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Sammanfattning 
Denna studie undersöker hur förskolors utemiljöer är utformande och används för att främja 

barns lärande och utveckling. Vidare undersöks förskollärares intentioner och syften med 

utevistelse samt vad de tänker är en god pedagogisk miljö. Studien berör även barns tankar 

kring utevistelsen. En kvalitativ fallstudie har genomförts med tre deltagande förskolor. De 

metoder som använts för att samla in empirin är intervjuer, observationer samt 

samtalspromenader. Empirin har bearbetats med intentionell analys och resultatet visar att 

förskolors utemiljöers utformning kan variera beroende på var de är belägna. De miljöer 

förskollärarna inkluderar sin utemiljö är främst den egna utegården samt skogen. Vidare 

framgår det i resultatet att utemiljön används till fri lek, pedagogisk planerad verksamhet samt 

motorisk träning. Grundläggande syfte och intentioner hos förskollärarna med utevistelsen är 

att ge barnen kunskap, skapa relationer till naturen samt som en kompensation till hemmet. 

Vidare menar förskollärarna att syftet med utevistelsen är av praktiska skäl samt att gynna 

barns hälsa. En god pedagogisk miljö bör vara variationsrik med kuperad terräng och med 

mycket vegetation samt platser där barnen kan vistas utifrån sina behov. Resultatet visar att 

barnen spontant ägnar sig åt motoriska samt sociala lekar när de befinner sig i utemiljön. 

Genom en systematisk kartläggning och analys av utemiljön och dess användning kan viktiga 

områden upptäckas och utvecklas för att bidra till barns lärande och utveckling.  

 

Nyckelord: Förskollärare, intention, analysverktyg, systematiskt kvalitetsarbete. 
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1. Inledning 
Vår uppfattning är att nästintill alla barn uppskattar att leka utomhus, att till exempel baka 

fantastiska kakor i sandlådan, gå på upptäcktsfärd i skogen eller göra cirkuskonster i gräset.  

Enligt Statistiska Centralbyrån (2014) går 84 % av Sveriges 1-5 åringar i förskolan. Idag 

växer barn upp i en allt mer urbaniserad värld där kontakten till naturen inte alls är lika 

självklar som tidigare. Städerna växer och trafikvolymerna ökar vilket resulterar i färre 

grönområden och minskad tillgång till naturen (Ohlsson, 2015). Vidare finns det fler 

inomhusaktiviteter som konkurrerar med barnens tid än tidigare, så som tv, datorer, surfplattor 

och spel. I och med att majoriteten av alla svenska barn befinner sig större delen av dagen på 

förskolan har den vardagliga kontakten med närmiljön minskat. Utomhusvistelsen på 

förskolan kan vara den enda naturmiljö barnet möter (Mårtensson, 2004). 

Att vistas utomhus har sedan lång tid tillbaka varit en central del av förskolans verksamhet 

men har ibland kommit i skymundan då ett mer formellt lärande framhållits. Vi upplever att 

utevistelsen idag är mindre strukturerad samt att förskolans utemiljö inte utnyttjas till fullo. 

Idag byggs det till och med nya förskolor utan en egen förskolegård. Detta trots att det finns 

forskning som visar på vikten av en utvecklande miljö och som framhäver utemiljöns 

gynnsamma effekter för barns utveckling och lärande (Engdahl, 2014). Emellertid har 

intresset för utomhuspedagogik ökat inom förskola och skola det senaste decenniet (Änggård, 

2014). Under förskollärarutbildningen har vi kommit i kontakt med olika metodböcker som 

ger inspiration samt konkreta tips och planeringar för hur förskollärare kan arbeta med och ta 

till vara på utemiljöns möjligheter. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framgår det 

nämligen att:  

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

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

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

naturmiljö (Skolverket, 2016 s.7). 

Idag har förskollärare i uppdrag att systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten så att 

den följer de nationella målen, men görs detta även i utemiljön? Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning samt när vi tidigare arbetat i förskolan har vi fått 

uppfattningen att pedagoger tycker att utevistelsen är ett viktigt inslag i verksamheten. Trots 

detta verkar det inte finnas ett tydligt och uttalat syfte kring utevistelsen. Vi upplever att det 

saknas ett helhetsperspektiv kring utevistelsen i förskolan och att en samlad bild behövs för 

att utveckla detta område på förskolorna. Vår förhoppning är att denna fallstudie ska inspirera 

och ge förskollärare en metod till att aktivt arbeta med utemiljön som en del av det 

systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskapen om samt ge beskrivande exempel på hur förskolors 

utemiljöer är utformade och används för att främja barns lärande och utveckling. Vidare är 

syftet att undersöka förskollärares intentioner och syften med utevistelse samt barns syn på 

sina egna aktiviteter utomhus genom en fallstudie med tre deltagande förskolor.  

För att besvara studiens syfte kommer följande frågeställningar undersökas: 

1. Hur är utemiljön utformad och på vilket sätt används den i de deltagande förskolorna 

samt vad tänker förskollärarna är en god pedagogisk utemiljö? 

2. Vilka syften och intentioner har förskollärarna med barns utevistelse?  

3. Hur beskriver barnen sina aktiviteter ute på förskolan?  

 

1.3 Centrala begrepp 

I denna studie förekommer begreppen utomhuspedagogik, undervisning, utemiljö, närmiljö 

samt pedagoger. I detta sammanhang betyder begreppen följande:  

Utomhuspedagogik – förflyttning av pedagogik och undervisning utomhus.  

Undervisning - genom målstyrda processer utifrån läroplanen ges barnen förutsättningar att 

lära och utvecklas.  

Utemiljö och närmiljö - det landskap som finns utanför förskolans fyra väggar, till exempel 

förskolegården, parken, skogen eller staden.  

Pedagoger - innefattar alla vuxna som arbetar i förskolan, både de som är utbildade 

förskollärare samt de som inte är utbildade men är verksam i förskolan.  
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2. Bakgrund 
I bakgrunden presenteras tidigare forskning samt litteratur som berör utemiljöns utformning 

och användning i förskolan. Vidare beskrivs det pedagogiska uppdraget utifrån förskolans 

läroplan. Kapitlet ger även en bakgrund till utomhuspedagogiska perspektiv. Som teoretisk 

ansats beskrivs också inre och yttre drivkrafter för att förstå vad som kan påverka 

förskollärarens intentioner.  

2.1 Förskolans uppdrag och rekommendationer angående utevistelse 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) framgår det att verksamheten ska utgå från barns 

erfarenheter och intresse, att utevistelsen är viktig samt att den ska vara en naturlig del av 

barnens vardag i förskolan. Vikten av att vistas utomhus och ta till vara på naturens och 

utemiljöns resurser nämns på flera ställen i läroplanen. Förskolan ska även ge plats för 

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

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

naturmiljö. Förskolans läroplan berör även barnets hälsa. Ett av strävansmålen är att varje 

barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. I Styrdokumentet 

framställs också förskolans uppdrag att lägga grunden för barns livslånga lärande (ibid.). 

Boverkets författningssamling (BFS 2015:1) har utgått från plan- och bygglagen och givit ut 

allmänna råd om friytan för lek och utevistelse för förskolan. Där framgår det att friytan, i 

detta fall förskolegården, ska vara så pass rymlig att det går ordna varierad terräng- och 

vegetationsförhållanden samt att den ska vara belägen intill förskolan. Råden framhåller även 

att barnens utemiljö ska vara planerad så att det finns goda sol- och skuggförhållanden samt 

god luft- och ljudkvalitet. Boverket (2015) har utifrån plan- och bygglagen angivit 

rekommendationer på friytan i förskolan där ett rimligt mått att utgå ifrån kan vara 40 

m2/barn. 

