskogen. 

De föreslår att man exempelvis kan studera träd, årstider, plantering, djurliv, lavar, mossor och 

andra liknande material som kan användas i lärandesituationer och som utgångspunkter för 

olika lärandeaktiviteter vilka kan anpassas efter ålder på barn och storlek på barngruppen. 

Kommunen kan hjälpa till med en överenskommelse om skolskog mellan markägaren och 

skolan. En skolskog är ett bestämt geografiskt skogsområde där skolan eller förskolan har 

tillåtelse att vistas i för undervisning av olika slag. Det är viktigt att det skrivits in i kontraktet 

vad förskolan får och inte får göra i skogen. Det kan innebära att markägaren är skyldig att 

meddela när något ska hända i skolskogen, till exempel jakt eller avverkning. Samtidigt måste 

skolan få tillåtelse av markägaren för att till exempel byggnationer av olika slag eller 

file:///C:/Users/Emma/AppData/Local/Microsoft/Windows/D:/Downloads/4
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plantering (Ederlöf och Larsson 2007). Vad detta kontrakt innehåller och innebär finns 

beskrivet i bilaga ett. 

2.5 Läroplanen 

I läroplanen för förskolan står det att verksamheten ska ge utrymme för barnens egen fantasi 

och egna planer samt kreativitet i lek både inomhus och utomhus. Utomhusvistelsen ska även 

ge barnen möjlighet till lek och andra aktiviteter vilka kan vara både i en planerad miljö och i 

naturmiljö. Något vilket även står i läroplanen för förskolan är att miljön ska vara inbjudande, 

öppen samt innehållsrik. Förskolans verksamhet ska även främja kreativiteten, leken och det 

lustfyllda lärandet samt att den ska ta tillvara på att stärka barnets intresse för att lära och 

erövra nya kunskaper, färdigheter och erfarenheter (Utbildningsdepartementet, 2010). 

I en målstyrd verksamhet finns ett stort fri utrymme för pedagoger att erövra när det gäller hur 

eleverna kan ta sig fram till målet. Fri utrymmet innebär att man som professionell pedagog 

kan använda olika strategier för att elever ska nå de uppsatta målen (Åkerblom, 2004:141). 

Petter Åkerblom (2004) menar med detta att pedagogerna kan välja att bortse från de 

traditionella mönster som finns och välja alternativa miljöer och medel för att uppnå målen. 

Samtidigt har pedagoger kvar valet att använda sig av traditionella sätt att uppnå målen. 

2.6 Förskolans utemiljö 

Eva Norén-Björn (1993) skriver hur en utemiljö på en förskola kan skapas eller förbättras för 

att den ska bli så givande som möjligt för barnen. Hon föreslår att pedagogerna i ett arbetslag 

ser över sin utomhusmiljö. Det kan vara fördelaktigt att gå runt på gården och se vad varje 

rum eller plats ”säger”. Bara grinden in till gården kan säga många olika saker till exempel: 

trygg, spännande, farlig eller till och med fängelse. Hon ger i texten exempel på rum som kan 

finnas utomhus, det kan vara: 

 Inne rum/koja- exempelvis gjord av en syrenberså 

 Matrum- ett ställe att sitta och äta utomhus 

 Experiment rum- en plats där barnen kan utforska de fyra elementen, eld, vind, vatten 

och jord 

 Scen- för uppträdanden och dramalekar 

 Grupplekplats- där flera barn kan springa och leka tillsammans 

 Klätterrummet- en plats där barn kan klättra 

 Samlingsrum- en plats att ha samling ute 

 Vilorum- en plats för både stora och små att vila en stund 
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 Bygg rum- vilket exempelvis kan vara en skräphög där barnen kan hitta något att göra 

konstruktioner av (Norén- Björn 1993). 

Eva Selin (2007) skriver även om att skapa rum i rummen och hur viktigt det är för barnen att 

de även utomhus har olika små rum där de kan gå undan när de är ute och leker. Rummen 

behöver inte alltid vara avancerade. Selin menar att barnen kan använda sig av naturmaterial 

vilket finns ute och sådant de kan odla och plantera själv. Det viktigaste är att skapa små olika 

rum för olika lekar tillsammans med barnen. ”Det gränslösa uterummet rymmer oändliga 

möjligheter att upptäcka omvärlden med alla sinnen och hela kroppen i lek och rörelse som 

främjar hälsa och motorisk utveckling” (Selin 2007;2). 

Arne Tragetorn (1996) ger även förslag på planering och utformning av utemiljön och de 

pedagogiska möjligheter detta ger. 

 Fler mindre sandlådor inbjuder till mer koncentrerad lek än en stor. 

 Väl avgränsade ytor ger koncentration, lugn och ro i leken, viktigast för små barn. 

 Lekstugor stimulerar rollek. 

 Kojor där barn kan vara ifred i sin lek kan förbättra kvalitet i konstruktions- och 

rollekar. (Tragetorn, 1996) 

Tragetorn (1996) skriver om konstruktionslek. Han nämner där konstruktionsmaterial 

exempelvis sand och lera. När pedagogerna ska anordna för sådan lek med lera är det bra med 

ett arbetsbord vilket är ungefär 80x80 cm stort och rymmer lek för tre till fyra barn i taget. Då 

kan barnen arbeta direkt på bordet och det är enkelt att ställa undan bordet efteråt. Han 

nämner även att trolldeg och andra liknande material är bra till viss del, men att ha tillgång till 

naturlig lera är ultimat eftersom den är bättre och lättare att forma. Han påpekar även att 

pedagogerna inte ska vara rädda för att barnen smutsar ned sig, barn älskar att bli smutsiga 

och tvättningen efteråt kan bli en del av leken. Om sand skriver han att en sandlåda inomhus 

är något de flesta pedagoger anser vara en bra idé men att det sällan finns på förskolor. Där de 

finns är de oftast för små och grunda. Även här menar han att en låda i storlek 80x80 cm 

runtom och 25-30 cm djup är den optimala storleken för att fyra barn ska kunna leka 

samtidigt. Kvaliteten på sanden är även viktigt, det ska vara finputsad sand istället för grövre 

sand och han menar att med sand kan barnen tillsätta olika mängder vatten och få väldigt 

många olika konsistenser. Han menar även att hinkar är bra att använda som form i sanden 

men att de flesta hårda material kan användas till olika formar i sandleken. 

Tragetorn (1996) är kritisk till att lekmiljöer inomhus på förskolor ofta är väl planerade medan 

lekmiljöerna utomhus är gjorda för att ge en andningspaus åt pedagoger och barn. Här 

påpekas dessutom att uteleken domineras av grovmotoriska lekar och med det ges 

konstruktions- och rollekar mindre utrymme.  
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Eva Insulander (1977) skriver att när förskolan vill göra om förskolans trädgård kan det vara 

värdefullt att ta hjälp av föräldrarna eller något syskon. Förhoppningsvis finns det alltid någon 

som kan hjälpa till på något sätt vilket bidrar till en bättre utemiljö för förskolan. Gör 

pedagogerna något nytt på förskolan kan det vara bra att långsamt öka allt efter hur 

intresserade barnen verkar vara. Författaren fortsätter med att nämna att pedagoger måste ge 

barnen många möjligheter till olika former av rörelselek både inomhus och utomhus. 

Pedagoger ska kunna ge barnen chans att: springa, klättra, åka kana, hänga i linor, repstegar, 

cykla runt, ta sig uppför och nedför, dra kärror, gunga och balansera med mera. Hon anser att 

utemiljön kan planeras och utrustas så att barnen stimuleras till olika rörelselekar vilka kan 

utveckla dem både på ett fysiskt sätt men även psykiskt. Granberg (2000) skriver att utelek är 

grunden för en sund själ i en sund kropp. Barns lek är en del av den motoriska övningen i 

vilken barnen tränar på att utföra och kontrollera sina kroppars olika rörelser genom uteleken. 

Därför är det även viktigt att utemiljön svarar för barns behov av allsidig motorisk övning. 

Utemiljön skall även locka till utforskade lek och träning. 

2.7 Förskolans närmiljö 

Annika Claesdotter (2006) skriver att alla förskolor bör veta hur de vill arbeta med naturen i 

deras verksamhet. Hela arbetslaget bör vara överens om hur de vill arbeta med naturen. 

Författaren skriver vidare att det är viktigt att pedagogerna ger barnen mycket tid till den fria 

leken utomhus och i närmiljön. Claesdotter menar att barnen måste få chansen att känna 

gemenskap med naturen medan de är unga och vistas i förskolan för att annars tror hon att 

barnen inte kommer vilja vistas ute när de blir äldre. Boverket (2011) beskriver ett problem 

definierat i att de flesta förskolor vistas allt för många barn inomhus istället för utomhus. Det 

beror på att inomhusmiljön oftast är attraktiv och att det finns tillgång till leksaker, apparater 

och maskiner som lockar barnen att stanna inne. 

Det är viktigt att lekmiljön på förskolan är medvetet vald utifrån vad barnen väljer att leka 

med. Just därför behöver inte lekmiljön vara en konstruerad lekpark eller bli särskilt dyr. 

Genom att barnen får börja leka tidigt i skogen har de oändliga möjligheter till att utveckla sin 

lek efter sina egna behov. Genom att barnen får använda sin fantasi bekräftar de även 

verkligheten. Det är även omgivningen och det material de har tillgång till som inspirerar 

barnen till saker och ting (Drougge, 2005). 

Norén-Björn (1993) skriver om olika planerade aktiviteter att ta med sig utomhus, såsom 

temaarbeten eller en biologilektion under skogspromenaden. Hon påpekar även att det under 

en skogspromenad kan det hända många olika saker som inte var planerade. Kanske hade de 

tänkt gå ut för att titta på fåglar, men ser istället en katt fånga en skogsmus. I det fallet kan 

barnens intresse riktas mot katten och musen istället för det planerade. Då får pedagogerna 

arbeta med det som finns och försöka leda barnens intresse mot något annat lärorikt. Hon 

påpekar vidare att det är viktigt att bestämma vilken pedagog som följer med ut till vilket 
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ställe. En pedagog med rädsla för höjder kan vara olämplig att följa med på en utflykt där 

barn kan vilja klättra i träd exempelvis. Hon skriver vidare att gården måste ge utmaningar till 

barn i alla åldrar på förskolan, precis som de små barnen behöver utmaningar för att lära och 

utvecklas behöver även de äldre barnen utmaningar samtidigt ska gården ge trygghet åt alla 

barn som vistas där. Monica Sträng (2003) nämner olika aktiviteter pedagoger kan använda 

sig av ute på förskolan. Hon nämner bland annat experiment i naturen och samtal med barn 

om naturen. 

Drougge (2005) skriver att närmiljön och gården bör vara så att den stimulerar barnen till 

rollek och fantasilek. Naturen kan variera mycket och den stimulerar inlevelseförmågan, 

fantasin, koncentrationen, motoriken, kreativiteten och det leder till mer flexibla lekar bland 

barnen. 

Granberg (2000) skriver att naturrummet inte behöver vara allt för stort utan det kan vara ett 

litet område i närmaste dunge, park eller skogsbacke. Hon säger även att det bör ligga i 

förskolans absoluta närområde. Det ska alltså inte innebära många olika transporter, långa, 

tidsödande och tröttsamma promenader eller andra hinder för att ta sig till en plats. Granberg 

menar att det är viktigt att de kan ta sig till samma ställe flera gånger utan försvårande 

omständigheter, liksom att det är viktigt att de ger platsen ett namn för att barnen lättare ska 

kunna känna igen den. 

Jorunn Nyhus Braute och Christofer Bang (1998) skriver om att det är viktigare att barnen får 

uppleva naturen istället för att tänka på vad saker och ting heter i naturen. Det finns väldigt 

mycket barnen kan hitta ett intresse för i naturen och när intresset finns så tycks det även 

finnas en grund för fortsatt lärande. Vidare skriver de att upplevelserna blir oftast roligare och 

mer engagerade om de har någon form av utrustning eller redskap. Det kan vara sådant 

pedagogerna köper in och sådant barnen tillverkat själv exempelvis en lupp, en pincett, en håv 

och så vidare. Alla saker behöver inte enbart vara avancerade utan det som är av vikt är att 

materialen är användbara för barnen. 

Därför bör barnens aktiviteter innehålla följande: 

 Att se, ta på, använda sinnen på material som man hittat eller samlat in 

 Att följa med, observera, undersöka saker från verkligheten i närmiljön, 

 Samla in saker och sortera dem. 

 Att pröva ut saker 

 Att tillverka saker t.ex. saker som ”fungerar” 

 Ta isär saker och sedan sätta ihop dem igen 

 Prata om vad man upplevt och uttrycka de i form av teckningar, modeller, ord mm. 
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 Diskutera sina egna tankar, försöka finna förklaringar på sådant som man har lagt 

märke till. (Nyhus Braute och Bang 1998) 

Johansson (2004) skriver om friluftsliv på vintern och att det är av vikt, speciellt för oss som 

bor på de nordligaste områdena på jorden. Vi får här uppleva otroliga klimatskillnader med 

runt 50 grader skillnad i temperatur och stora ljusskillnader från hela dygn på sommaren och 

bara några timmar på vintern. Detta anses vara anledningen till att nordbor har så stort 

naturintresse. Författaren nämner att om vi älskar naturen är det lätt att vilja ta hand om den 

och vårda naturen på rätt sätt. Johansson skriver vidare om vinter i skogsbacken, att där kan 

de undersöka träd (barrträd och bladträd), djurspår, snöflingor, småkryp och de kan även prata 

och fundera över vad som lever under snön. Dessutom kan skogsbacken på vintern vara en 

härlig lekplats och ett äventyrsland. 

2.8 Kompensation för mindre givande utemiljöer 

Fredrika Mårtensson (1993) skriver hur förskolor i staden kan försöka kompensera de äventyr 

som inte tas emot med hjälp av besök i naturen. Det har till exempel byggts många 

äventyrslekplatser för att locka barn till sinnliga upplevelser i leken. Hon skriver vidare att 

barn direkt kan se om en plats tilltalat dem eller inte och därmed blir platsen äventyrlig, 

spännande, otäckt eller rentutav tråkig. Hon nämner att i en innehållsrik och trygg miljö där 

de vuxna är upptagna med annat fast fortfarande nära är den idealiska platsen för barns 

fantasilek. Karin Björkman (2006) beskriver att platser betyder trygghet, samhörighet och 

bekantskap och att olika känslolägen är mycket gynnsamma för ett kreativt skapande och 

lärande. Hon betonar även att det är viktigt att förskolan ger barnen tillfälle att skapa uterum 

där de känner samhörighet, för att barnen ska lära sig så mycket som möjligt är det en fråga 

om det bästa tänkbara för barnen. 

Patrik Grahn et. al (1997) skriver om hur olika förskolegårdar kan se ut. De påpekar även att 

skolgårdar oftast ser ganska likadana ut, medan förskolegårdar kan variera från vad som 

liknar trädgårdar och parker till en trång innerstadsgård med mycket asfalt. De säger därmed 

att detta ger barnen skilda möjligheter i utemiljön och att det tidigare inte gjorts någon 

undersökning om hur stora skillnaderna blir för barnen. De nämner dessutom att det tidigare 

inte har gjorts någon studie av hur viktigt det är för barn att vara utomhus, det bara anses vara 

givande för barnen, däremot finns studier som säger att vuxna mår bättre och att deras 

koncentrationsförmåga gynnas av att vistas ute i naturen. 

2.9 Inomhus kontra utomhus 

Grahn et. al. (1997) påpekar att utemiljön på förskolan ofta ger större möjligheter än vad 

inomhusmiljön ger barnen. Här nämns att utomhus kan det finnas oändligt med upptäckter att 

göra bara med hjälp av vädret, regn, solsken, åska, vind, årstider och så vidare. De skriver 

även om hur utemiljön kan vara både gynnande och hämmande för barns lekar: 
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Den fysiska miljön kan, precis som människorna runt barnet, bidra till en positiv utveckling 

men också fungera utvecklingshämmande. Utemiljön kan finnas som en trygghetsgivande 

ram runt lek och vila, var utformad så att den underlättar sociala kontakter och/eller inspirera 

till att ensam gå på upptäcktsfärd. Den kan också fungera som en aktiv part i leken, där miljön 

genom sin utformning är helt avgörande för vilka lekar som kommer till stånd. Men 

möjligheten finns också att utemiljön dödar lusten att vidareutveckla lekar, försvårar för lek i 

smågrupper eller hämmar barnets upptäckarglädje, beroende på att där kanske helt enkelt inte 

finns något att upptäcka (Grahn et. al.1997: 8). 

Szczepanski (2007) har gjort en lärandemodell för utomhuspedagogik. Den visas i form av en 

grafisk figur bestående av en stor cirkel med tre små cirklar inuti. I den stora, yttersta cirkeln 

står Hälsa, i de tre mindre cirklarna står Utomhusaktiviteter, Miljöundervisning och Personlig 

och social utveckling, där dessa tre cirklar överlappas står Utomhuspedagogik. Med denna 

modell vill han visa att det krävs ett samspel mellan dessa olika delar för att skapa pedagogik 

i det hela. Grahn et al. (1997) har listat nio huvudkaraktärer som bygger upp en förskolegård, 

där ingår benämningarna: rofylld, vild, artrik, rymd, allmänning, refug, samvaro, kultur, 

tillgänglighet och närhet. Dessa är alla sedan förklarade och motiverade för att visa betydelsen 

av dem. 

Precis som Norén- Björn (1993) menar även Grahn et al. (1997) att det måste finnas plats för 

lugn och vila även utomhus på förskolan. Barn och vuxna behöver möjligheten att gå iväg och 

vara för sig själv en stund. Denna plats kan vara tillägnad lugn lek för en eller två och vara lite 

avskilt från där andra leker som mest. 

Verksamheter som vanligtvis förekommer inomhus kan flytta ut på förskolans gård, tomt 

eller trädgård, till en stadspark, träddunge eller skogsglänta. Det viktiga är att 

pedagogiken och metodiken följer med ut och inte lämnas kvar inomhus. Det går att 

vända det traditionella vistelsemönstret för olika aktiviteter så att huvuddelen av 

verksamheten försiggår utomhus istället för att vara inomhus (Granberg 2000:19f). 

Grahn et. al. (1997) tar upp betydelsen av att diskutera tre aspekter av relationer mellan 

verksamheter som bedrivs ute respektive inne. Förskolepersonalens pedagogik och reglering 

om var de ska vistas är en viktig aspekt. En annan är utformningen av gränsen mellan inne 

och ute. En tredje aspekt är vad som utövas ute respektive inne. 

2.10 Att lära utomhus 

Dahlgren och Szczepanski (2004) menar att samtliga kunskaps- och färdighetsområden kan 

mer eller mindre praktiseras utomhus. Det är däremot viktigt att pedagogerna anpassar 

undervisningen ute till vilka barn de har, till exempel utifrån barnens ålder. Syftet de har med 

att praktisera undervisning utomhus är att öka motivationen, autenticitet och barnens 

personliga upplevelser i naturen. Gunilla Ericsson (2004) skriver att det är viktigt att 

pedagogerna utgår ifrån barnens erfarenheter när de vistas i naturen. Vissa barn kan ha väldigt 



13 
 

stor erfarenhet i naturen medan andra barn inte har någon alls. Det kan till exempel vara barn 

som är invandrare från ett annat land med helt andra naturomgivningar än vi har i Sverige. 

Sandberg (2008) skriver om formella och informella lärmiljöer. Där påpekas att utemiljön 

underskattas som en lärmiljö av företrädare för institutionella lärmiljöer. Hon ställer frågan 

vad barn egentligen lär sig utanför de formella lärmiljöerna, till exempel platser som är 

utanför förskolan. Hon skriver att skillnaden mellan formellt och informellt lärande är graden 

av styrning i det barnen lär sig. 

Insulander (1977) skriver att en av lekens funktioner är att barnen lär sig den omgivande 

verkligheten och kan införliva sig i den med hjälp av sina egna erfarenheter. Därför innebär 

det att barnets sociala miljö har en mycket stor inverkan på deras lekar. Hon nämner även att 

förskolan ska kunna ge barnen en spännande, variationsrik och meningsfull utemiljö. När 

pedagogerna planerar måste de ge barnen möjligheter till att fritt kunna välja vad de vill göra: 

bygg lek, experiment med jord, vatten, eld, trädgårdsskötsel, djur lek, rörelselekar, bollspel 

och så vidare. Det är viktigt att pedagoger ger barnen möjlighet att leva tillsammans med 

andra vuxna och barn. 

2.11 Förskolans yngsta 

Granberg (2000) skriver om de allra minsta barnens utevistelse. Hon menar att utemiljön 

måste vara anpassad även för de allra minsta barnen, samtidigt som den bör locka till 

utforskning, lek och rörelse bör den vara säker för alla barnen. Hon menar vidare att det är 

viktigt för små barn med upprepning, därför att det är viktigt att de känner igen sig i 

utemiljön. Även om förskolan har stora möjligheter att besöka olika ställen i sin närmiljö är 

det viktigt att tänka på att barn behöver upprepning och tillåtas att upptäcka det nya stället på 

egen hand. Hon påpekar även vikten av att pedagogen är med i barnens upptäckter och deltar i 

studerandet av allt naturen kan erbjuda. 

Granberg (2000) beskriver att i småbarns lärande och i det betydelsefulla igenkännandets 

trygghet är det viktigt med upprepning. Det är viktigt att när förskolan gör utflykter 

återkommer till samma plats för att barnen ska känna igen sig, begripa sin omgivning och 

upprepa sitt utforskande flera gånger. Därför anser Granberg att naturbesök ska vara en 

återkommande aktivitet för barnen. Platsen kan besökas dagligen eller två-tre gånger i veckan, 

men aldrig mindre än en gång i veckan. Det beror på att barns tidsperspektiv är kortare än 

vuxnas och bör därför repeteras oftare. 

2.12 Utemiljöns möjligheter 

Anna Lenninger och Titti Olsson (2006) skriver om det lösa materialet vilket finns i naturen 

och att den är utmärkt för leken. Det kan även bli färre konflikter mellan barnen om de får 

möjlighet till att leka utomhus. Detta eftersom att det finns otroligt mycket tillgångar till 

pinnar, kvistar, kottar, stenar, löv med mera så är det lätt för barnen att bli mer generösa och 
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vilja dela med sig av materialet. Granberg (2000) skriver även att konflikterna blir allt färre 

när barnen vistas utomhus för att leken är mer fantasifull och mer varierad. Författaren menar 

även att det finns stora ytor där barnen kan leka mer avskilt och ensamma. Genom att barnen 

får större valmöjligheter och större frihet kan det leda till att barnen får skilda intressen och de 

olika behoven inte kolliderar lika ofta. Eftersom att barnen har stora möjligheter och ytor att 

vara på kan det även bidra till att leken utvecklas en del och att den till och med blir mindre 

stereotyp. 

”Att låta barn utvecklas till fria barn i fria kroppar är livsviktigt”, (Lenninger och Olsson 

(2006:63). 

Selin (2007) nämner även att en bra utemiljö erbjuder möjligheter till återhämtning i lugn och 

ro tillsammans med andra eller själv. Selin skriver även att barnens lek växter fram 

tillsammans med den omgivande miljön. 

Granberg (2000) belyser att utomhusmiljön erbjuder en oändlig rikedom av många varierande 

intryck och upplevelser som engagerar många olika sinnen samtidigt för barn och vuxna. 

Eftersom att både sinnesintryck och upplevelser samverkar med varandra ger det även barnen 

en helhetsupplevelse av sin omgivning. De olika material och företeelser som kopplas till sin 

autentiska miljö och kunskaper knyts tillsammans till en direkt upplevelse. Granberg 

beskriver även detta med en figur: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 (Granberg 2000:30) 

I denna figur är i princip alla erfarenheter och lärdomar barnen kan berikas med i förskolans 

utemiljö uppräknade. I mitten av blomman står olika ämnesområden barnen kan tränas i 

utemiljön. 
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Drougge (2005) skriver om barns fantasi i leken. ”Naturen stimulerar till mer 

inlevelseförmåga och fantasi än i iordningsställda lekmiljöer”. Om de inte har någon 

inlevelseförmåga och fantasi kan inte heller nya vetenskapliga framsteg göras enligt Drougge 

(2005: 8). 

Lenninger och Olsson (2006) belyser att leken är mer fysisk utomhus för att många barn anser 

naturen är intressant och de även har mer valmöjligheter i leken ute. Oftast ser pedagogerna 

att kroppens rörelser och det sinnliga samspelet med omgivningen är mycket tydliga. De anser 

även att utemiljön för barn kan vara ett viktigt fri-rum där barnen kan uppleva och få starka 

lekupplevelser. Lenninger och Olsson skriver även att barnen behöver en utemiljö som lockar 

dem till att stanna till och leka och att röra på sig. De skriver även att vi människor har en stor 

förmåga till att se på den fysiska miljön och kan se möjligheter för den speciella platsen. 

2.13 Upprepning 

Alla går vi och bär på minnen från någon miljö eller plats som känts betydelsefull för oss. 

Oftast är denna plats knuten till barndomen och till en plats utomhus. Att vi minns den så 

starkt beror just på att vi förankrat den i minnet med hjälp av våra sinnen, på det sätt som är 

barnets naturliga sätt att ta till sig den fysiska omgivningen. Det råder en mycket aktiv 

interaktion mellan barnet och den fysiska miljön. För barnet är miljön mycket påtaglig, och 

intensiv upplevd del av det sammanhang som han/hon ingår i. Grahn et al. (1997:7) 

Detta skriver även Mårtensson (1993), det är av stor vikt att återkomma till samma plats i 

naturen för att lära känna den. På det viset läggs grunden för känslomässiga band till naturen. 

Mårtensson nämner även att det är av betydelse att en plats i naturen kan bli en del av den 

vardagliga verksamheten i förskolan. Hon skriver vidare att många har vi en nära relation till 

någon naturmiljö från barndomen, det kan vara en sten, ett träd, något speciellt ställe vid en 

bäck eller liknande. 

Johansson (2004) nämner, likt andra författare, att det är av vikt att ha ett och samma 

skogsområde de besöker ofta. Denna plats kan kallas hemplatsen, sedan kan de även utforska 

andra delar av naturen i området. Det är av vikt att ha en hemplats i skogen för att barnen ska 

känna sig trygga och att de vuxna ska ha möjlighet att se eller höra alla barnen samtidigt. Det 

kan vara en bra idé att ha utpekade gränser för var de vistas i skogen, det kan vara en speciell 

sten eller ett speciellt träd som symbol för var gränsen går. Pedagogerna kan motivera gränser 

för barn genom att berätta om vilda djurs olika revir föreslår författaren. 

2.14 Barns lärande ute 

Brage och Linde, (2012) skriver att barn är upptäckare och utforskar deras omgivning på ett 

naturvetenskapligt sätt med hjälp av hela kroppen. Därför är det viktigt att pedagogerna 

uppmärksammar barnets tankar och funderingar och hjälper barnen vidare i sitt utforskande. 

Viktigt i detta fall är att pedagogerna är med som upptäckare och det gör de genom att vara en 

lyssnande och nyfiken pedagog. Barnen bör tillföra sig nya utmaningar som leder till nya 
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utforskningar. Viktigt är att pedagogerna pratar med barnen kring deras egna upptäckter. 

Eftersom att naturvetenskap och teknik finns överallt bör pedagogerna ta till vara på sina 

tillgångar. 

Här följer några kriterier för en god när- och utemiljö i förskolan för lärande lek: 

 Tillräckligt med yta. Om gården är för liten bör man kolla om det är möjligt att 

integrera en del av omlandet, eller om det är möjligt att flytta ut staketet eller använda 

den angränsande ytan på något sätt. 