2.2 Utemiljöns utformning och användning i förskolan 

2.2.1 Förskolegårdens utformning 

Tidigare formgavs skolgårdar sällan efter genomtänkta eller formulerade idéer (Lenninger, 

2014). Författaren nämner att föreställningarna om vad en utegård ska användas till har 

varierat genom åren, vilket innefattar allt från lek, odling, fritidsaktiviteter till undervisning. 

Föreställningarna har i sin tur påverkat utformningen, utemiljön designades och tillgavs den 

yta som motsvarade behovet för den aktuella strömningen (ibid.). I en rapport från 

Skolinspektionen (2012) konstateras att ”[…] många förskolegårdar är förvånansvärt tråkiga 

och oinspirerande ur lärandesynpunkt.” (s. 27). Pedagoger behöver arbeta mer medvetet med 

att utforma och utveckla utemiljön för att inte gå miste om barngruppens behov. En 

stimulerande fysisk miljö är en viktig utgångspunkt när det kommer till barns utveckling och 

lärande (Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997). Vidare belyser författarna 

att den fysiska miljön ska vara utformad så att den väcker ett intresse hos barnen samt 

utmanar dem till att utforska miljön vidare. Författarna uttrycker att det kan vara påfrestande 

att vistas i en stor barngrupp för barnen. En förskolegård behöver därför tillgodose många 

behov, vilket medför att det bör finnas platser där barnen kan leka samt dra sig undan för mer 
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stillsamma aktiviteter. I början på 1990-talet gjorde Grahn et al. (1997) en jämförande studie 

av leken i utemiljön vid två olika förskolor. Den ena förskolegården hade naturkaraktär och 

den andra gården var en innerstadsgård med lite vegetation. Studien visade på skillnader i 

barns lekmönster, på gården med naturkaraktär lekte barnen fler varierande lekar. Det uppstod 

färre konflikter och författarna såg att det blev ett mer dynamiskt samspel mellan barnen. 

Miljön kan, beroende på hur den är utformad, vara en aktiv del i barnens lek men den kan 

också hindra leken och göra det svårt för barnen att vidareutveckla den. Det kan till och med 

vara så att utemiljön kan hämma barnets nyfikenhet på grund av att det i utemiljöns 

utformning inte finns något att upptäcka för barnen (ibid.).  

Varierande material och miljöer kan på olika sätt inspirera till lek och lärande (Björklund, 

2016; Ohlsson, 2015). Björklund (2016) påpekar att naturmaterial ofta väcker barns intresse 

då det kan flyttas runt och omformas utifrån barnets fantasi och behov. Vidare betonas att 

barnet i förskolans utemiljö bör möta andra material som de vanligtvis inte möter inomhus. 

Utemiljön ska dock inte vara alltför tillrättalagd utan bidra till komplexitet och mångtydighet 

som stimulerar dess fantasi (ibid.). Björklid (2003) framhåller föränderliga material, det är 

inte alltid materialet och redskapen som är det viktiga utan det är de rum som skapas mellan 

dem och barnet. Det behöver inte alltid synas vad materialet ska användas till utan det är upp 

till barnet att skapa ett innehåll och leken kan därför förändras från gång till gång. Vidare 

framhåller Björklid (2005) att förskolans utemiljö ska erbjuda barnet en stor variation av 

material tillika miljöer för att barnen ska ge en chans till utforskande och skapande i 

verksamheten, något även Engdahl (2014) belyser i sin avhandling. Engdahl betonar dessutom 

att stora ytor på förskolegården, en rik vegetation samt kuperad terräng är att föredra då detta 

ökar barns lärande och inflytande i leken. Växtlighet är också något som Mårtensson, Lisberg 

Jensen, Söderström och Öhman (2011) förespråkar då det stimulerar en mängd olika sinnen 

hos barnen. En grön och omväxlande miljö anses vara mer intressant utifrån barnens 

perspektiv då den skapar fler lektillfällen (ibid.). Grahn et al. (1997) menar att om gården är 

stor och innehåller naturtroget inslag behöver barnen inte städa undan efter varje lek. 

Lekmaterial och lekar kan därmed leva vidare under en längre tid utan att ta plats och störa 

andra aktiviteter.  

2.2.2 Användning av utemiljön 

Idag vistas barn generellt mindre utomhus än de gjort i tidigare generationer och de faktorer 

som hämmar deras chanser till att vistas utomhus är bland annat ökad trafik, 

kommersialisering samt sociala faktorer (Änggård, 2014). Szczepanski (2007) framhåller att 

idag utgörs barns huvudsakliga rörelsearena ofta i en triangel som består av hemmet, förskola 

och köpcentret. Även Mårtensson (2004) påtalar att barns rörelsefrihet och spontana tillfällen 

att vistas utomhus har avtagit. Dagens samhälle ser annorlunda ut, barn ägnar sig mer åt 

inomhusaktiviteter och barn skjutsas mellan aktiviteter mer än tidigare. Utomhusvistelsen på 

förskolan kan vara den enda utemiljö barnet möter (ibid.).  

Utomhusvistelse har sedan lång tid tillbaka haft en given plats inom förskolan (Ohlsson, 

2015). I början av 1990-talet framhölls den fria leken utomhus, författaren skriver att idag är 

barngrupperna betydligt större än de var på 1990-talet men lokalerna dagens barn vistas i kan 
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vara desamma som då. Barngruppen har ”vuxit ur” innemiljön, vilket medfört att pedagoger 

alltmer börjat använda utemiljön till undervisning då det finns mer utrymme där (ibid.).  

Intresset för att använda utemiljön till undervisning har generellt ökat de senaste årtiondena i 

Sverige (Änggård, 2014). Förr utövades utomhuspedagogik främst i naturskolor, men 

tillämpas idag i traditionella förskolor då pedagoger föredrar en mer varierad undervisning 

(ibid.) Den ökade storleken på barngrupperna har dock inneburit att färre pedagogiska 

planerade aktiviteter utanför förskolans utegård genomförs, skriver Mårtensson (2004).  En 

enkätundersökning som gjorts på 100 kommunala förskolor i Stockholmsområdet visar att 

utevistelse oftast sker vid samma tidpunkt, på förmiddagen men att den kan utökas till en 

stund på eftermiddagen (ibid.).  

Lek och fysisk aktivitet är två centrala faktorer barn måste få tillgång till (Osnes, Skaug & Eid 

Kaarby, 2012). Den fysiska miljön har en avgörande roll när det kommer till att främja barns 

utveckling av förmågor. Författarna menar att rörelseerfarenheter är tätt sammankopplade 

med barnets utveckling av självuppfattning, därför är det centralt att barn får lära känna sin 

kropp och uppleva att de behärskar den genom rörelse. Vidare anser Osnes et al. att utöver en 

varierad terräng bör det finnas material som lockar till fysisk aktivitet i utemiljön, till exempel 

bollar, skridskor eller skidor. Om pedagogerna vill att barnen ska tillägna sig många och 

allsidiga kroppsliga erfarenheter måste de också erbjuda material som tillgodoser den typen 

av aktiviteter. Författarna framhåller att fysisk rörelse också kan användas för att uppnå en 

positiv effekt efter en genomförd aktivitet.  
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2.3 Förskollärares syften och intentioner med barns utevistelse 

I detta avsnitt presenteras vad litteratur och tidigare forskning säger om förskollärares syften 

och intentioner med barns utevistelse.  