  Buskar, vegetationer, kuperad terräng är saker som inspirerar leken. 

 Alla områden på gården bör hänga ihop istället för att vara avgränsade från varandra. 

(Selin 2007) 

Drougge (2005) skriver om att det är viktigt att ge plats för barnens naturfynd. Hon menar att 

då kan alla barnen samla alla saker i fönsterbänkar, hyllor och att de även kan ha en 

permanent utställningsyta på deras gård.  Det hon menar är att de ska samla de viktiga 

föremålen för barnen för den aktuella årstiden. Hon skriver att hon anser det ska vara en 

levande utställning där barnen har skaffat sig olika naturmaterial och namngivit dem. Det är 

viktigt att vi kan ge barnen en spännande miljö som uppmuntrar dem till kreativitet. 

3. Metod 

Denna studie och undersökning är genomförd av två studenter. Anledningen till detta var att 

bådas intresse för det pedagogiska arbetet gällande förskolors utomhusmiljö. Avsikten har 

även varit att kunna stötta varandra och hitta en motivation i skrivandet under hela studien.  

Denna del av studien är organiserad så att det ska vara tydligt hur arbetet gått till. Kapitlet 

börjar mer urval och går sedan in på de olika metoder som använts under studien. 

3.1 Urval 

Bo Johansson och Per-Olov Svedner (2010) beskriver ett exempel som gjorts av några 

studerande som skulle undersöka om synen på kunskap och examination var olika beroende 

på vilken skola lärare arbetade i, kommunal-, Montessori-, Waldorf- eller Freinetskola. De 

samlade in skriftlig dokumentation från de olika pedagogiska inriktningarna och intervjuade 

sedan olika representanter för de olika inriktningarna under besök på skolorna. Vårt syfte var 

att få mer kunskap om hur förskollärare arbetar för likvärdig utbildning vad gäller förskolans 

när- och utomhusmiljö. Ett brett utbud av olika förskolors utemiljöer ville uppnås, därför 

valdes förskolor som låg på olika ställen i kommunen. En förskola låg ungefär två mil utanför 

tätorten i en by och tre förskolor låg inne i tätorten. Det skulle även undersökas om det var 

någon skillnad på förskolor med en- eller flera avdelningar, därför valdes två förskolor med 

en avdelning och två förskolor med fler avdelningar samt hade olika pedagogiska profiler. 
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Dessutom skulle det undersökas om det var någon skillnad på kommunala- och fri-förskolors 

när- och utemiljöer och därför valdes två kommunala förskolor och två friskolor. Dessa val 

gjordes för att få bredd i undersökningen som är ganska liten. På varje förskola intervjuades 

en förskollärare eller föreståndare. Det gavs däremot inte tillstånd att besöka en av friskolorna 

på grund av personal- och tidsbrist så därför besöktes bara en friskola och en med fler 

avdelningar. 

I undersökningen har det valts att använda ordet gård istället för tomt för att beskriva 

förskolans utegård. Detta beror på att det finns många olika sätt att uttrycka förskolans 

utegård på t.ex. gård, tomt, trädgård. Därför beslöts att använda ett enda ord för att göra det 

tydligt. 

3.2 Observationsmetod                                                                                   

Gunvor Løkken och Frode Søbstad (1995) skriver om observationsmetoder. I 

undersökningens observationer har det förts löpande dokumentationer i form av löpande 

protokoll. Detta är den vanligaste formen att dokumentera observationer. En viktig del i 

observationen är att den som observerar inte har något ansvar för barnen eller den verksamhet 

som ska observeras utan är fri att föra anteckningar närsomhelst när det är önskvärt. I 

undersökningen har det varit två observanter vilket innebär att två stycken observerat samma 

utemiljö och gjort anteckningar som sedan sammanställts och jämförts. Det är fördelaktigt att 

så snart som möjligt efter observationen få sätta sig ned i lugn och ro och renskriva sina 

anteckningar från observationen. Under studien har besöken börjat med en intervju med en 

pedagog på varje förskola. Sedan har en observation av utemiljön gjorts och sedan en kort 

observation av vad barnen valt att göra när de kom ut. Det har förts anteckningar under 

observationerna vilka har varat ungefär 20-30 minuter vardera. Løkken och Søbstad (1995) 

rekommenderar att observation med hjälp av löpande protokoll inte bör vara i mer än tio 

minuter, men eftersom att två stycken skrev samtidigt ansågs att det fungerade med 20-30 

minuter. Det blev aldrig exakt likadana anteckningar och därför ansågs att det var en bra längd 

på observationen. Eftersom observationerna påbörjades direkt barnen kom ut så tog det en 

liten stund innan leken var igång. Förskolans utomhusmiljö observerades både när barnen var 

inne och när de var ute för att lättare få en inblick i hur de väljer att använda förskolans 

tillgångar. 

Løkken och Søbstad (1995) påpekar att det är nästintill omöjligt att göra en objektiv 

observation i förskolan eftersom att den som observerar ofta letar efter något specifikt vid en 

observation. Under observationerna har det inte lagts någon värdering utemiljön, men det har 

gissats ungefär hur leken skulle se ut. Detta var svårt att undvika men antagandena som 

gjordes påverkade inte hur observationen gjordes. Det har strävats efter att inte lägga några 

värderingar i vad barnen väljer att göra utan istället observerat exakt vad de gör. Därför anses 

att observationerna varit relativt objektiva. 
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3.3 Intervjumetod 

Intervjuerna startades med att förklara vad syftet med undersökningen var för att pedagogen 

skulle förstå anledningen till de frågor som ställdes. Sedan frågades tydligt om det var tillåtet 

att spela in intervjun för eget bruk. Inspelningarna från intervjuerna är raderade efter 

transkribering. Transkriberingarna finns förvarade i en mapp på datorer där det andra 

materialet vilket tillhör examensarbetet ligger och kommer efter avslutat arbete att raderas. 

Vi har använt Johansson och Svedners (2010)  råd om hur man kan genomföra en intervju. I 

undersökningen har det använts kvalitativa strukturerade intervjuer på grund av att frågorna 

var genomtänkta och nedskrivna i förväg för att få så uttömmande svar som möjligt av 

intervju personerna.  

Løkken och Søbstad (1995) menar att det är av stor vikt att människorna ställer sina frågor i 

rätt ordningsföljd för att få så givande svar som möjligt. De menar dessutom att vid en 

intervju, likt vid en observation, att det är viktigt att så snart som möjligt få sätta sig i lugn 

och ro och skriva ned vad som sagts vid intervjun. Precis som vid observationerna har 

intervjuerna genomgåtts efter avslutat besök och erfarenheter från intervjun har skrivits ned. 

En har skrivit vad som sades vid intervjun och en har skrivit vad som hände under 

observationerna och sedan har det bytts texter för att få med allt. 

3.4 Litteraturstudie 

I undersökningen har det använts en litteraturstudie för att få svar eller utökade svar på 

forskningsfrågorna. Detta för att det kan vara svårt att få svar på forskningsfrågor genom 

besök, intervjuer och observationer på endast tre olika förskolor. Genom att göra en 

litteraturstudie gavs tillgång till andra forskares resultat. 

Judith Bell (2000) skriver att det är viktigt att planera sin egen litteratursökning speciellt när 

det handlar om ett längre projekt. Förmodligen kommer det att ta ett tag innan man hittar den 

litteratur som behövs till studien. I likhet med Bell har det i denna undersökning strävats efter 

att hitta den information vilken är relevant till sin studie. Viktigt är att undvika sidospår i sin 

sökning för att hitta den litteratur som är relevant för sitt ämne. Under sökningen av 

litteraturen bör det vara så effektivt sökande att man måste vara systematisk när det gäller att 

leta litteratur. Det gäller även att vara kritisk till den litteratur som ska läsas och refereras till. 

Även om det är svårt att bestämma sig för den litteratur som kommit fram under sökningen är 

det viktigt att formulera sökparametrar till exempel: 

* Hur långt tillbaka i tiden ska sökningen sträcka sig? De senaste fem eller tio åren eller bara 

de sista åren? 

* Material som givits ut i Sverige? I Europa? USA? Hela världen? 
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* Vilken typ av material ska man söka efter – böcker, tidsskrifter, avhandlingar, officiella 

rapporter, Internetkällor? 

*Ska materialet vara på Svenska eller Engelska eller andra språk? 

Bell (2000) skriver att när det gäller att göra en studie finns det alltid en begränsad tidsram 

man bör hålla sig till. Därför är det viktigt att inte slösa bort den värdefulla tiden redan från 

början. Det är även viktigt att så tidigt som möjligt under processens gång definiera exakt vad 

som ska sökas efter. Genom det sättet får man en klarare bild och ett tydligare fokus på hur 

sökningen gått till. Materialet är därför valt utifrån den tiden som gavs för att göra studien. 

Det ansågs att fyra förskolor var det största antalet förskolor det fanns tid att besöka.  

3.5 Etiska överväganden 

De etiska överväganden som övervägts under arbetet har genomförts med utgångspunkt 

tidigare erfarna kunskaper och från litteraturen. Det kommer inte att nämnas var studien har 

utförts och inga namn kommer att nämnas, varken på personer eller på förskolor. 

Vid skrivande av ett examensarbete är det viktigt att det bygger på respekt för de människor 

som deltar. Det är viktigt att deltagarna inte blir förda bakom ljuset, gällande undersökningens 

syfte. De som intervjuats har enligt anvisningar (Johansson och Svedner, 2010) fått tillfälle att 

samtycka till att medverka. Det är viktigt att deltagarna är säkra på att deras anonymitet 

skyddas. Från den färdiga rapporten ska det inte vara möjligt att identifiera alla förskolors 

namn, personer, förskollärare eller barn. När en undersökning eller observation genomförs är 

det viktigt att informera och få tillåtelse att genomföra dessa av målsman om personen inte är 

myndig. Hur vi genomfört detta finns i Bilaga fyra. Den som genomför undersökningen ska 

kunna ge deltagarna en begriplig beskrivning på undersökningsmetoden och undersökningens 

syfte. Intervjupersonerna och föräldrar till barn har tagit del av vårt syfte och vår metod innan 

undersökningen genomfördes. Deltagarna ska upplysas om att de kan avböja att delta eller 

avbryta deras medverkan utan att det ska bli negativa följder. Intervjupersonerna blev även 

informerade om detta i vår undersökning. Om undersökaren följer dessa forskningsetiska 

anvisningar visar denne respekt för de människor som deltar. På det sättet vinner 

undersökaren ett förtroende och därmed ökar informanternas motivation att vilja delta 

konstruktivt i undersökningen (Johansson och Svedner, 2010).  

3.6 Uppdelning av arbete 

Eftersom vi är två studenter som gjort denna undersökning tillsammans har det varit av vikt 

att dela upp arbetet. Tillsammans har vi letat litteratur och sedan har litteraturen fördelats så 

lika som möjligt. Efter att litteraturen blivit läst har vi tillsammans sammanfattat vad som 

kommit fram. Den ena studenten har även läst vad den andra skrivit för att se om det är 

förståeligt och om det den andra skrivit verkar relevant för studiens innehåll. Vi beslutade 
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tillsammans att de tre förskolor vi hade tillstånd att besöka skulle vara tillräckliga för vår 

undersökning.    

Båda studenter har haft kontakt via mejl och telefon med förskolor som var intressanta att 

besöka, båda har tagit kontakt med varsin förskola, en förskola hade redan tidigt godkänt att 

ett besök skulle göras. Tillsammans har vi bestämt vilka förskolor att kontakta för att sedan 

besöka. Till en början var fyra förskolor valda att besöka, men tillstånd gavs bara av tre 

stycken, den fjärde förskolan hade inte möjlighet att ta emot ett besök på grund av personal- 

och tidsbrist.   

Vid intervju- och observation delades arbetet så att vi intervjuade varannan person och gjorde 

två olika observationer och sedan skrevs en sammanfattning av vad som setts tillsammans. 

Under skrivning av resultat har en student skrivit intervju medan en skrivit observation sedan 

har det bytts och fyllts i varandras texter. Vid transkribering av intervjuer har studenterna 

hjälpts åt och lyssnat och skrivit genom att byta av varandra. Emma har vid observationer 

gjort skisser för hand och Linda har därefter gjort en skiss i programmet Paint. 

Vid bearbetning av texten har Emma ändrat meningsbyggnader och kontrollerat språket 

medan Linda har lagt till saker som fattades och tillsammans har det försökts att få arbetets 

röda tråd så synlig som möjligt. 

3.7 Tidsplan 

Direkt efter introduktionen om examensarbetet gjordes en tidsplan för arbetet för att ha 

delmål att sträva efter. Målen som sattes var att läsa litteratur och skriva ned, boka in 

observationer och intervjuer och att olika delar i arbetet skulle vara skrivna. Judith Bell 

(2000) skriver att det aldrig finns tillräckligt med tid att hinna med det viktiga i ett arbete. 

Hon nämner även att det är viktigt att ha ett slutdatum för arbetet. Genom att det sattes olika 

delmål har det funnits personliga slutdatum. De olika stopptiderna som direkt sattes var när 

och var intervjuer och observationer skulle göras. Bell menar att det helt enkelt inte går att 

hålla en detaljerad tidsplan, men att det är viktigt att det finns tidsramar för sig själv. När det 

är två som skriver ett arbete är det viktigt att de kommer överens om de olika tidsramarna de 

vill sträva efter. Det är även viktigt att vara flexibel när det gäller att planera sin tidsplan 

eftersom det ibland inte blir som tänkt alla gånger, det kan uppkomma problem på vägen som 

måste tas tag i. 