2.3.1 Historisk bakgrund till förskolans aktiviteter och utevistelse  

Utevistelse och utomhuspedagogiska intentioner har rötter som sträcker sig ända från antiken 

(Dahlgren & Szczepanski, 1997). Aristoteles (384-322 f.Kr.) ansåg redan på sin tid att det var 

i verkligheten människan lärde sig och menade på att det krävs praktiska handlingar för att 

sätta tanken i rörelse (ibid.). Dagens förskola är inspirerad av naturfilosofen Friedrich Fröbels 

(1782 -1852) tankar om att landskapet har en stor roll i barns lek och lärande, för att barn ska 

kunna uppskatta naturen måste de få tillgång till den och vistas i den (Mårtensson, 2004; 

Ärlemalm-Hagsér, 2008).  

Szczepanski (2008) skriver om den svenska pedagogen Ellen Key (1849-1926) som blivit en 

inspiratör till kommande pedagoger. Key ställde sig kritisk till den traditionella utbildningen, 

förespråkade alternativ pedagogik och framhöll att fältstudier i utemiljön var betydelsefullt för 

barns kunskapsinhämtning. Vidare lyfter Szczepanski även John Dewey (1859-1952) som en 

betydelsefull person för den svenska förskolan när det kommer till synen på barns utevistelse. 

Dewey framhöll att den praktiska kunskapen var lika mycket värd som den teoretiska. Han 

ville öka den pedagogiska mångfalden samt skapa en växelverkan mellan teori och praktik i 

autentiska situationer (ibid.). 

2.3.2 Perspektiv på lek och lärande 

När undervisning bedrivs i utemiljö kallas det ofta för utomhuspedagogik (Ericsson, 2004). 

Författaren framhåller att upplevelsens betydelse är själva kärnan i utomhuspedagogik och 

barns utevistelse. Genom att erbjuda upplevelser utanför den traditionella verksamheten 

skapas nya och obekanta situationer som kan väcka en nyfikenhet och förundran hos barnen. 

Även Dahlgren och Szczepanski (2004) framhåller upplevelsens betydelse samt att kärnan i 

utomhuspedagogiken handlar om att förflytta lärandeprocessen till andra sammanhang, 

utanför de formella lärandesituationerna. Landskapet utanför förskolans väggar erbjuder en 

miljö fylld av variation som gör att varje individ kan använda och tolka den utifrån sina egna 

behov. Grahn et al. (1997) säger att den dynamik som utemiljön erbjuder är svår att 

åstadkomma i en planerad miljö.  

Lek och lärande är två fenomen som är tätt sammanflätade och svåra att skilja från varandra. 

Lek kopplat till lärande har dock varit ett dilemma under förskolans historia (Lillemyr, 2002). 

Ärlemalm-Hagsér (2008) skriver att i perioder sågs leken som barnets fria aktivitet där vuxna 

inte skulle gå in och styra eller störa. På senare tid har leken fått en mer framträdande roll där 

den ska användas i ett pedagogiskt syfte och där pedagoger ska stödja och delta i barns lek. 

Lek är ett naturligt tillstånd hos barnet och blir därför, enligt Lillemyr (2002), en viktig arena 

för lärande. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver att barn kan genom 

lek utveckla sin problemlösnings-, kommunikations-, och reflektionsförmåga. Vidare skriver 

författarna att det är via leken barnet kan upptäcka sina förmågor, bearbeta intryck 

tillsammans med andra, utveckla intressen samt utforska sin omvärld. Ohlsson (2015) 

framhåller att det är genom leken barn testar gränser och vågar göra misstag. I leken kan 
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barnet omedvetet lära sig nya saker som kan komma till användning vid senare tillfällen och 

det är därför det är av vikt att barnen erbjuds en mängd material och miljöer. Lindström och 

Pennlert (2016) betonar dock att för att lärande ska ske krävs det att det är meningsfullt för 

barnet, det vill säga att det finns samband, något som lockar med det som ska läras och med 

barnet. Variation har länge varit en fundamental roll för barns lärande och utemiljön kan 

erbjuda den variation barn eftersträvar för att skapa mening i eller för att förstå innebörden av 

det de lär sig (Mårdsjö Olsson, 2010).  

I litteraturen återfinns en rad argument till varför utomhuspedagogik bör användas som en 

undervisningsmetod i förskolan, vilka presenteras nedan.  

Inget som avgränsar eller begränsar 

Naturen kan ses som en pedagogisk miljö där det finns oändligt med arbetsätt för att angripa 

olika ämnen (Brügge & Szczepanski, 2011). I och med att naturen inte har några väggar som 

avgränsar, begränsas inte heller lärandet utan nya utmaningar, möjligheter och upptäckter kan 

uppkomma. I utemiljön finns inga konkreta syften eller uttalade användningsområden utan det 

är upp till dem som använder miljön att skapa ett eget syfte. En annan fördel med att vistas 

utomhus är att det ständigt uppstår informella lärandesituationer. Utemiljön blir därmed en 

aktuell kunskapskälla som bjuder på ett rikt och varierat material samt en källa till inspiration 

och kreativitet (ibid.). Pedagogers syften till utevistelse kan grunda sig i att barn blir mer 

miljömedvetna och uppmärksamma på miljön omkring dem när den pedagogiska 

verksamheten förläggs utomhus (Änggård, 2014). Detta belyser även Brügge och Szczepanski 

(2011) som vidare framhåller att den naturkänsla som grundläggs i barndomen följer med 

genom hela livet.  

Ett komplement till inomhusundervisning 

Lärande utomhus ses som ett betydelsefullt komplement till den traditionella pedagogiken och 

utevistelsen bör ha ett syfte och ett mål som engagerar barnen (Dahlgren & Szczepanski, 

2004). Strotz och Svenning (2004) lyfter att utomhuspedagogik ska ses som en helhet där 

flera ämnen kan kopplas till varandra och därmed skapa en helhet. När undervisning sker 

utomhus förenas praktiska och teoretiska erfarenheter (ibid). Björklund (2016) delar också 

den uppfattningen och hävdar att det som lärs in i utemiljön blir mer varaktigt då kunskapen 

förankras genom kroppen och dess sinnen. Även Dahlgren och Szczepanski (2004) lyfter att 

vi lär oss genom alla våra sinnen och framhåller den kroppsliga delaktigheten som en central 

verklighetsanknytning i utomhuspedagogiken. Författarna menar på att när lärandet utgår från 

egna upplevelser och erfarenheter av fenomen i utemiljön skapas kunskap genom 

sammansatta sinnesintryck som blir djupt förankrade och varaktiga. I Szczepanskis 

avhandling (2008) visas det på att barn får en bättre verklighetsanknytning när de befinner sig 

utomhus.  

Wilhelmsson (2012) har studerat lärares intentioner till att förlägga grundskolans 

undervisning i skogen och i studien framkom det att det fanns olika motiv till att bedriva 

undervisning utomhus. Bland annat ville grundskollärarna inkludera de teoretiska 

kunskaperna genom upplevelsebaserat lärande, att eleverna skulle få utforska objekt med sina 

sinnen samt främja barnens samarbete. Vidare visade studien att grundskollärarnas främsta 
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syfte med att förlägga undervisningen utomhus var att skapa ett komplement och en alternativ 

lärandearena till klassrumsundervisningen (ibid.).  

Socialt utvecklande 

Utevistelsen har god inverkan på det sociala samspelet (Björklund, 2016). Författaren skriver 

att utomhuspedagogik skapar en bra gemenskap och öppenhet bland de som deltar, som i sin 

tur resulterar i bättre förutsättningar för ett lustfyllt lärande. Vidare framhäver Mårtensson 

(2004) att utemiljön skapar naturliga mötesplatser där barn kan samspela med varandra och 

poängterar att den konkurrens som kan uppstå i barns lek minskar. Utemiljöns mångfald blir 

en aktiv deltagare och knytpunkt i barnens lek och utforskande tillsammans. Brügge och 

Szczepanski (2011) lyfter att det finns andra krav och möjligheter för barn utomhus än det gör 

inomhus. I en inomhusmiljö är barnen mer styrda av ramfaktorer vilket kan orsaka konflikter 

bland dem. När barn vistas i den mer fria miljön utomhus kan de vidga sin självbild och på så 

sätt också inta nya roller samt skapa nya relationer (ibid.). 

Hälsofördelar  

Ett annat skäl till att vistas utomhus är hälsoaspekten, menar Änggård (2014) och framhåller 

att utemiljön bjuder in till rörelse där barnen kan träna upp sin koordination, balans, kondition 

och styrka på ett lustfyllt sätt då kroppen tränas automatiskt. Grahn et al. (1997) skriver att 

barns aktiviteter utomhus är ofta mer intensiva och varierande än vad de är inomhus. För barn 

är den fysiska aktiviteten viktig, skriver Björklund (2016), då den är direkt kopplad till deras 

nuvarande och framtida hälsa. 

En fördel med att vistas utomhus är att barn håller sig friska lättare, då infektioner inte sprids 

lika lätt i naturrummet (Björklund, 2016; Brügge, Glantz & Svenning, 2011; Änggård, 2014). 

Det finns även många diskurser som innefattar att det finns mentala vinster med att vistas 

utomhus. Stressperspektivet är en av de vanligaste hälsoaspekterna som framhålls när det talas 

om utomhuspedagogikens fördelar. Mårtensson et al. (2011) lyfter att det kan finnas många 

orsaker till varför barn upplevs mindre stressade när de vistas utomhus. Inomhusmiljön och de 

ramfaktorer som finns kan stressa barnen och utemiljön blir därmed en naturlig plats för 

återhämtning. Dock ställer författarna sig frågande till om det är utemiljön som gör att barnen 

blir mindre stressade eller om det är miljöombytet och ramfaktorerna i sig som påverkar.  

2.3.3 Pedagogens roll i aktiviteter utomhus 

Flera författare nämner att pedagoger har en central roll i utevistelsen med barnen (Brügge & 

Szczepanski, 2011; Granberg, 2000; Ohlsson, 2015; Änggård, 2014). Granberg (2000) ser 

barn som forskare när de befinner sig i utemiljön, då den erbjuder många möjligheter till 

utforskande och undersökande. Vidare förklarar Granberg att det därför är av vikt att 

pedagogen ser det barnet ser och aktivt deltar i dess utforskande för att kunna ta vara på 

intresset och de lärandesituationer som uppstår. Pedagogen måste fungera som en 

medforskare till barnet och tänka på att barnets lärprocess är det centrala (ibid.).   

Pedagogen kan ses som en vägledare i utevistelsen och ska erbjuda aktiviteter och 

erfarenheter som stimulerar barngruppen och varje individ (Ericsson, 2004). Brügge och 

Szczepanski (2011) skriver att en pedagog inte behöver kunna allt för att vistas med barnen i 

utemiljön utan att det handlar om, likt det Ericsson skriver, att visa vägen och skapa en 
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entusiasm för landskapet och miljön utanför förskolan. Grahn et al. (1997) nämner att 

pedagogens förhållningssätt påverkar barnen. Om vuxna förmedlar positiva värderingar om 

naturen och utemiljön kommer också barnet att utveckla ett positivt förhållningssätt och vilja 

utforska dess närmiljö mer. Sandberg (2009) skriver att barn behöver få en trygg introduktion 

för att kunna skapa en känsla och grundförståelse för utemiljön. 
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2.4 Barns lek i utemiljön 

Barnens främsta sysselsättning är lek (Granberg, 2000). Christensen och Isaksson (2011) har 

studerat hur förskollärare planerar och stimulerar barns lärande ute på förskolegården. I 

studien framkom det att barn helst leker i naturmiljö, med sand samt att cyklar är ett objekt 

som barnen föredrar att leka med. Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) framhåller att 

barns aktiviteter är mångfaldiga och nämner fem kategorier av lek, vilka är övningslek, 

fantasilek, traditionslek, vild lek och konstruktionslek.  

Övningsleken ger barnet chans till att utforska den egna kroppens förmågor. Denna lek 

inrymmer ett uthålligt forskande av nya erfarenheter och fysiska utmaningar som ställer krav 

på barnets motoriska färdigheter. Författaren menar på att övningsleken ger barnet 

sinneserfarenheter som inte går att förvärva på något annat sätt (Jagtøien et al. 2002). 

Vidare skriver Jagtøien et al. (2002) att fantasilek innefattar roll- och symbollekar. Barnen 

utgår från ”som om” och låtsas att de är någon annan än sig själva eller att ett föremål är något 

helt annat. Granberg (2000) skriver att i rolleken imiterar barn sin omgivning. De kan imitera 

vuxna, händelser eller egna erfarenheter av något, en typisk rollek som de flesta lekt är 

mamma, pappa, barn. En och samma fantasilek kan upprepas om och om igen, det är ett sätt 

för barnet att förstå och bearbeta det som sker omkring den. Evenshaug och Hallden (2001) 

framhåller att barn kan leka fantasilekar både på egen hand och med andra samt att barnet i 

leken kan experimentera med sin egen identitet. Jagtøien et al. (2002) menar på att det inte 

finns några gränser för vad som är möjligt eller omöjligt i fantasileken, men att det ställer krav 

på barnens kommunikationsförmåga. För att kunna leka fantasilek med någon annan måste de 

klara av att både ge och tolka andras signaler.  

Traditionslek är ett samlingsnamn för de regellekar barn leker. Varför det kallas traditionslek 

är för att det ofta är lekar som överförts från generation till generation. Gemensamt för dessa 

lekar är att de inte är föränderliga utan att det finns vissa regler barnen måste inrätta sig efter 

och förhålla sig till (Jagtøien et al., 2002). 

Lekar där barnen försöker överträffa varandra i styrka och snabbhet kallas för vild lek. I dessa 

lekar är barnen fysiskt aktiva och kan upplevas som kaotiska för den som inte deltar (Jagtøien 

et al., 2002). Författarna skriver att vild lek kräver utrymme och att barn redan i tvåårsåldern 

börjar leka vilt och bångstyrigt med varandra. Den vilda leken kännetecknas bland annat av 

att barnen springer, hoppar samt att de slår varandra med redskap utan att träffa. Författarna 

menar på att den inte är kaotisk för de som deltar, så länge det finns en god kommunikation 

mellan deltagarna. Slutligen skriver författarna att när barnen leker med material kallas det för 

konstruktionslekar. De lyfter att i utemiljön finns många konstruktionsmaterial bland annat 

sand, snö, sten och träd (ibid.). 
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2.5 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan 

I Skollagen (SFS 2010:800) finns bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete. Ett 

systematiskt kvalitetsarbete innebär att de som arbetar i förskolan ska fortlöpande följa upp 

verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det 

planera samt utveckla utbildningen, något som även gäller förskolans utemiljö. Förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016) betonar att förskolan ska arbeta med systematiskt kvalitetsarbete 

för att kunna utveckla bättre arbetsprocesser, kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med 

målen samt undersöka om det finns åtgärder som behöver vidtas för att förbättra 

utgångspunkterna för barns lustfyllda lärande och utveckling. 