3.8 Handledning 

Vid handledning har det valts att hålla kontakten med handledare genom mejl vid frågor och 

funderingar. Det har även valts att träffa handledaren några gånger under arbetet för att kunna 

diskutera hur arbetet ska fortsätta framåt. Bell (2000) skriver att det är viktigt att det finns en 

väl fungerade handledning för att det ska bli ett positivt skrivande. Genom att det finns en 

fungerande handledning kan det leda till att de når sin tidsplan för att arbetat ska bli klart i tid. 
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De flesta som skriver ett arbete behöver hjälp med uppmuntran och struktur vilket en god 

handledare ska kunna ge. “Det är viktigt att både handledare och studenter tidigt klargör 

regler och tidsplan för handledningen för att minska risken för missförstånd, otillräcklig 

handledning och otillfredsställande arbete. Hur handledning relationen utformas konkret 

kommer att vara beroende av vilka personer de gäller” (Bell, 2000:35). 

3.9 Kommunens intresse 

Innan påbörjat arbete fick en av studenterna en förfrågan från en av kommunens pedagogiska 

samordnare, att låta examensarbetet utgå från olika verksamheter i kommunen. Hon menade 

att det är viktigt och nyttigt för kommunen att få ta del av examensarbeten som utgår ifrån 

verksamheter inom kommunen. Hon ville att examensarbetet på något vis skulle röra 

verksamheten och att vi som skrivit arbetet lämnar in och presenterar resultatet av arbetet för 

att kommunen skulle få bättre insikt i dess olika verksamheter och för att kunna göra 

eventuella förändringar eller förbättringar. 

 

4. Resultatredovisning 

I detta kapitel kommer resultatet av våra observationer och intervjuer genomgås. Dessa delas 

in i tre underrubriker, förskola A, B och C. I  C, i vilka en beskrivning av förskolans utemiljö 

beskrivs i text och skisser varefter den information vi tagit del av under intervjuerna och 

observationerna redovisas.  

 

4.1 Förskola A 

Förskola A är en kommunal förskola med två avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år på båda 

avdelningarna. På avdelningen vi besökte arbetade de Reggio Emilia inspirerat. Som skiss 1 

visar syns det att gården är avlång och smal. På gården finns det tillgång till gungor, 

klätterställning, ett större tåg med mera. På deras gård finns det även två olika förråd. Ett 

förråd där de förvarar cyklar och i ett förråd, placerat mitt på gården finns lekmaterial för 

barnen. På förskolan finns olika sorter av träd, till exempel tall, gran och pil. På gården finns 

mycket asfalt och flera sandlådor men ganska lite gröna ytor att vara på. 

När barnen kom ut gick de via altandörren vilken öppnades direkt ut på deras gård. Det hade 

tillkommit en stor vattenpöl med ett istäcke under veckan och natten innan vi genomförde 

observationen. På det stora förrådet placerat mitt på gården finns det fasttejpat tyg vilket 

barnen kan måla på om de vill. På en av gungställningarna finns det olika tygbitar som hänger 

över. Dessa tygstycken och remsor visar tecken från Reggio Emilia pedagogiken. 
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Skiss 1, Förskola A. 

4.2 Intervju 

Vi intervjuade en förskollärare på denna förskola. Vi inledde samtalet med att förklara vårt 

syfte med arbetet och bad om att få spela in samtalet. Båda avdelningarna på den här 

förskolan hade goda tillgångar till olika närområden, till exempel en lekpark dit de gick ofta, 

kullen dit de gick med barnen som ville åka madrass eller liknande eftersom de inte fanns 

tillgång till det på deras gård. De hade vintertid ett skidspår vilket de använde ganska ofta, då 

med de äldsta barnen på förskolan. Det fanns även en större skog i närheten men de senaste 

åren har det varit svårt att ta sig dit med barnen på grund av många små barn i deras 

barngrupp. De hade även tillgång till en gymnastiksal vilken låg vid skolan på området, som 

låg nära förskolan. 

 

På denna förskola var de ute både på förmiddagen mellan 09:30-11:30 och på eftermiddagen 

efter mellanmålet till när barnen går hem. Vid vackert väder fick även de äldsta barnen vara 

ute själva efter lunch under tiden de mindre barnen sov. Pedagogen menade att det var smidigt 

att vara ute med barnen när föräldrarna kom för att hämta dem, eftersom barnen då redan var 

klädda och redo att åka hem. Hon påpekade även att det är viktigt att vara ute med barnen på 

förskolan eftersom många barn inte är ute när de kommer hem på eftermiddagarna. 

 

Eftersom denna förskola hade två avdelningar så hjälpte de varandra vid planeringar. Då ena 

avdelningens personal planerade var den andra avdelningen ute med samtliga barn. Under 

dessa tider hade de infört cykel- och gungförbud för att de inte ville att barnen hela tiden 

skulle cykla eller gunga. Genom detta fick barnen möjlighet att testa leka med någonting 

annat. Hon menade att med dessa förbud kunde pedagogerna se barnens andra sätt att leka, att 

barnen blev mer konstruktiva och att barnen själva lade märke till att det går göra andra saker 

än att bara gunga och cykla i utemiljön på förskolan. Pedagogen vi intervjuade sa även att hon 

ansåg att de hade en utegård som var lik många andra förskolor och att de inte saknade något i 

jämförelse med andra förskolor. Hon menade att de gör vad de kan för att göra den så givande 

som möjligt men att det är svårt att finna tid för att göra förändringar. Hon säger i intervjun att 

hon läst i många facktidningar hur vissa förskolor gjort för att förbättra sin utemiljö men att 
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hon inte förstår hur de gör för att finna tid till detta. Däremot påpekade hon att de inte kunde 

använda sig så mycket av deras närmiljö på grund av hur barngruppen såg ut, de hade många 

barn under 3 år och därför var det svårare att ta sig längre bitar med hela barngruppen. Hon 

påpekade även att de skulle kunna dela barngruppen i åldersgrupper från båda avdelningarna 

och sedan ta med de äldre barnen och gå iväg, men att de inte fått det att fungera med den 

personal som arbetar på de båda avdelningarna. 

 

Vi frågade pedagogen vad barnen gillar att göra utomhus och hon nämnde att cyklarna och 

gungorna var väldigt populära samt att vattenlek av olika slag är väldigt populärt. Under 

sommaren har de en stor tunna som får fyllas naturligt av regnvatten med en slang och en 

kran längst ned. Denna tunna får barnen använda när de vill. De har då en ställning till 

vattentunnan som gör att kranen hamnar på en bra nivå för barnen. Bredvid vattentunnan har 

de en gammal rostfri diskbänk där barnen kan vara och leka med vattnet. Tunnan och 

diskbänken stod i en sandlåda för att barnen lätt skulle ha möjlighet att leka med sanden. 

Pedagogen menade att vattenleken har stor betydelse för barnen. 

 

Eftersom de på förskolan hade många små barn hade pedagogerna önskat ett avskilt rum för 

de små barnen utomhus för att de lättare skulle kunna ha koll på de små barnen. Något de 

även saknade var fler olika uterum där barnen kunde vara och leka.  Problem på denna 

förskola var att pedagogen vi intervjuade ansåg att de hade för mycket asfalt och ville ha mer 

grön områden. På sommaren hade de inte nog mycket skugga på deras utegård, solen låg på 

deras utegård hela dagen, därför påpekade hon att det skulle vara skönt med lite mer skugga 

på gården under tiden barnen vistas på förskolan. 

 

Även om pedagogen vi intervjuade ansåg att det var svårt att följa Reggio Emilias pedagogik 

utomhus försökte de att göra det de kunde. Det hon menade var att material lättare gick 

sönder när de var ute och de kunde inte behålla dem i samma skick ute som inne. Det hon 

förklarade för oss var att de försökte ta tillvara på alla tillfällen att följa Reggio Emilia 

pedagogiken (Transkribering av intervju finns i författarnas ägo). 

 

4.3 Observation 

Det var fredag-förmiddag och klockan ca 09.20 när observationen inleddes. Vädret var soligt 

med ca 2 minusgrader. Det hade varit varmt några dagar och lite asfalt runt huset hade börjat 

tina fram och snön på den övriga delen av gården var tung och hård. Vi började vår 

observation innan några barn kom ut genom att gå omkring på gården och se hur gården såg 

ut. Vi såg där att gungor var upplindade, det vill säga att barnen inte kunde eller fick gunga 

den här tiden på året. Vi såg även en klätterställning med en rutschkana i mitten på gården. De 

hade flera olika träd på gården, 2 pilar, 1 Björk, 1 Gran, 1 Tall och några buskar. Vi såg ett tåg 
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med tre vagnar i olika storlekar och ett lok. Vi såg även en stor tunna med en slang och en 

kran hängandes längst ned. 

 

Vi satt ute och väntade på att barnen skulle komma ut och en efter en kom de ut. Under 

observationen var det 20 barn ute på gården samtidigt. Vi gjorde vår observation i ca 30 

minuter. Några av barnen var väldigt intresserade av oss och sprang fram och tillbaka och 

tittade på oss innan de började leka. Andra barn brydde sig inte alls om oss utan gick direkt 

och lekte.  Den här morgonen var det en stor vattenpöl som hade fått ett istäcke över sig under 

natten. Detta var det ställe nästan alla barn gick till direkt när de kom ut, vilket fick oss att 

anta att denna vattenpöl varit med i barnens lek tidigare under veckan. Det var totalt 15 barn 

kring vattenpölen samtidigt, till en början var barnen på vattenpölen och halkade omkring, 

innan de till slut började försöka få hål på vattenpölens istäcke. När detta var gjort hämtade 

barnen olika material för att samla ihop vatten och is. Några barn såg fundersamma ut och 

visste inte riktigt vad de ville leka med medan vissa barn visste på en gång vad de ville göra 

när de kom ut. Barnen hade även olika uppfattningar på hur de kunde leka med isen. Några 

barn hade hink och spade för att samla upp vattnet medan andra barn sorterade isbitarna i en 

större plastlåda. Ett barn sorterade isbitarna i storleksordning på ett bord. 

 

Till en början kom en pedagog ut från vardera avdelning. Efter ännu en stund kom en till 

pedagog och låste upp förrådet där det fanns fler saker för barnen att leka med. En del barn 

gick dit och hämtade någon leksak medan vissa barn stannade kvar för att fortsätta leka med 

vattnet. Under tiden vi satt och observerade var det några barn som började sortera is plattorna 

som de lyckats få loss från is pölen. Efter ett tag såg vi att några barn valde att gå från 

vattenpölen och fortsätta använda vattnet i en annan lek vid klätterställningen. 

 

Vid vår observation såg vi även att barnen hade många valmöjligheter att hitta något att leka 

med. Något pedagogen sa under intervjun var att hon ansåg vattenleken vara mycket viktig 

för barnen. Det märkte vi även under vår observation, att vattnet var något av stor betydelse 

för barnen. Under tiden vi satt och observerade var barnen hela tiden sams, de varken bråkade 

med varandra eller stötte ut något annat barn. Alla barn som ville vara i vattenpölen fick vara 

där. 

 

Exempel vi såg i utemiljön från Reggio Emilia var bland annat ett lakan vilket hängde på en 

förrådsvägg där barnen målat, tygstycken som hängde över gungorna och andra tygremsor 

som hängde vid ett förråd. På sommaren brukade de även hänga saker i träden runt om på 

gården sa en pedagog till oss under tiden vi gjorde vår observation. 
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4.4 Förskola B 

Den andra förskolan vi besökte var en kommunal en- avdelningsförskola med barn i åldrarna 

1-5 år. Förskolan ligger i en by ungefär 2 mil från tätorten. Förskolan har ett 

upptagningsområde på 4-5 olika byar i närheten. 

Som skiss 2 visar syns att barnen har tillgång till gungor, klätterställningar, bänkar m.m. 

Något som även finns på gården är stora gräsytor där barnen kan hålla till och leka på. De har 

även en gungställning kallad sköldpaddan. På gården finns möjlighet att grilla i en stor grill-

ring. Även på denna förskola finns träd och buskar, till exempel en syrenberså, två stora 

pilträd och vinbärsbuskar. 

 

Skiss 2, Förskola B. 

4.5 Intervju 

Vi valde att intervjua en förskollärare på denna förskola. Vi började med att förklara vårt syfte 

med arbetet och bad att få spela in samtalet för eget bruk. Efter det påbörjade vi intervjun. 

Hon berättade att det fanns många olika material barnen använde sig av, till exempel hinkar, 

spadar, bilar, klätterställningar, gungor, cyklar, pulkor, dockor med mera. Förskolläraren ansåg 

även att barnen använde alla saker lika mycket, men att deras lek kan variera väldigt mycket 

beroende på vad de väljer att leka med, vilka barn som är där samt väderleken. Några av 

lekmaterialen är säsongsbetonade, speciellt pulkor, kälkar, cyklar och gungor och är ofta 

mycket populära när de just fått börja använda dem, till exempel när de på våren får ta fram 

cyklarna så vill majoriteten av barnen cykla. De hade även vinbärsbuskar och en låda med 

blåbär som är väldigt populära under hösten. De försökte att använda sig av utemiljön ungefär 

två gånger per dag och närmiljön använder de minst en gång i veckan. Den enda skillnaden 

hon kunde märka under förmiddagarna och eftermiddagarna var att pedagogerna kunde vara 

mer medverkande i barnens lek på eftermiddagen. Det berodde på att det var färre barn under 

den tiden och pedagogerna hade mer tid till att vara med barnen. 
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Hela utemiljön på förskolan var anpassad för alla barn, det fanns inte några speciella platser 

för äldre och yngre barn. I de olika sandlådorna på gården fanns vissa regler, om barn 

gungade fick inte andra barn vara och leka i sanden där på grund av olycksrisken. 

På deras utegård finns det ett träd och en sten och barnen själva hade kommit på att de skulle 

kunna klättra upp för trädet och stenen. Där fick barnen bara vara om de klarade av att göra 

det själv, pedagogerna hjälpte inte till när barnen klättrade. De flesta barnen hade ett mål att 

innan de slutade där skulle de lyckas ta sig upp utan någon hjälp. 