 

Skolverket (2015) skriver att arbetet ska utövas strukturerat och uthålligt med fokus på en 

långsiktig utveckling. Det är upp till varje förskola att hitta en egen form och rutin för sitt 

kvalitetsarbete. Dock är utgångspunkten densamma för alla enheter, nämligen att identifiera 

utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. Ett 

systematiskt kvalitetsarbete gör det tydligt för förskollärarna vad som bör prioriteras och 

utvecklas samt när och hur saker ska genomföras. I ett kvalitetsarbete är det viktigt att alla är 

delaktiga och bidrar med sina synpunkter som synliggör kvaliteten, både ledning, personal 

och barn.  

2.6 Teoretisk ansats 

2.6.1 Intentionell analys 

För att förstå en människas handling måste det först och främst förstås vad som styr agerandet 

(Lager-Nyqvist, 2003). Ett sätt att studera människors handlingar är att se dem som en 

produkt av deras intentioner (Persson, Ekborg & Ottander, 2012). Enligt von Wright 

(refererad i Persson et al., 2012, s. 76) beror en människas handlingar såväl på deras egna 

önskningar och förutsättningar men också på den kontext denne befinner sig i. Önskningar, 

förutsättningar och kontexten bildar tillsammans premisser för handlandet, så kallade 

drivkrafter. Von Wright framhåller att det finns både inre och yttre drivkrafter som 

tillsammans skapar människors intentioner. Drivkrafterna skapas utifrån den position som 

människan befinner sig i (ibid.). Vidare skriver Lager-Nyqvist (2003) att lärare kan ha samma 

målsättning men att utformningen av undervisningen kan skilja sig åt då varje individ har 

olika drivkrafter. En individs förutsättningar sätter upp ramar och utformar själva handlingen.  

Wilhelmssons (2012) har tagit fram en modell som gör det möjligt att studera lärarnas 

intentioner i enlighet med fastställda frågor som även medför möjligheten att följa hur de 

tänker om utemiljön, bild 1. Författaren har delat in de inre och yttre drivkrafterna i två 

kategorier. De inre drivkrafterna kan handla om önskningar, målsättningar eller förmågor. De 

yttre drivkrafterna kan vara de förväntningar, plikter, möjligheter eller svårigheter som finns. 

Tidigare erfarenheter och kunskaper tillsammans med de förutsättningar som finns, utgör 

därmed en grund till varför en lärare handlar som den gör.  



 

 

12. 
 

 

Bild 1. Modell för intentionell analys för att identifiera lärarnas intentioner till att förlägga undervisningen i utomhus 

(Wilhelmsson, 2012, s. 28).  

2.7 Sammanfattning bakgrund  

Läroplanen för förskolan framhåller att utevistelsen är viktig och att den ska vara en del av 

den pedagogiska verksamheten. Boverket rekommenderar att förskolans utegård bör ha en 

naturkaraktär med varierad terräng, stora ytor och goda vegetationsförhållanden. Enligt 

tidigare studier ska en förskolas utemiljö väcka ett intresse hos barnen samt utmana dem till 

att utforska den vidare. Det finns många argument för varför utemiljön ska användas i 

förskolan, bland annat kan det handla om att pedagogen vill förflytta lärandet till autentiska 

sammanhang, utanför de formella lärsituationerna. Vidare framgår det att barn föredrar att 

leka i naturmiljö och barnens aktiviteter kan kategoriseras i fem olika kategorier. Förskolans 

verksamhet har i uppdrag att systematiskt säkerställa förskolans kvalitet på alla områden. Ett 

sätt att analysera och förstå dessa områden är att använda en intentionell analys. 

Utifrån denna bakgrund kommer studien gå vidare med att beskriva metoden till att undersöka 

utegårdens utformning och användning i tre förskolor, tre förskollärares intentioner och syften 

med utevistelsen samt deras syn på en god utemiljö och slutligen barns beskrivningar av sina 

egna aktiviteter utomhus. 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metod och urval. Därefter beskrivs studiens 

genomförande, hur databearbetningen och analysen gått till. Slutligen presenteras de 

forskningsetiska utgångspunkterna studien tagit hänsyn till, studiens validitet och reliabilitet 

samt författarnas arbetsfördelning. 

 

Då studien syftar till att öka kunskapen om förskolors utformning och användning av 

utemiljön, förskollärares intentioner och syften med utevistelsen samt hur barn beskriver sina 

aktiviteter utomhus valdes en fallstudie som metod. En fallstudie är enligt Bryman (2011) en 

kvalitativ, mer detaljerad och ingående studie av ett eller enstaka fall. En fallstudie möjliggör 

en djupdykning för att reda ut komplexiteten inom ett ämne, forskaren utgår från ett 

helhetsperspektiv och försöker få så täckande information som möjligt. En fallstudie är en 

undersökningsmetod som ger forskaren möjlighet att använda sig av flera källor samt metoder 

som är lämpliga för undersökningen (ibid.). Det är studiens syfte som är avgörande för vilken 

slags metod som ska användas i en studie (Trost, 2010). En kvantitativ metod bör användas 

om frågeställningen efterfrågar frekvenser, hur ofta eller hur vanligt förekommande något är. 

Om frågeställningen istället handlar om att undersöka och förstå människors sätt att resonera 

eller hitta mönster är en kvalitativ metod mer lämpad (ibid.). Då denna studie efterfrågar hur 

utemiljön är utformad samt hur förskolan använder utemiljön kompletterades intervjuerna 

med observationer. Franzén (2014) framhåller observation som datainsamlingsmetod då det 

möjliggör för forskaren att komma nära det som undersöks. Dessutom skriver Johansson och 

Svedner (2010) att dataunderlaget kan bli magert om endast en datainsamlingsmetod används.  

 

Nedan redovisas hur fallstudiens metoder är fördelade mot respektive forskningsfråga, tabell 

1. 

Tabell 1. Redogör forskningsfråga och metod 

Forskningsfråga Metod 

 

Hur är utemiljön utformad och på vilket sätt 

används den i de deltagande förskolorna samt vad 

tänker förskollärarna är en god pedagogisk 

utemiljö? 

Observation + Intervju 

Vilka syften och intentioner har förskollärarna med 

barnens utevistelse? 

Intervju 

Hur beskriver barnen sina aktiviteter ute på 

förskolan? 

Observation + intervju 

 

Johansson och Svedner (2010) förklarar att i en kvalitativ intervju finns det bestämda 

frågeområden men beroende på hur informanten svarar och vilka aspekter denne tar upp, kan 

frågorna variera från intervju till intervju, något Bryman (2011) benämner som en 

semistrukturerad intervju. En intervjuguide användes vid intervjutillfällena, bilaga 1, där 
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intervjufrågorna anpassades efter informantens svar för att få sådana fullständiga och 

innehållsrika svar som möjligt.  

Johansson och Svedner (2010) skriver att observationer, likt intervjuer, kan vara olika 

strukturerade. Vidare nämner författarna tre olika observationsmetoder, on-off-observationer, 

observationer med egna kategorier samt observationer där kategorisering sker i efterhand 

(ibid.). Till denna studie valdes semistrukturerade observationer där egna kategorier tagits 

fram utifrån studiens syfte och frågeställningar, bilaga 2. 

Walk and talk – en samtalspromenad 

Då studien syftar till att undersöka hur utemiljön är utformad och hur den används i förskolan 

samt syftet med användningen av utemiljön valdes walk and walk metoden vid 

intervjutillfällena, en så kallad samtalspromenad. Metoden innebär att intervju samt 

dokumenterande sker samtidigt som informanten och forskaren går en promenad. Utifrån 

öppna frågor berättar och leder informanten forskaren till olika platser i den aktuella miljön 

(Klerfelt & Haglund, 2011). 

3.1 Urval 

Till denna studie har tre förskolor medvetet valts ut, där tre förskollärare på respektive 

förskola deltagit samt totalt 20 barn intervjuats. Förskolornas verksamhetsupplägg varierar, 

samtliga pedagoger är utbildade förskollärare och har lång erfarenhet inom yrket. De 

studerade förskolorna kan därmed förväntas bidra med representativa exempel på 

förskoleverksamheter. Informanterna är personer författarna kommit i kontakt med under 

utbildningen, urvalet är gjort genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Bryman (2011) 

beskriver urvalet på så sätt att forskaren väljer ut personer som finns tillgängliga och nära till 

hands.  

Informanterna anonymiseras med fiktiva namn, kategoriseras och sorteras efter olika kriterier, 

tabell 2. 

Tabell 2. Redogör deltagande förskolor i studien 

Förskola Inriktning Utevistelse/ 

dag 

Pedagog År inom 

yrket 

Utbildning Barn 

Kullen Har ingen 1,5-4,5 h/dag Elisabeth 19 år Förskollärare 8 st. 

Barret Utomhus-

profil 

4,5-8 h/dag Kristine 37 år Förskollärare 

Utomhuspedagogik 

6 st. 

Stenen Har ingen 2-6 h/dag Ellinor 17 år Förskollärare 

Pedagogista 

6 st. 

 

3.2 Datainsamling 

Innan studien genomfördes gjordes en pilotintervju för att kontrollera att de förberedda 

intervjufrågorna täckte studiens syfte och frågeställningar. Johansson och Svedner (2010) 

rekommenderar att en testintervju genomförs då det bidrar till att forskarna får möjlighet att 

träna upp sin lyhördhet samt öva på att ställa relevanta följdfrågor.  
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Informanterna kontaktades via telefon där de fick ta del av studiens bakgrund, syfte samt 

metodval. Därefter skickades ett missiv ut, bilaga 3, där de berörda fick ytterligare 

information om studien. Information till barnens vårdnadshavare, bilaga 4, gick ut genom 

förskollärarna på de aktuella förskolorna. Efter samtyckte valde de berörda förskollärarna tid 

och plats för intervjun. De hade avsatt en timme för intervjun och fallstudien i sin helhet 

skedde under en förmiddag på respektive förskola. Innan intervjun startade upprepades 

informationen som gått ut i missivet samt att de fick mer information angående hur walk and 

talk, det vill säga samtalspromenaden gick till. Samtliga intervjuer med förskollärarna 

påbörjades inomhus i ett avskilt rum för att sedan fortsätta i verksamhetens utemiljö under en 

samtalspromenad. Ett antal intervjufrågor fanns nedskrivna och användes som en guide för att 

säkerställa att intervjun skedde i riktning med studiens syfte. Informanterna hade givit sitt 

godkännande till att intervjuerna spelades in och detta gjordes för att all empiri som 

informanten delgav skulle finnas med vid analysen. Johansson och Svedner (2010) föreslår att 

ljudupptagning sker vid kvalitativa intervjuer för att ordval, pauser och tonfall kan vara av 

vikt för att förstå en helhet. Båda författarna till studien närvarade under intervjun där en 

ansvarade för intervjun och skötte ljudinspelningen och en förde anteckningar om innehållet i 

samtalet samt fotograferade utemiljön som visades.  

Barnintervjun skedde i en mindre grupp med de barn vars föräldrar gett sitt godkännande för 

medverkan på varje förskola och ett fåtal frågor, bilaga 1, ställdes under deras vistelse på 

förskolan. Trost (2010) skriver att det inte är någon större skillnad mellan att intervjua barn 

och vuxna, barn har dock svårare att koncentrera sig och sitta still en längre tid. Barn har 

också svårare för att abstrahera och Trost rekommenderar således att intervjun sker i en 

autentisk miljö. Vid ett tillfälle intervjuades barnen i samband med lek i utemiljön och vid de 

två andra tillfällena skedde intervjuerna på en avskild plats i utemiljön. Trost skriver att 

platsen för en intervju är av vikt så att samtalet kan genomföras i lugn och ro (ibid.). 

Observationerna genomfördes som ett komplement till intervjuerna då studien även riktar in 

sig på ett görande. En översiktskarta för respektive förskolas utegård ritades upp för att 

underlätta och synliggöra i vilka miljöer barnen befann sig i, bilaga 5-7. Under 

observationerna markerades de områden och miljöer barnen befann sig i. Vid två tillfällen 

skedde observationerna före intervjuerna och vid det tredje tillfället utfördes observationerna 

efter intervjun.  

3.3 Databearbetning och analys 

Trost (2010) skriver att bearbetning av data är en tidskrävande process samt att det finns flera 

olika tillvägagångsätt för detta. I denna fallstudie har databearbetningen utgått från Brymans 

(2011) tematiska analysmetod som handlar om att dela upp datainsamlingen i olika delar för 

att kunna uppfatta varierande teman och synliggöra likheter samt skillnader mellan 

informanternas svar i varje tema. Ett första steg i bearbetningen av datainsamlingen var att 

transkribera samtliga intervjuer samma dag som genomförandet, något Patel och Davidsson 

(2011) förespråkar, i och med att uttryck och kroppsspråk då finns nära i minnet. Det textade 

materialet presenterade en strukturerad och konkret bild om vad som sagts under intervjuerna. 

Arbetet med transkriberingen gav också möjligheten till att skriva kommentarer och tankar 

som uppstått i samband med intervjun och transkriberingen. Transkriberingen av 
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barnintervjun har dock skiljt sig från intervjun med förskollärarna. Vid dessa transkriberingar 

har en sammanfattning av intervjuns huvuddelar skrivits ner. Fördel med detta är enligt Trost 

(2010) att all intervjudata då får samma struktur och blir lättare att analysera. Under intervjun 

kom barnen ibland in på andra ämnen som inte rörde studiens innehåll och med denna metod 

kunde irrelevant material förbises. Även observationerna renskrevs för att lättare finna olika 

teman samt likheter och skillnader gentemot studiens syfte och frågeställningar. Fotografierna 

studerades först separat och sedan i relation till observationerna och intervjuerna.  

Nästa steg i bearbetningen var att grundligt läsa igenom materialet flertalet gånger. Trost 

(2010) skriver att vid analys av kvalitativa data är det angeläget att få en överblick över 

materialet för att mönster ska framgå. Allt material skrevs därför ut och under läsningen 

gjordes markeringar, understrykningar samt att det skrevs kommentarer i transkripten för att 

urskilja olika mönster och kategorier bland informanternas svar. Resultatet strukturerades 

sedan genom att dela in svaren i olika teman med studiens forskningsfrågor som 

huvudrubriker. Till sist har resultatet utifrån studiens syfte och forskningsfrågor analyserats 

tillsammans med tidigare forskning och litteratur som presenteras i kapitel 2. Intentionell 

analys är den teori som genomlyst studien då den synliggör förskollärarnas intentioner. 