 

Förskolan har förutom tillgång till en byagård och ett bönhus, även nära till skogen, en 

fotbollsplan och en ishockeyrink, en lekpark, en ridbana och närhet till byns bönder. På 

fotbollsplanen är det vintertid ett skidspår längs ett skoterspår. De flesta av dessa närmiljöer 

kräver inte att de måste korsa en väg eller gå på vägen. Det pedagogen ansåg att de saknade 

på denna förskola var en gångväg eller övergångställen så barnen kunde tränas i att gå i 

trafiken. Detta hade de kompletterat med målningar på asfalten med vägar, övergångsställen 

och rondeller. Hon skulle även önska att det låg en skogsdunge inne på gården för att barnen 

skulle bli stimulerade på ett annat sätt. Hon hade tidigare arbetat på en förskola med skog inne 

på gården och menade att det var mycket positivt och stimulerande för barns lek. 

 

De barnen som går sista året på förskolan och ska börja förskoleklass i närmaste samhälle får 

under vårterminen åka in till samhället och träffa andra barn i samma ålder. Där får de besöka 

större lekparker och det brukar barnen tycka vara spännande eftersom att lekparken i byn är 

begränsad. 

Hon ansåg ändå att deras förskola hade bättre förutsättningar än många andra förskolor, dels 

för att de har en givande gård och dels för att de har stora tillgångar till sina närmiljöer 

 

4.6 Observation 

Den här måndags-förmiddagen var det soligt väder, men väldigt blåsigt. Mycket vatten hade 

under helgen tinat fram, eftersom det varit plusgrader under hela natten var snön som fanns 

kvar mjuk och blöt. 

Vi började vår observation i utemiljön under tiden barnen klädde på sig så att vi skulle kunna 

vara med och se vad de första barnen valde att göra när de kom ut. Det vi såg när vi kom ut på 

förskolans gård var två stora pilträd, en liten kulle, där de tidigare i vinter åkt pulka, en 

förrådsbyggnad, en inhägnad med gungor, en klätterställning med rutschkana, en 

gungställning (sköldpaddan), ett vindskydd med en grillplats och bord och en liten berså. 

Gården var kvadratisk och ganska stor och öppen. Kullen där de under vintern åker pulka i är 

gjord av snö som skottats dit, det finns alltså ingen kulle sommartid. 
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Det var måndag och barnen blev till en början intresserade av allt tillkommit vatten under 

helgen. Det första barnet ut gick direkt och hämtade en bebispulka, sedan till lådan där det 

fanns lekmaterial av olika slag (hinkar, spadar, stjärtlappar, bilar, traktorer och så vidare) och 

hämtade en hink och en spade. Sedan lämnade barnet pulkan för att gå till en vattenpöl och 

samla vatten i hinken. När nästa barn kom ville även denne samla vatten. Det var till en 

början tre barn ute som alla samlade vatten i hinkar för att sedan tvätta eller måla på väggar 

och lekmaterial ute. 

 

Ett av barnen tog pulkan och drog den runt på gården, senare hämtade detta barn en 

leksakstraktor som fick åka i pulkan. Två äldre flickorna gick till klätterställningen och 

samlade vatten där och målade på väggarna. Eftersom att barnen kom ut såg vi att barnen 

delade upp sig i mindre grupper, men vattenleken var något vi såg samtliga barn göra, 

åtminstone till en början. 

 

När vattenleken var över för några av barnen började de leka andra lekar, till exempel 

balanserade två pojkar på staketet runt gungorna som hade tinat fram. 

I slutet av vår observation satt fyra barn på en gungställning med fyra platser (sköldpaddan) 

och gungade tillsammans. Samtidigt var det två-tre barn kring en vattenpöl, två barn 

balanserade och två barn var i klätterställningen och målade. Direkt barnen kom ut på gården 

såg vi på barnen att de visste vad de ville göra, detta kan bero på att barnen känner sig trygga 

på förskolan. 

 

Något vi såg under vår observation var att alla barn lekte med varandra, detta nämnde 

pedagogen under intervjun, alla leker med alla. Några barn valde däremot att gå iväg 

ensamma och leka eller att vara två och två tillsammans. 

 

4.7 Förskola C 

Den tredje och sista förskolan vi besökte var ett föräldrakooperativ med en avdelning och 

barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan låg i ett radhusområde i tätorten med närhet till skogen. 

Denna förskola var en I Ur och Skur förskola, vilket vi beskrivit mer på sidan 6 i detta arbete. 

Som skiss 3 syns att barnen har en liten gård men med många olika möjligheter. Denna 

förskola har på gården tillgång till en rutschbana, en träbåt, en stor altan, bänkar och bord, en 

stor grillplats med mera. På andra sidan staketet finns det även möjlighet för barnen att klättra 

i träd om de vill klättra och om de gör det under tillsyn av pedagogerna. 
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Skiss 3, Förskola C 

4.8 Intervju 

Vi började intervjun på samma sätt vi gjort med de tidigare intervjuerna, att vi förklarade 

syftet med vår studie och bad om att få spela in samtalet. När vi fått detta godkänt av 

pedagogen började vi intervjun. Den här dagen fick vi prata med föreståndaren för förskolan 

som är en barnskötare med 20 års erfarenhet. 

  

Den första frågan vi ställde var vilka lekmaterial de använde utomhus och vilka användes 

mest och minst. Hon sa då att eftersom de är en I Ur och Skur förskola så är mycket av deras 

verksamhet lagd i skogen och de använder där skogens naturliga material både till lek och till 

lärsituationer, såsom matematik, språk och naturvetenskap. De var ofta ute på andra ställen i 

närmiljön, till exempel i olika lekparker och där använde de sig av lekparkens material. I 

övrigt menade hon att barnen använde sig mycket av de klassiska uteleksakerna såsom hinkar, 

spadar, bollar, bilar med mera. Hon nämnde, likt de tidigare pedagogerna vi intervjuat, att 

mycket av lekmaterialet de använder utomhus är säsongsbetonat. På vintern används mycket 

pulkor, kälkar och spadar och på vår, sommar och höst leks det mycket med vatten, bollar och 

andra saker som är framme på gården, men även att när det på vår, sommar och höst går att 

använda skogen är det ofta där de bedriver sin verksamhet. 

 

De försöker att vara ute på utflykt utanför förskolans gård minst en heldag i veckan, men har 

haft lite svårt att genomföra detta under vintern då det varit mest snö. Hon säger trots detta att 

de på vintern brukar vara utomhus ungefär fyra timmar per dag och sommartid är 

verksamheten förlagd utomhus i så stor utsträckning som möjligt. Den enda skillnaden 

pedagogen kunde se på barns lek på för- och eftermiddagarna var att barnen ofta var tröttare 

på eftermiddagarna och att det då blev lugnare lek. 

 

Pedagogen ansåg inte att det fanns några specifika områden på förskolegården var mer 

passande för äldre eller yngre barn, men hon sa att de yngre ofta håller sig till de skottade och 

platta områdena på vintern då de har svårt att ta sig fram på andra ställen. Däremot påpekade 
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hon att de brukar försöka skotta upp en ganska stor del av gården på vintern för att de minsta 

barnen ska kunna röra på sig. 

 

På frågan om pedagogen ansåg att barnen gick miste om något i förskolans utemiljö nämnde 

hon att de inte har någon cykelväg på gården utan var de tvungna att gå runtomkring i 

bostadsområdet, vilket inte var optimalt på grund av att det var svårare att hålla koll på barnen 

där. Hon saknade även en kåta att ha inne på gården för att kunna laga mat i och för att barnen 

och pedagogerna skulle kunna gå in och värma sig en stund istället för det de gör nu, att de 

går in i hallen och värmer sig på elementet. Hon kände däremot att barnen på deras förskola 

hade bättre förutsättningar än barn på andra förskolor eftersom de hade en närhet till skogen 

och flera olika lekparker. 

 

4.9 Observation 

Det var en tisdag morgon med molnigt väder och några plusgrader. Lite vatten hade hunnit 

tina fram under natten och blivit till gegga. När vi kom ut och skulle börja observera var några 

barn ute och hade varit ute en stund. Det vi såg på tomten var en stor bred altan med bord och 

stolar, en kulle med en stor rutschkana, en liten grillplats, en gammal träbåt och i ett hörn 

fanns ett bord med en liten bänk och två olika gungställningar. På altanen fanns även två 

stafflier, två små innebandymål och lådor med hinkar, spadar, bollar och bilar. Gården var 

liten men barnen lekte även i snön utanför staketet. Vi såg olika färger i snön vilka antydde att 

det hade målats i snön med karamellfärg eller någon annan färg. 

 

En del utav barnen hade kommit igång med någon slags lek medan andra barn inte riktigt 

visste vad de skulle hitta på att göra när vi började vår observation. Barnen började leka på 

skilda håll. Både pojkarna och flickorna kunde leka var för sig. Ibland var det stora grupper 

som lekte med varandra och i bland var det bara två och två. Det vi såg tydligt under 

observationen var att alla barn fick vara med och leka, inget barn blev utstött på något vis. 

Några barn valde att bara att springa runt och plumsa i snön där snön var mjuk. På andra sidan 

staketet lekte även en del barn på grund av att det var extra lerigt på delar av förskolegården. 

På denna del utanför staketet fanns det ett stort träd där barnen fick vara och klättra i om de 

var under tillsyn.  Eftersom att snön var hård var det lite svårt för barnen att hacka lös is och 

snö. Av samma anledning gick det bra för barnen att springa upp och ner i backen. Det vi 

hann se under observationen var att leka med smält snö och lera var något alla barnen valde 

att göra men på olika sätt. Flickorna valde att laga mat i olika grytor medan pojkarna sprang 

mer uppe i snön och grävde hål i till exempel snön och isen. En del barn såg osäkra ut på vad 

de skulle hitta på att göra. I slutet av observationen, hade de flesta barnen samlats och lagade 

mat tillsammans i den stora vattenpölen. Det var tydligt på denna förskola att pedagogerna var 

mycket duktiga på att vara vid barnen och hjälpa dem igång med leken. Varje gång det kom 

ett nytt barn till förskolan blev alla barn glada och hälsade glatt på det nykomna barnet.   
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4.10 Likheter 

Samtliga intervjuade pedagoger vi talade med var nöjda med sin utemiljö, men med små 

önskningar om förändringar som skulle kunna förbättra den ytterligare, exempel på sådana 

förändringar och önskningar var från: 

Förskola A: Solskydd på grund av hög värme på gården sommartid och brist på andra 

skuggrika platser på tomten. 

 

Förskola B: Om att förskolan var belägen på den andra sidan om vägen så de inte skulle 

behöva korsa vägen för att gå till skogen eller ett litet skogsparti inne på gården. 

 

Förskola C: En större gård där de kunde ha möjlighet att ha en kåta på gården för att värma 

sig i vintertid och där de kunde laga mat. 

 

Något samtliga observationer visade var att vattenlek är av stor vikt i barnens utevistelse. 

Detta påpekade den intervjuade pedagogen på förskola A. “Det måste finnas vatten för barnen 

att leka med”. Förutom vattenleken ansåg samtliga förskolor att skogen med dess naturliga 

lek- och lär material var av stor vikt för barnen men att det ibland var svårt att genomföra 

skogsutflykter. I samtliga förskolor användes vattenlek med barnen främst när det var varmt 

ute men även när det fanns naturliga tillgångar till vatten, till exempel efter regn eller efter 

töväder när det fanns vattenpölar på gården. Insulander (1977) skriver om vikten av att barn 

får välja vad de vill göra utomhus och att det där bör finnas möjlighet till lek och experiment 

med vatten. 

 

En annan likhet vi funnit var att personalen på förskolan ansåg att det var svårt att gå på 

utflykter och använda sig av sin närmiljö med de allra minsta barnen. Det vill säga barnen 

som hade svårt att gå långt eller på ojämn mark, samt att det skulle bli tungt att gå och dra 

barnvagnar.  Granberg (2000) skriver om att gå till sitt närområde och vad det kan betyda, en 

liten dunge, park eller skogsbacke. Även att det ska ligga nära förskolans gård, samt att de ska 

kunna följas dit utan omständigheter. Därför att författaren anser att det är viktigt att 

pedagoger och barn kan ta sig till sitt ställe flera gånger. 

 

Trots skillnader i läge, antal avdelningar och pedagogisk grund hade alla förskolorna ganska 

lika förutsättningar. De hade alla närhet till någon slags skog och lekparker i närmiljön men 

de använde sig av dem på olika sätt och olika ofta. Alla dessa förskolor valde att använda 

deras närmiljö minst en gång i veckan och kunde bli mer beroende på väder. Varför är det så 

kan de då fundera över. Om alla har närhet till skog, varför är det då lättare för vissa förskolor 

att ta sig iväg till skogen eller andra områden i närmiljön? Beror det på personalen, 

barngruppen, vårdnadshavare, ledning och styrning eller är det av personliga skäl det blir 

lättare eller svårare för en förskoleverksamhet att genomföra utflykter av olika slag? 
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Alla förskolor hade träd på gården eller intill gården som de värdesatte på olika sätt, antingen 

att träden skulle klättras i eller att de skulle bidra med skugga. Träden på den första förskolan 

var alla små men av olika art, därför tror vi att träden på den förskolan var där i undervisande 

syfte. I framtiden kanske dessa träd skulle kunna bidra med något annat till förskolans gård 

men just nu var de väldigt små men därför även lätta för barnen att se på och eventuellt 

undersöka. Detta kan även bero på att träden är nyplanterade. 

 

Skillnader 

Under våra observationer på förskolorna märkte vi skillnader mellan deras utemiljöer. Några 

såg vi mer tydligt medan vissa var mindre tydliga. En skillnad vi såg var att både förskola A 

och B hade klätterställningar på deras utegård medan förskola C inte hade det. På förskola C 

hade de istället andra tillgångar till exempel en gammal träbåt, större rutschkana, stafflier, 

hinkar, spadar med mera. 