Wilhelmsson (2012) skriver att en individs intentioner kan vara mer eller mindre uttalade och 

underförstådda avsikter kan genom intentionell analys tolkas av en forskare. Ansatsen är 

därav relevant då den synliggör intentionen till deras handlande.  

3.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om resultatets tillförlitlighet, att mätningen är stabil och inte utsatts för 

slumpmässiga inflytelser. Ett resultat med hög reliabilitet kan återskapas vid ett annat tillfälle. 

Vid kvantitativa undersökningar är reliabilitet mer aktuellt, vid kvalitativa studier är detta inte 

lika intressant då det faktiskt är förändringarna som är av intresse i en kvalitativ undersökning 

(Trost, 2010). Alla informanter fick samma frågor, med undantag för följdfrågor och 

insamlingen av data till studien har genomförts enhetligt vid varje tillfälle. Vid en studie som 

är så pass liten som denna går det inte att styrka att resultatet är tillförlitligt, det ger dock en 

god inblick i hur en förskoleverksamhet kan vara utformad och på vilka grunder.   

Validitet eller trovärdighet handlar om att en metod undersöker vad den är avsedd att mäta. 

Forskaren ska kunna visa upp att data och analyser är trovärdiga och objektivt insamlade på 

ett seriöst sätt som är relevant för den aktuella problemställningen (Trost, 2010). Vid 

datainsamlingen eftersträvades ett neutralt och objektivt förhållningssätt. Under arbetet har 

studiens syfte och frågeställningar kontinuerligt beaktats för att upprätthålla en hög validitet.  

3.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) skriver att de som deltar i undersökningen ska upplysas om deras 

uppgift i studien samt om vilka villkor som gäller för deras deltagande. Innan studien 

påbörjades informerades respektive deltagare om studiens syfte och om hur undersökningen 

skulle genomföras. I informationen framgick även att deltagandet var frivilligt och att de när 

som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. För att en undersökning ska kunna påbörjas 

måste nämligen samtyckeskravet vara uppfyllt. Det innebär att samtycke från de deltagande 

ges och de har själva rätt att bestämma över sin medverkan utan påverkan av forskaren. 
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Deltagarnas anonymitet och intigritet ska beaktas genom att personuppgifter och andra 

identifierbara uppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta del av dem 

(ibid.). De namn som förekommer i denna studie är därmed fiktiva för att bevara deltagarnas 

anonymitet. Förskollärarna har godkänt att de bilder och översiktskartor som förekommer i 

studien publiceras under fingerade namn. 

3.6 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen i denna studie har varit jämnt fördelad på de båda författarna. All 

forskning och litteratur som ligger som bakgrund till studien har studerats och bearbetats av 

båda. Vid datainsamlingen närvarade båda författarna för att kunna ge en beskrivande bild av 

hur förskolors utemiljöer är utformande och används för att främja barns lärande och 

utveckling. Datainsamlingen skedde vid tre olika tillfällen och under insamlingen hade 

författarna olika ansvarsområden. Vid samtalspromenaden var en och samma författare mer 

framträdande för att säkerställa att intervjuerna gick till på liknande sätt vid varje tillfälle. Den 

andre författaren fotograferade utemiljön samt skrev ner stödanteckningar under pågående 

samtalspromenad. Barnintervjuerna utfördes tillsammans av båda författarna till studien. 

Transkriberingen av samtalspromenaden har den författare som fotograferade utemiljön haft 

som ansvarsområde och barnintervjuerna transkriberades av den författare som höll i 

samtalspromenaden, då det ansågs vara viktigt att materialet transkriberades i sin helhet på 

liknande sätt. Bearbetning, analys av resultatet samt produktionen av rapporten har båda 

författarna varit lika delaktiga i.   
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4. Resultat 
I detta kapitel kommer förskolornas utformning av utemiljön samt användning redovisas. 

Underlag för att redogöra detta är observation samt intervju genom metoden walk and talk. 

Vidare presenteras förskollärares intentioner och syften med utevistelsen, samt deras tankar 

om en god pedagogisk utemiljö och slutligen framförs hur barn beskriver sina aktiviteter ute 

på förskolan.   

4.1 Begreppsdefinition 

I denna del av studien förekommer begreppen utemiljö, skogen, skogsdunge, statiska material 

och föränderliga material och miljöer.  

Utemiljö handlar, som det tidigare beskrivits, om det landskap som finns utanför förskolans 

fyra väggar, till exempel förskolegården, parken, skogen eller staden.  

Med skogen menas den skolskog som finns intill de berörda förskolorna.  

Skogsdunge är ett mindre skogsparti inne på förskolans gård.  

Begreppet statiska material innefattar de material som ger litet utrymme för barnets egen 

fantasi. Ett statiskt material berättar för barnet vad det ska göra med materialet. Exempel på 

dessa är cyklar, klätterställningar, gungor, hinkar eller ruschkanor.  

Föränderliga material och miljöer i detta sammanhang är material som ger barnet en fri 

tolkning till användning, vilket kan vara pinnar, växtlighet, sand eller kullar.  
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4.2 Utformning och användning av förskolors utemiljö 

På samtliga förskolor vistas barn i åldern 1-5 år. Initialt presenteras respektive förskola och 

dess utemiljö och slutligen sammanfattas utemiljöernas utformning. Översiktskartor från 

varje förskolas utegård återfinns i bilaga 5-7. Bilder från förskolornas utemiljöer presenteras 

för vidga bilden av utemiljön. Därefter redovisas hur förskolorna använder utemiljön. 

4.2.1 Kullens förskola 

Kullens förskola är belägen i ett mindre bostadsområde där utevistelsen främst sker på 

förmiddagen. Utegården är omfattande med stora grönområden och kuperad terräng. Det finns 

mycket växtlighet på gården, en mindre skogsdunge med träd och buskage samt buskar med 

ätbara bär, bild 2-3. På utegården finns naturmaterial samt både statiska lekmaterial såsom 

cyklar, gungor och ruschkanor och föränderliga miljöer som skapar stor möjlighet för fantasi- 

och rollekar, bild 4. Intill förskolan finns en stor skog, en lekpark samt en hockey- och 

fotbollsplan. Utevistelsen sker främst på den egna gården. Fotbollsplanen utnyttjas inte då 

förskollärarna upplever att de har liknande ytor på sin egen förskolegård. Hockeyplanen 

används till viss del vintertid, främst för de äldsta barnen på förskolan. På förskolans gård 

finns material som förskollärarna inte känner till syftet med. Förskollärarna deltar passivt i 

barnens utevistelse på gården. Förskolans gård är utsatt för mycket skadegörelse och 

förskollärarna upplever att de inte kan påverka deras utemiljö. 

   
Bild 2. Skogsdunge med växtlighet Bild 3. Buskage  Bild 4. Föränderlig miljö 
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4.2.2 Förskolan Barret 

Förskolan Barret är en förskola med utomhusprofil och är placerad i ett lugnt och avskilt 

område med rik naturmiljö. Förskolan har en naturtrogen utegård med ojämn terräng där 

statiska lekmaterial och naturtroget material beblandas, bild 5. Det finns sandlådor, små hus, 

gungor, ruschkana, konstruktionsmaterial och buskar, bild 6-7. De material som finns på 

utegården har ett syfte och förskollärarna byter ut materialet efter behov. På utegården finns 

en hög kulle som vetter ner mot en stor plan allmänning. Skog och ett elljusspår finns precis 

intill förskolan. Det finns en grind mellan förskolans gård och skogen som avgränsar men de 

äldre barnen får vistas fritt mellan gränserna. I skogen finns markeringar och barnen är väl 

införstådda i var gränsen går. I det lilla skogsområdet utanför förskolans gård finns ett stort 

vindskydd med sittbänkar i samt en grillring. Förskollärarna använder sig frekvent av de 

närliggande naturområdena och de deltar aktivt i barnens utevistelse. Vintertid utnyttjas 

skidspåret som angränsar till förskolans gård och sommartid förekommer regellekar på den 

stora allmänningen. Förskollärarna på förskolan Barret upplever att de kan påverka deras 

utemiljös utformning. 