 

På Förskola A och B hade de även tillgång till gungor medan de på förskola C inte hade några 

gungor alls. En annan skillnad vi märkte när det gällde utomhus miljön var att både förskola A 

och B hade väldigt stora och öppna ytor på deras ute miljö medan förskola C hade lite mindre 

gård och var mer begränsad. Däremot hade de på förskola C mer utevistelse i naturen 

eftersom att det var en I Ur och Skur förskola. Deras fokus var att vara utomhus mer än andra 

förskolor. Vi har tidigare listat I Ur och Skurs egna mål utöver läroplanens mål på sidan 4-5 i 

arbetet. Förskola A ansåg att de hade för lite skugga under sommaren och att solen låg på hela 

dagarna. Förskola B och C hade även solen lysandes på deras ute gård under sommaren men 

den störde inte alls. På förskola B hade de två stora pilträd vilka gav bra skugga och kunde 

även agera regnskydd vid regn eftersom att den var så tätvuxna. När vi tänker på dessa 

förskolegårdar var de väldigt olika, både i utseende och vad barnen hade för tillgångar. Måste 

alla barn ha samma tillgångar på varje förskola? Barnen anpassar sig efter vad det finns för 

saker. Även om barnen anser att det är roligt med några nya saker. Därför bör även alla 

förskolor ha möjlighet att byta ut och kunna variera sig ibland. Deras önskemål borde även bli 

synliga eftersom att alla förskolor är olika och strävar efter olika saker. Förskola C strävar 

efter att vara ute så mycket som möjligt, därför anser vi att det är viktigt att de når upp till sina 

mål. Förskola A strävar efter andra mål de vill nå. Även förskola B bör få möjlighet till andra 

saker. Många författare nämner att personal på förskolan kan tillverka sina egna saker på sin 

gård. Nyhus, Braute och Bang (1998) menar att det är viktigare att barnen får uppleva saker 

ute än att veta vad saker och ting heter, på det sättet är det bra att tillverka egna lekmaterial, 

då får barnen uppleva under tiden de tillverkar och sedan ännu mer när de får leka med det 

nya materialet. 
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Förskola C hade de inte någon asfalt på gården. Det enda de hade var en gräsmatta och en stor 

altan barnen fick hålla till på. Den person vi intervjuade saknade ett ställe där barnen kunde 

vara och cykla på. Om de skulle ut och cykla var de tvungna att fara utanför gården runt deras 

bostadsområde där det var trafik. Förskola A ville ha mindre asfalt och mer gröna ytor på 

gården. Förskola B nämnde ingenting om sin asfalt utan de var nöjda med den de hade. 

Beroende på vad de ska göra kan det vara bra med asfalt och ibland kan det vara sämre. 

Frågan är här vilken balans mellan gröna ytor och asfalt de ska finnas på en förskolegård? 

Finns det någon balans att skapa? Eftersom förskola B var nöjd över sin fördelning av asfalt, 

grönområden eller sandlådor så kanske det finns en balans att hitta ändå? På förskola B:s 

asfalt ytor hade de målat upp olika filer och rondeller där barnen kunde cykla och träna på 

trafikregler. Förskola B hade inte någon tillgång till att lära sig hur de ska gå i trafiken 

eftersom förskolan ligger i en by på landsbygden där det inte finns några övergångsställen, 

trottoarer eller gångvägar. Istället får de ta tillvara på sina egna målningar de har gjort på 

asfalten. 

 

 

På samtliga förskolor hade de saker som de saknade och som de önskade att de hade. Ingen 

utav dem önskade samma saker. Förskola A saknade mer gröna ytor där barnen kunde vara 

och leka. Förskola B saknade lite skog inne på sin gård. 

 

Förskola C ville ha en kåta där de kunde gå in och värma sig eller laga mat. Samt mer asfalt 

där barnen skulle kunna få möjlighet att cykla på. Något som förskola A saknade var en 

speciell plats där de kunde ställa barnvagnarna när barnen skulle sova utomhus. Förskola B 

hade ett speciellt ställe där pedagogerna kunde ställa barnvagnar i vilka barnen kunde sova i 

lugn och ro. På förskola C fick att alla barn som skulle sova göra det inne. De hade inte heller 

något ställe utomhus där barnen skulle kunna sova. Dels för att gården var så liten och för att 

de andra barnen skulle störa de sovande barnen. 

 

Under tiden vi gjorde observationerna på samtliga förskolor iakttog vi även hur pedagogerna 

var med eller mot barnen. På förskola A var pedagogerna ute med barnen men det var väldigt 

få pedagoger ute med tanke på att det var relativt många barn ute. De pedagoger som kom ut 

först var vikarier, en från vardera avdelning, vilket var tydligt eftersom de hälsade på varandra 

när de kom ut. När vi skulle fara därifrån var en annan pedagog på väg ut. På förskola B var 

det även pedagoger ute och de pedagogerna var rätt få men vi kunde se att de var mer med 

barnen. På sista förskolan vi var på var det ute många pedagoger och vi såg tydligt att de ville 

vara med och hjälpa barnen. Var det något barn som hade svårt att komma in i leken var 

pedagogerna där och försökte få igång dem i någon lek. På det sättet visste även pedagogerna 

vad barnen gillade att göra när de var ute. 
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Något vi lade märke till under våra observationer var att barnen inte brydde sig så mycket om 

att vi var där. Det anser vi är ett tecken på att barnen var säkra på vad de ville göra och leka 

med, samt att de även var koncentrerade i sin egen lek. 

 

5. Metoddiskussion 

Vi kommer här att diskutera de metoder vi valt under arbetet och våra känslor inför dessa. 

 

5.1 Observation 

Under våra observationer valde vi att båda skulle observera och anteckna under tiden vi 

observerade i 20-30 min på varje förskola. Efter varje observation satte vi oss ner och 

sammanställde våra observationer. Våra anteckningar visade sig vara olika vilket kan bero på 

att vi såg åt olika håll och att vi då såg och hörde olika saker. Detta tror vi kan vara en fördel 

eftersom vi fick mer material från vår observation än vad vi fått om bara en av oss 

observerade. Vi tror inte att detta minskar trovärdigheten i vår undersökning eftersom detta 

faktum gjort att vi tillsammans sett mer under samma observationer. 

 

Anledningen till att vi valde att göra observationer på förskolorna utöver intervjuerna var att 

få se med egna ögon hur gården såg ut, vad barnen valde att göra och hur de lekte på gården. 

Vi fick visserligen svar på några av dessa frågor under intervjuerna men ville se det ur ett 

annat perspektiv än informanten i intervjun gjorde. Däremot visade inte våra observationer så 

stora skillnader i vad barnen valde att göra på de olika förskolorna, eftersom det under alla tre 

observationer hade töat och barnen lekte med vatten på olika sätt. Därför fick vi mer svar på 

skillnader i hur förskolorna arbetar under intervjuerna. 

 

5.2 Intervju 

Intervjuerna gjorde vi tillsammans, en av oss spelade in samtalet och den andra förde 

samtalet. Vi tror att om vi båda hade ställt frågor under intervjun hade informanten lätt kunnat 

bli förvirrad. Under den första intervjun märktes det tydligt att den av oss som intervjuade inte 

hade gjort det på ett tag och därför blev intervjun mer stel. Under de andra två intervjuerna 

hade vi förberett oss bättre och de var lättare att genomföra. Vi tror däremot inte att den första 

intervjun gav oss mindre information än de andra intervjuerna eftersom att informanten var 

professionell och hjälpte oss med utvecklade svar. I den andra intervjun var det informanten 

som upplevdes lite stel, men vi såg inte heller detta som ett problem eftersom denne gav 

utförliga svar på våra frågor. Under den tredje intervjun var vi båda avslappnade och fick 

intervjua föreståndaren på förskolan som var lugn och kändes bekväm med situationen. Vi 

fick här långa utförliga svar och informanten gav oss mer information än vad vi frågade om. 

Kvalitativa intervjuer var det enda alternativet för oss. Vi hade självklart kunnat göra en 

kvantitativ studie med enkäter angående utomhusmiljön men tror inte att vår undersökning 
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skulle få något djup utan mer ytliga svar. Vi fick under våra intervjuer svar på de frågor vi 

hade och fick även möjlighet att ställa följdfrågor vilka hjälpte oss förstå svaren bättre. 

 

5.3 Litteraturstudie 

Förutom intervjuer och observationer har vi använt oss av en litteraturstudie för att få svar på 

våra forskningsfrågor. Bell (2000) menar att det är av vikt att planera sin litteraturstudie innan 

den påbörjas så att den inte tar för mycket tid av det andra arbetet vilket ska göras i studien. I 

likhet med Bell har vi bearbetat olika forskares resultat genom att läsa och skriva ned vad de 

säger om ämnet, men vi har försökt att begränsa oss för att inte bearbetningen av litteraturen 

skulle ta för mycket tid av resterande delar av studien. Vår litteraturstudie hjälpte oss att 

besvara en av våra forskningsfrågor vilken vi inte fick svar på under våra besök på 

förskolorna. Nämligen frågan om vad när- och utemiljön på förskolan har för betydelse för 

barns utveckling? 

5.4 Urval 

Innan vi påbörjade vår undersökning var vi tvungna att planera hur vi skulle genomföra den. 

Vi visste ganska fort att vi ville besöka olika förskolor, olika i storlek, läge, styrning och 

pedagogisk grundtanke. En av oss hade tidigare fått ett tips av en universitetslärare att göra 

undersökningen från tre olika förskolor. Vi bestämde oss för att göra undersökningen med 

fyra förskolor, två kommunala förskolor och två fri-förskolor. Vi fick däremot inte tillstånd av 

en förskola på grund av personal- och tidsbrist och med tanke på vår egen tid hade vi inte 

möjlighet att hitta en ny förskola att besöka. Därför blev det tre förskolor till slut medverkade 

i undersökningen. 

 

Vid urvalet tänkte vi inte på vad förskolorna hade för ålder på barnen utan vi valde utifrån hur 

olika förskolorna var och vilken pedagogik de använde sig utav. När vi däremot såg vilka 

åldrar det var på barnen på respektive förskola märkte vi att samtliga förskolor hade barn i 

åldrarna 1-5. Samtliga förskolor hade även ca 20 barn på respektive avdelning. Vi kan inte 

riktigt bestämma oss om detta var bra eller dåligt för vår undersökning. Det hade blivit större 

skillnader i hur de olika förskolorna arbetade om det hade varit en småbarnsavdelning, en 

storbarnsavdelning och en blandavdelning vi besökt, men vi anser även att det har varit bra att 

samtliga förskolor haft samma förutsättningar i antal barn och ålder på barn. Hade det varit 

olika åldrar på barnen skulle vi inte heller kunna dra liknande likheter och skillnader. 

 

5.5 Uppdelning av arbetet och handledning 

Vi anser att uppdelningen av arbetet har fungerat väl. Vi har ibland suttit på var sitt håll och 

skrivit men tack vare alla olika sociala medier som finns idag har det varit lätt att hålla 

kontakten under skrivningen. Vid litteraturbearbetning har vi ibland hjälpts åt att hitta 

litteratur och ibland på egen hand hittat litteratur som kunde vara värd att läsa igenom. Vi har 
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sedan delat upp denna och läst lika mycket. Vi har även under litteraturbearbetning haft 

kontakt med varandra för att vi båda skulle veta vad vi tog upp i litteraturgenomgången av 

arbetet. 

 

Vi känner även att det har varit positivt att vara två som skrev tillsammans. Vi har kunnat 

hjälpa varandra med frågor och funderingar, tankar, motivation och vi tror att arbetet flutit på 

bättre än om vi hade skrivit ensamma. Handledningen vid arbetets gång har fungerat väl. Vi 

har fått svar på våra frågor och fått hjälp med utformning av arbetet. Det har varit särskilt 

viktigt med handledning i inledningsfasen av arbetet när syfte och frågeställningar skulle 

formuleras för att göra en så givande studie som möjligt.  

 

6. Diskussion och Analys 

Här kommer vi att diskutera och analysera arbetets resultat utifrån vad litteraturen säger och 

vad vi själva anser. Vi kommer även redogöra om vi fått svar på våra frågeställningar och 

uppnått vårt syfte med undersökningen. 

6.1 Frågeställningar 

På frågan om hur viktig när- och utemiljön är för att uppnå målet likvärdig utbildning kan vi 

konstatera att det inte beror på hur stora möjligheter de har i sin när- och utemiljö, även om 

det är bättre ju mer tillgångar de har, utan att det handlar om hur de använder sig av den. 

Exempelvis Förskola A hade ganska stora möjligheter i närmiljön i teorin, men att det inte 

riktigt fungerade att använda sig av den i praktiken. Då försökte de variera leken ute på 

gården genom att vid vissa tillfällen inte använda sig av de leksaker och delar av utemiljön 

som barnen oftast använde sig av, exempelvis gungor och cyklar. De såg en stor skillnad i 

barnens konstruktivitet i leken, barnen använde sin fantasi för att undersöka andra lekar och 

andra saker att leka med inne på gården. Förskola B hade ingen tillgång till gångvägar, 

övergångsställen eller liknande när de gick promenader med barnen så de kunde därför inte 

lära dem trafikregler med hjälp av övergångsställen och trottoarer, de hade istället målat upp 

övergångsställen, vägar och rondeller på asfalten inne på gården. Förskola C hade ingen asfalt 

på gården så de lät barnen cykla i bostadsområdet vid förskolan. På det här sättet visar 

samtliga förskolor att de gör vad de kan för att bli så likvärdiga andra förskolor som möjligt 

trots brister i förutsättningar. Detta anser vi dessutom besvarar en del av frågan om hur 

pedagoger kan kompensera för brister i när- och utemiljön på förskolan. Hur de kompenserar 

sina brister på sin när- och utemiljön är upp till förskolan, eftersom att alla ser det ur olika 

perspektiv. Vidare kommer frågan om hur pedagoger kompenserar för en mindre stimulerande 

utemiljö att diskuteras under rubriken kompensation längre ned i arbetet. 

Frågan angående hur viktig när- och utemiljön är för barns utveckling har vi främst fått svar 

genom vår litteraturstudie där vi läst och bearbetat litteratur. Vi har även konstaterat att både 
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när- och utemiljön är viktig. Eftersom att utomhusvistelsen är något vi anser är mycket 

betydelsefull för barnen. 

Grahn et al. (1997) skriver att det inte gjorts några studier vilka bevisar att barn mår bättre av 

att vistas mycket utomhus, utan att det bara anses vara nyttigt, däremot är det bevisat att det är 

givande för vuxna människor att vistas ute. Kan detta vara för att barn redan vistas mycket ute 

och vuxna som vistas mindre ute mår sämre och att kunna bevisa det? De påpekar även att 

utemiljön ofta ger större möjligheter än vad inomhusmiljön gör. 

I läroplanen står det skrivet om att vikten av utemiljön i förskolan, att den bör vara 

stimulerande och inbjudande till barns lek och utforskning (Utbildningsdepartementet, 2010). 

När pedagogerna planerar deras utemiljö anser vi att det är viktigt att de utgår från barnens 

intresse och behov så att de stimulerar dem och är inbjudande. 

Sandberg (2008) skriver att utemiljön ofta underskattas som lärmiljö. Med detta antar vi att 

hon menar att inomhus på förskolan är det tydligt att det mesta barnen leker med är i 

utbildande syfte medan det utomhus bara handlar om att barnen ska få frisk luft och röra på 

sig. Vilket självklart är viktigt, men viktigt att komma ihåg är hur mycket naturen har att 

erbjuda i utbildande syfte. 

Granberg (2000) har gjort en skiss om alla pedagogiska fördelar tillgängliga i utemiljön på 

förskolan. När vi läser de skrivna orden i texten i skissen på sid. 14 så håller vi absolut med 

Granberg. Denna skiss skulle närmast räcka för att besvara frågan om hur viktig utemiljön är 

för barns utveckling. 

6.2 Olika utemiljöer 

Vi har under denna studie sett tre olika förskolors utemiljöer, alla förskolorna var ganska olika 

i utformning och styrning. Samma sak gäller även deras när- och utemiljö. Varför de kan se 

olika ut är för att kommunen har en budget de måste följa och samma gäller för den privat 

styrda förskolan. De får ut samma summa pengar från stat och kommun, men de kan använda 

den på olika sätt beroende på vilken styrning de har.  Med detta menar vi att både kommunala 

förskolor och friskolor bör ha samma skolpeng men att de kan använda den på olika sätt. 

Budget är något alla förskolor är beroende av. Det kan även vara av betydelse vilken kommun 

de tillhör. En del kommuner har sämre budget än andra kommuner. Med tanke på att en av de 

förskolor vi valt att besöka var en friskola, vilken har större frihet i att använda sin skolpeng 

så använde de sig inte av traditionella lärmaterial utan oftast av naturmaterial, exempelvis när 

de räknade matematik räknade de stenar, pinnar kottar och så vidare. Därmed kostar lek- och 

lärmaterial väldigt lite för den förskolan. Sjögren (URL: 4) skriver om att använda material 

som väcker barnens fantasi istället för att använda sig traditionella lekmaterial. Ibland ser vi 

inte alltid vilka valmöjligheter de har till att använda sig av naturmaterialen eftersom att vissa 

är vana vid att ha klossar, siffror osv för att kunna räkna matematik. Vi anser att 
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naturmaterialen är något pedagogerna bör ta till vara på och vänjer de barnen med det redan 

från början blir det inga konstigheter. Vi anser dessutom att barnen kan tycka att det är roligt 

att få använda sig av material de själva har plockat eller letat och de kan använda till ett 

positivt ändamål. 

En annan anledning till att förskolorna hade olika utemiljöer beror på platsen de var placerade 

på. Detta var något vi ville ta reda på, om placeringen av en förskola spelar roll för utemiljön, 

och det anser vi att vi har sett under vår studie, särskilt när det gäller förskolornas olika 

närmiljöer. 

Under vår studie har vi märkt att en del förskolor har en mer stimulerande utemiljö än andra. 

Detta anser vi kan påverka barns fantasier, om de har mer valmöjligheter att göra saker ökar 

det även barnens egen fantasi. Även om förskolan har en understilmulerande utemiljö måste 

pedagogerna använda sin fantasi genom att ta tillvara på det material vilket finns tillgängligt. 

Vi anser att genom en stimulerande utemiljö kan barnens fantasi öka. 

6.3 Pedagoger med barn 

Under våra observationer har vi sett olika inställningar hos pedagoger när de är ute med 

barnen på gården. Vi har genom vår litteraturstudie konstaterat att det är viktigt att 

pedagogerna är ute med barnen och befinner sig på barnens nivå. Det blir då lättare för barnen 

att komma närmare pedagogerna. Står pedagogerna och pratar med varandra och endast håller 

koll på barnen kan det ses på barnen att de blir frånvarande och inte alltid vill störa 

pedagogerna i deras pratstund. Därför anser vi att det är viktigt att pedagogerna är på barnens 

nivå. Det är däremot värdefullt att hitta en passande nivå för förskolan bäst eftersom att det 

kan leda till att pedagogerna förstör barnens lek om de kommer och ska leka med. Mårtensson 

(1993) tar upp just detta, att ibland kan idealet för barns lek vara att de vuxna är närvarande 

men fortfarande inte stör barnens lek. Det är även viktigt att se till att alla barn får lika mycket 

uppmärksamhet från de vuxna. Ett annat problemområde kan vara tids- och personalbrist. Vi 

har erfarenheter av att vid personalbrist så låter gärna pedagoger barnen gå ut eftersom de 

bara behöver ett övervakande öga och därför kan färre personal ta hand om fler barn. På en av 

de tre förskolorna vi besökt var det flera pedagoger ute med barnen på olika ställen. På de 

andra två var en eller två pedagoger ute och var där för att hålla ett öga på barnen, vilken var 

vår uppfattning. När pedagogerna är ute med barnen är de viktigt att de är tillgängliga och kan 

hjälpa barnen om de kräver det.  

6.4 Skillnad på leken 

Det vi såg under våra observationer var att alla barn ville leka med vatten, under våren tinar 

det mycket och vi såg att barnen drog sig direkt till vattnet när de kom ut för att leka. 

Vattenleken kunde däremot skilja sig åt, en del barn ville bara samla vatten medan andra var 

intresserade av isen. När barnen sedan samlat ihop vattnet eller isbitarna så använde de vattnet 
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i leken på olika sätt. Vi såg till exempel ett barn vilket började sortera isbitar i storleksordning 

på ett bord, några barn målade med vattnet på olika byggnader och andra tillsatte sand och 

snö för att blanda ihop de olika delarna. Vi ställer oss frågan efter våra observationer, vilka till 

stor del handlat om vattenlek, när barnen inte har tillgång till att leka med vattnet, vad gör de 

då? Detta fick vi svar på i våra intervjuer. Där var svaren från de två kommunala förskolorna 

mest lika varandra. Det vanligaste barnen vill leka med ute på gården är de säsongsbetonade 

leksakerna som finns, på vintern vill de åka pulka eller liknande i backar och på sommaren 

vill de antingen cykla eller gunga. På friskolan vi besökte var skogen ett populärt utflyktsmål 

under de tider på året det inte var alltför mycket snö. Där fick skogens eget material agera 

lekmaterial. När det var mest snö under vintern åkte barnen på denna förskola mycket i 

backen och lekte med snön på andra sätt. Norén- Björn (1993) och Selin (2007) skriver båda 

om att det är viktigt att det ska finns möjlighet till experiment med de fyra elementen vatten, 

eld, vind och jord. 

På den kommunala förskolan med två avdelningar hjälpte avdelningarna varandra vid 

planeringar. Under dessa planeringar var en avdelning ansvarig för samtliga barn. De var 

under dessa tillfällen utomhus och brukade då införa cykel- och gungförbud. Detta för att se 

om leken utvecklades på något annat sätt. Det hade de lagt märke till att den gjorde, barnens 

lek blev mer konstruktiv och de såg där hur barnens fantasi kom igång. Kan detta vara en bra 

idé för andra förskolor att ta efter frågar vi oss då? När det i huvudsak är de säsongsbetonade 

leksakerna som används, vad händer när de måste hitta på något annat istället? Detta kan 

förskola A vara ett bra exempel på, eftersom de sett skillnader på barnens lek under de dagar 

barnen inte lekt med cyklar och gungor. Detta kan dessutom kopplas till vår frågeställning om 

hur pedagoger kompenserar för en mindre stimulerande utomhusmiljö. Genom ett förbud mot 

de vanligaste leksakerna, såsom gungor och cyklar förändras utomhusmiljön med hjälp av 

barnens egen fantasi och konstruktivitet och det kanske finns större tillgångar än vad som tros 

i den egna utomhusmiljön? Det anser vi absolut att detta kan bidra till att både barn och 

pedagoger öppnar deras ögon för andra möjligheter. Även barnen stimulerar varandra i deras 

lek och tar efter vad andra barn leker med. Därför anser vi att det är särskilt viktigt att man ger 

barnen möjlighet till att ta till vara på deras fantasi. Även pedagogerna bör vara 

uppmärksamma och se på vad barnen leker med.  

6.5 Kompensation 

En av våra frågeställningar var: Hur kompenserar pedagogerna för en mindre stimulerande 

när- och utemiljö på förskolan? Samtliga förskolor vi besökte kompenserade sina utemiljöer 

på olika sätt. En utav förskolorna var en friskola och var Reggio Emilie inspirerad valde de att 

till exempel färga snön med karamellfärg eller någon annan färg. De andra två förskolorna var 

kommunala och vi såg där tillgångar personalen själva hade lagt till för att kompensera sina 

”brister” i utemiljön. Förskola B hade exempelvis målat vägar, rondeller och övergångsställen 

på asfalten eftersom de i byn inte hade möjlighet att träna på olika trafikregler. Förskola A 
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hade, vilket vi tidigare nämnt infört ett förbud mot att använda cyklar och gungor vissa gånger 

för att barnen skulle använda utemiljön på ett annat sätt i sin lek. De hade dessutom en tunna 

med vatten barnen kunde använda i sin lek. Vid kompensation av utemiljön så spelar det störst 

roll vilken fantasi pedagogerna har. Genom att testa olika varianter av kompensation kan man 

även öka barnens fantasi genom att de får prova på olika lekar och lekmaterial. Mårtensson 

(1993) skriver hur förskolor i staden kan kompensera för brister i utemiljön, det finns ofta i 

storstäder äventyrsparker och stadsbondgårdar där barn får uppleva djur och natur. Att 

kompensera sin utemiljö på en förskola innebär inte att de ska överdriva, utan det är bättre om 

pedagogen utgår från vad barnen är intresserade av. Alla pedagoger ser dessutom 

kompensation ur helt olika perspektiv och därför kan en kompensation variera i utformning 

och tankesätt kring kompensationen.  

6.6 Tillvaratagande av när- och utemiljön 

För att ta till vara på en utemiljö på bästa möjliga sätt är vår uppfattning att förskolan ska 

använda sig av det material som finns. Även om samma förskola har samma saker, använder 

pedagogerna det på olika sätt. Eftersom att förskolegården bör anpassas efter sina möjligheter 

samt efter barnens intressen. Något vi anser vara viktigt är att förskolor dessutom byter ut sitt 

material ibland för att de ska kunna utveckla barnens fantasi. Det är viktigt att barnen inte 

leker och lär med en och samma sak, på grund av detta bör pedagoger vidga barnens fantasi 

genom att erbjuda nya, annorlunda material. Det är viktigt är att pedagoger låter barnen få 

testa på olika saker och att de inte hindrar dem att pröva på något nytt. 

När det gäller förskolans närmiljö kan det variera mycket beroende på vad förskolan har för 

tillgångar och var de väljer att gå. En del förskolor kan ha många olika tillgångar till närmiljö 

medan vissa förskolor inte har tillgång till någon alls. Detta anser vi vara något som kan 

påverka barnen eftersom att, vilket litteraturen säger, det är viktigt att barnen får se många 

olika miljöer och inte bara en och samma miljö. Närmiljön är utifrån vad forskning säger en 

mycket viktig del och det är något barnen bör få uppleva flera gånger i veckan. Granberg 

(2000) skriver om småbarns lärande och igenkännandets trygghet och att det är mycket viktigt 

med upprepning. Vid tillvaratagande av sin närmiljö anser vi att det är viktigt att förskolan 

kan besöka den så mycket som möjligt för att barnen ska lära känna platsen. I likhet med det 

skrivs i litteratur borde förskolan namnge platsen så att barnen lättare ska känna igen den. 

Granberg skriver även att det är viktigt att besöka samma plats för att barnen ska kunna känna 

igen sig, begripa sin omgivning och upprepa sitt utforskande flera gånger. Granberg anser att 

förskolan bör besöka plasten minst en gång i veckan, helst fler gånger. 

Under vår undersökning har vi lagt märke till att många pedagoger känner stress över att gå 

på utflykt med barnen. På grund av detta anser vi att förskolan bör fara på utflykt när de har 

tid och möjlighet. Vi anser inte att det ska finnas någon stress och utflykten ska få ta den tid 

den tar. Genom våra intervjuer vi gjorde med olika pedagoger och föreståndare har de även 
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visat ett stort intresse till att vilja göra utflykter och använda sig av sin närmiljö. Vi anser att 

det är viktigt att pedagogerna har en vilja att göra saker tillsammans med barnen. Alla tre 

förskolor vi besökte hade planerat minst en gång i veckan att använda sig av sin närmiljö. 

6.7 Av vikt för barnen 

Vi har under bearbetning av litteratur sett av hur stor vikt det är för barns utveckling, 

välmående och lärande att vara utomhus. Skogen är även viktig i arbetet med barn, vi har flera 

gånger läst om hur viktig upprepning är för barn. Att ha en plats i skogen att återvända till 

varje gång med barnen är viktigt för att barnen ska lära känna stället och kunna undersöka 

skogen i sin egen takt. Granberg (2000) skriver om att det är viktigt för de yngsta barnen med 

upprepning och att det är betydelsefullt med igenkännande för barn. 

Något annat vi under bearbetning av litteratur lagt märke till är att det är viktigt för barnen att 

det finns plats för vila även utomhus på förskolan. En plats för de allra yngsta att sova på i 

lugn och ro och en plats för de äldre barnen att ta det lugnt en stund. Bland annat så skriver 

Noren-Björn (1993) att det är viktigt med olika rum i utomhusmiljön på förskolan och att det 

där även ska finnas ett vilorum. Vi anser och tror dessutom att detta är viktigt eftersom vi 

vuxna själva vet att det är viktigt att kunna återhämta sig en stund under dagen. 

Vattenlek är något alla pedagoger har belyst viktigt att barnen får ha tillgång till. Med detta 

menar vi inte bara den vattenlek vi såg under våra observationer utan även vattenlek som 

många andra gånger kan se olika ut beroende på vad förskolan har för tillgångar och hur 

engagerad pedagogerna är. Det kan vara vattenlek vid regn på sommaren och tö på höst och 

vår, men det kan även vara av värde att ha möjlighet till en vattenkran utomhus som barnen 

kan få ta vatten från till deras lek. Det kan även vara så att en del barn är rädd för att leka med 

vatten. Därför är det viktigt att pedagoger börjar vänja barnen med vattenleken i en tidig ålder 

för att de ska kunna vänja sig vid vatten. Genom vattenlek stimuleras många sinnen i barnens 

värld och barnen får möjlighet att förverkliga deras fantasi. 

6.8 Problem 

Det första problemet vi stötte på var att vi inte fick tillstånd att besöka en av de fyra förskolor 

vi valt att besöka. Detta problem fick ingen lösning annat än att vi besökte tre förskolor 

istället för fyra. Vi blev tvungna att lösa det problemet på det sättet eftersom vi inte hade tid 

till att vänta in någon annan förskola att besöka. 

Andra problem vi råkat ut för har varit enklare problem, att hitta litteratur som behandlade rätt 

område och att hålla sig till tidsplanen. Dessa problem har egentligen kunnat lösas på ett 

ganska enkelt sätt, att fortsätta arbeta så gott vi kunnat. 
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6.9 Slutsatser 

Finns det möjlighet att alla barn i förskolan i hela Sverige får en likvärdig utbildning? Utifrån 

vår studie har vi uppfattat att vissa skulle säga ja och vissa skulle kunna säga nej på den 

frågan. Vi tror att detta beror väldigt mycket på hur de ser på begreppet likvärdig utbildning. 

Är en likvärdig utbildning när alla förskolor ser likadana ut, har lika många inskrivna barn, 

lika många pedagoger och lika många barn med särskilda behov med samma särskilda behov? 

Eller är en likvärdig utbildning när alla barn har samma rättigheter och möjligheter? Efter vårt 

arbete med när och utomhusmiljön ser vi fortfarande likavärdig utbilning att alla barn ska ha 

lika stor möjlighet att utvecklas. Det ska inte spela någon roll vart de väljer att gå skola. Vi 

tror att förskolor kan uppnå detta genom att kompensera för sina brister med annat för barnen 

att utvecklas inom, detta anser vi att förskolorna i denna studie har gjort. 

 

Vi vill även påpeka att när- och utomhusmiljön för en förskola är minst lika viktig, om inte 

viktigare, än inomhusmiljön på förskolan. Detta grundar vi i en tanke om I Ur och Skurs 

pedagogik. Inom I Ur och Skur praktiseras i stort sett hela verksamheten utomhus. Väldigt få 

timmar spenderas inomhus på dessa förskolor och ingen menar att det är något vilket 

missunnar barnen. Om det däremot skulle finnas en förskolepedagogik vilken i stort sett bara 

praktiserades inomhus med bara några få timmar utomhus skulle det med säkerhet vara 

upprörande och missunnsamt för barnen i förskolan. 

 

Genom denna studie hoppas vi dessutom att vi har öppnat ögonen för de olika pedagogerna, 

att de kan se deras utomhus miljö på ett annat sätt. Även att de tar tillvara på den på ett annat 

sätt. 

7. Fortsatt forskning 

Under vår studie om utomhusmiljöns betydelse har det kommit nya aspekter vi gärna skulle 

vilja studera men inte hade möjlighet i just detta arbete. Det första vi skulle vilja undersöka är 

utflykter i förskolan. Med detta menar vi att följa med på utflykter till skogen eller något 

annat närområde för att se hur förskolor arbetar med närmiljön. Pedagogerna på förskolorna 

vi besökte talade om att det var viktigt att använda sig av sin närmiljö och gå på utflykter. 

Därför skulle det vara intressant att följa med ut på en utflyktsdag med olika förskolor och se 

var de väljer att gå och vad de väljer att göra. Det skulle även vara intressant att se vilka barn 

pedagogerna väljer att ta med eller inte ta med på utflykter. 

En annan aspekt är hur barns utelek kan skilja sig åt på för- och eftermiddagarna. Där kan de 

undersöka skillnader i leken. Enligt en del pedagoger vi intervjuade så kunde barnen se mer 

trötta på eftermiddagen och någon annan sa att pedagogerna kunde vara mer med barnen och 

leka på eftermiddagen eftersom det var färre barn på förskolan. Det skulle vara intressant att 

se om barnen väljer att leka med samma sak de lekte med tidigare på förmiddagen eller om de 
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helt och hållet väljer att börja med något nytt? Kan det bero på vilka kompisar som är på 

förskolan denna dag? Vad händer när lekkompisen på förmiddagen åkt hem när barnen ska ut 

på eftermiddagen? 

Andra frågor att undersöka handlar om material, bestämmande och inflytande över utemiljön. 

Vem eller vilka bestämmer vilket material som finns på förskolans gård? Hur stort inflytande 

har barn och vårdnadshavare över utformningen av utemiljön? Hur stort inflytande har 

pedagogerna på förskolan över utformningen av sin gård? Vi anser det även intressant att 

studera hur en förskola arbetar för att förbättra sin verksamhet. 

En annan aspekt att studera är hur uteleken visar sig under en annan årstid. Eftersom att det nu 

hade de tinat mycket hade barnen möjlighet till att hålla på med vattenlek, vilket både 

litteratur och intervjuade pedagoger menar är av stor vikt för barnen.  Vad gör barnen under 

årstider när det inte har lika stor tillgång till lek med vatten? Vad händer mitt i vintern och vad 

händer under sommarmånaderna ute på förskolan? Det är något vi anser vara intressant att 

forska vidare kring. 

Många studier har gjorts angående genus i förskolan. Vi vill därför undersöka genus i 

utomhusleken. Hur behandlas pojkar och flickor utomhus av pedagogerna? Ser pedagoger 

skillnader i hur pojkar och flickor leker utomhus? Hur ser de olika lekmaterialen ut för flickor 

och pojkar, är det något material vilket tilltalar det andra könet mer och i så fall varför? 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 

Överenskommelse om skolskog   

1. Mellan markägaren ............................................. (namn, kommun och företag)    

ägare till fastigheten  ...............................................   

samt  ............................................  (skola/fritids)    

har upprättats avtal om upplåtelse av mark till skolskog.   

2. Markägaren medger skolan rätt att nyttja överenskommet område av fastigheten för 

aktiviteter i samband med planlagd utevistelse/undervisning. Områdets läge och storlek 

framgår av bifogade kartmaterial 

3. För upplåtelsen skall inte utgå någon ersättning 

4. Skolan/fritids äger förutom allemansrätten rätt till att för undervisningsändamål:  bygga 

vindskydd  ☐  anlägga rastplatser ☐ sätta upp fågelholkar ☐  anlägga eldplatser ☐ sätta upp 

namnskyltar ☐ övrigt ☐, se bilaga 

5. Andra åtgärder får ej vidtas utan godkännande från markägaren 

6. Skolan/fritids ska ensam ha ansvaret för eleverna 

7. Skolan/fritids åtar sig att se till att skolskogen hålls i väl städat skick 

8. Det upplåtna området skall betraktas som skogsmark och markägaren har inga 

inskränkningar beträffande skogsskötsel i skolskogen på grund av detta avtal 

9. Markägaren åtar sig att informera skolan/fritids i god tid före eventuella skogliga åtgärder 

så att eleverna lär sig hur en skogsägare planerar sin skogsskötsel. 

10. Jakt på skolskogens område är upplåtet till ............................................................... 

11. Skolan/fritids ansvarar för att alltid ha en aktuell kontaktperson som också anges på 

Skogen i Skolans webbplats. 

12. Skolan/fritids ansvarar för sin egen webbsida med skolskog på Skogen i Skolans 

webbplats och fyller den med relevant och uppdaterat innehåll. 

13. Den regionala samordnaren i skolskogens region finns som stöd vid ändring/uppdatering 

av information för kontaktperson eller skolskog på Skogen i Skolans webbplats. 

   

14. Upplåtelsen gäller fr.o.m........................... t.o.m ................................ 



   

15. Sägs inte överenskommelsen skriftligen upp av någondera parter senast 6 månader före 

överenskommelsens utgång är överenskommelsen förlängd med ........ år i taget på 

oförändrade villkor 

16. Skolan är skyldig att tillse att avtalsområdet är väl avstädat vid den tidpunkt då avtalet 

upphör att gälla 

17. Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har 

tagit var sitt.        

......................................................................  ....................................... Ort    Datum     

.........................................................   ......................................................  för markägaren för 

skolan/fritids         

......................................................  ...................................................... Regionsamordnare 

Region, Skogen i Skolan   

 



   

Bilaga 2 

Intervju frågor till pedagogerna 

Intervjufrågor 

1. Vilka material använder barnen utomhus? 

2. Vilka tillgångar används mest/minst av barnen? 

3. Hur ofta är verksamheten förlagd utomhus? 

4. Är det skillnad på barns lek på för – och eftermiddagen utomhuslek? 

5. Finns det speciella områden i utemiljön som är er passande för äldre/yngre barn? 

6. Finns det någon skillnad mellan pojkar och flickors utelek? 

7. Vilka möjligheter har ni för att använda er av er närmiljö och hur ofta använder ni dem? 

8. Känner du/ni som pedagoger att era barn går miste om något/saknar något i er utemiljö? I 

så fall, på vilket sätt? 

9. Vad beror på miljön och vad beror på er förskola som kontext (tid, pedagogiska traditioner, 

personalgruppens storlek, deras särskilda intressen, organisationsformen) 

10. Känner du/ni att era barn har bättre förutsättningar i utemiljön än andra förskolors barn? I 

så fall på vilket sätt? 

11. Har ni som pedagoger möjligheter på påverka planeringen av utemiljön? 

 



   

Bilaga 3 

Brev till förskolan 

Hej! 

Vi är två studenter vid namn Emma och Linda, som läser sista terminen på vår förskollärar 

utbildning vid Umeå Universitet. Vi håller just nu på med vårt examensarbete och vi har valt 

att undersöka utomhusmiljön på olika förskolor och sedan göra en jämförelse mellan dem. 

Därför vore vi tacksamma om vi fick komma till just er förskola och göra en del av vår studie. 

Det vi tänker göra är att vi observerar er utomhusmiljö, vad barnen väljer att göra, leker med 

osv. Vi tänkte även göra en kort intervju med en förskollärare om hur ni tänker och ser på er 

utomhusmiljö. Exempelvis saker som vad ni anser att era barn har för möjligheter, hur ni 

använder er utemiljö och varför ni använder den på det sätt ni gör. 

Vi har valt ut några förskolor som vi tänker besöka och sedan skriver vi om det i vårt 

examensarbete. 

Detta kommer självklart att behandlas konfidentiellt d.v.s. att det inte ska gå att spåra 

vilken/vilka förskolor vi valt att besöka. 

Vi beräknar att observationerna och intervjuerna tar ca 2 timmar. Observationen sker “i 

bakgrunden” av er utomhusverksamhet och vi skulle gärna intervjua en förskollärare 

angående er utemiljö som nämnt ovan. 

Vi skulle vara tacksamma om vi fick besöka er. Kontakta gärna oss om ni vill vara med i vår 

undersökning. 

Kontakt information. 

Emma Fahlgren Rehnman xxx-xxxxxxx 

yyyyxxxx@student.umu.se 

Linda Norström xxx-xxxxxxx 

yyyyxxxx@student.umu.se 

 



   

Bilaga 4 

Brev till vårdnadshavare 

Hej! 

Vi är två studenter i vår sista termin på förskollärarutbildningen vid Umeå Universitet och ska 

därför skriva ett examensarbete i form av en c- uppsats. Vår uppsats kommer vara en 

jämförande studie av hur olika förskolors utformade utemiljöer ser ut. Vårt intresse ligger i att 

studera olika förskolors utemiljöer och hur de används. 

Vår studie kommer genomföras med hjälp av observationer och dokumentation i form av 

fotografering och anteckningar. Vid fotografering kommer enbart den tomma utemiljön att 

fotas, alltså inga barn. Vi kommer att samtala med era barn om vad de väljer/gillar att göra i 

utomhusmiljön. 

Allt som dokumenteras kommer att behandlas konfidentiellt. Förskolorna kommer 

avidentifieras. Allt insamlat material kommer endast användas i vår studie och under tiden 

förvaras på säkert sätt. 

Deltagandet är frivilligt och det går att avbryta sitt deltagande även under tiden vår studie 

pågår. 

Kontakta gärna oss om det är något ni undrar över. 

Vänliga hälsningar 

Emma och Linda 

Emma Fahlgren Rehnman xxx-xxxxxxx 

yyyyxxxx@student.umu.se 

Linda Norström xxx-xxxxxxx 

yyyyxxxx@student.umu.se 

Barnets/barnens namn:  

________________________________________________________ 

Sätt ett kryss efter det alternativ som du väljer: 

Jag godkänner att mitt/mina barn medverkar i studien: _____ 

Jag godkänner INTE att mitt/mina barn medverkar i studien: _____ 

Lämna ditt svar till personal på förskolan senast den 12 april 2013 

Målsmans underskrift: 



   

 

_________________________________________________________ 

 

 