   
Bild 5. Naturtroget material Bild 6. Små hus  Bild 7. Konstruktionsmaterial 
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4.2.3 Förskolan Stenen 

Förskolan Stenen är en så kallad Paviljongsförskola som sattes i bruk som en tillfällig lösning 

under tiden den ordinarie förskolan byggs. Förskolan är belägen i ett bostadsområde och 

utevistelsen anpassas efter verksamhetens planering. 

 

Förskolans utegård är uppdelad i två gårdar, en för de yngsta barnen och en för de äldre 

barnen, som skiljer sig markant åt. På den lilla gården där de yngsta barnen vistas finns det en 

mindre gräsmatta, kuber som skapar rum-i-rum, sandlåda med kiosktema, en sandlåda med 

restaurangtema, konstruktionsmaterial samt statiska material så som cyklar, ruschkana och 

bollar, bild 8-9. Den större gården, som helt och hållet är belägen på en grusplan, innehåller 

en kulle, statiska material, bänkar, sandlådor, innebandymål samt ett litet grönområde med 

buskar, bild 10. Utanför förskolans gård finns en fotbollsplan och cirka 300 meter bort finns 

en skog. På gården finns utsmyckningar och material som förskollärarna inte använder sig av 

då det inte finns något uttalat syfte kring dessa. Förskollärarna har en deltagande roll i barnens 

utevistelse och upplever att de i en viss mån kan påverka gårdens utformning. 

   

Bild 8. Rum-i-rum-kub Bild 9. Kiosk Bild 10. Statiskt material - buss 
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4.2.4 Sammanfattning förskolornas utemiljöer 

Det finns en stor variation mellan förskolornas utemiljöer, gemensamt är att alla har mer eller 

mindre någon form av växtlighet på utegården. Samtliga förskolor har övervägande statiska 

material samt någon form av föränderliga områden där barnen själva kan styra över den 

aktuella miljön. Naturmaterial är ett inslag som förekommer hos två av tre förskolor. 

Gemensamt för förskolornas utemiljöer är att dess variation på den egna gården som erbjuder 

och lockar barnen till olika typer av lek. På samtliga förskolegårdar erbjuds det material som 

lockar till aktivitet och rörelse. Det finns bandytillbehör, fotbollar, klätterställningar och 

gungor. 

De miljöer som förskollärarna inkluderar i sin utemiljö är förskolegården och skogen, men 

närmiljö, staden de bor i ses också som en del av deras utemiljö.  

4.2.5 En god pedagogisk utemiljö 

I informanternas svar framkom det att en god pedagogisk utemiljö bör präglas av natur och 

skogsmiljöer. Kristine och Ellinor nämner att utemiljön bör vara variationsrik, både innehålla 

plana ytor, backar och kullar. De anser att den kuperade terrängen främjar barns hälsa samt 

ger en stimulans i deras motoriska och sociala utveckling. Samtliga informanter talar om att 

utemiljön bör innefatta stora ytor som barnen kan utnyttja. Ellinor menar att en mindre yta 

kan begränsa barnens aktivitetsmöjligheter. En större yta bjuder in till en mångfacetterad och 

experimentell miljö. Hon framhåller att på förskolegården ska barnen kunna växla mellan 

flera olika aktiviteter, därför tycker hon det är viktigt att utemiljön också erbjuder en stor 

variation, att det finns olika ”rum i rummen.” Vidare nämner samtliga informanter att en 

förskolegård också måste anpassas till de yngsta barnen. 

”De små är ju mest här i sanden. De finns tyvärr inte så mycket annat för dem att göra 

på vår gård.” (Elisabeth) 

Informanterna framhåller att en god pedagogisk utemiljö ska erbjuda flera olika mötesplatser, 

vilket kan vara allt från kojor, buskar och kuber. När det kommer till den egna förskolegården 

nämner samtliga informanter att växtlighet och skogsdungar är önskvärt för barnens lek samt 

en plats för barnen som de kan vara ifred på. 

”Det här en jättebra lekplats (visar skogsdungen) här kan barnen vara lite ifred men 

ändå har vi uppsikt över dem.” (Elisabeth) 

”Jag hade önskat att vi hade fler buskar. Det märks att barnen gillar att vara i 

buskarna.” (Kristine) 

En god pedagogisk utemiljö ska erbjuda barnen mycket material enligt informanterna. 

Elisabeth talar om statiska material så som ruschkanor, gungor, hinkar, cyklar och bollar. 

Kristine och Ellinor anser att statiska material kan finnas på en förskolegård, men att det till 

största del endast ska vara naturmaterial eller material som i förväg inte säger till barnen vad 

de ska göra med materialet. Kristine poängterar dock att oavsett vilka material som erbjuds så 

bör de vara anpassad efter barngruppens behov. Ellinor talar om att en förskolas utgård aldrig 

får kännas ”färdig”. Hon förklarar att precis som förskollärarna förändrar miljön inomhus för 
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att den ska passa barnens lärande, måste även utemiljön anpassas efter barnen. Hon säger att 

en god utformad utegård ska spegla förskolans pedagogiska verksamhet. 

“Jag vill att det ska synas i vår utemiljö vad vi gör, vilka projekt och temaarbeten vi 

jobbar med. Den pedagogik vi står för borde också synas utomhus.” (Ellinor) 

I samtalen med informanterna framkommer det att de i en viss utsträckning känner sig 

begränsade när det kommer användningen av utemiljön. De upplever att det finns många 

regler och säkerhetssynpunkter som hindrar dem till att använda utemiljön på det sätt de vill. 

Det framgår att två av förskollärarna inte vågar göra egna förändringar på utegården då de inte 

känner till vad de får och inte får göra. 

4.2.6 Användningsområden i utemiljön 

Beroende på var förskolan är belägen, utformad och vilka förutsättningar den har används 

utemiljön på olika sätt och i olika grad. Utifrån observationerna och informanternas svar 

urskildes tre kategorier för utemiljöns användningsområden. Dessa var fri lek, pedagogisk 

verksamhet samt motoriska aktiviteter, vilket presenteras nedan.  

Fri lek 

Observationer samt intervjuer vittnar om att det är framför allt fri lek och spontana aktiviteter 

som sker när barnen vistas i utemiljön och på förskolans utegård. Informanterna berättar att 

barnen behöver den fria leken när de vistas utomhus då tiden inomhus ofta är mer styrd. De 

menar på att efter en planerad aktivitet kan barnen behöva en längre stund till att ägna sig åt 

fria aktiviteter. Informanterna säger att de yngsta barnen är utomhus kortare tid än de äldre 

barnen och de framhåller att de yngre gärna uppehåller sig kring förskollärarna samt att det är 

den fria leken som dominerar under deras utevistelse.  

“De små gör inte så mycket ute. De är ju ofta där vi (pedagogerna) är, det blir ju lätt 

att man fastnar i sandlådan. De är bekvämt, man kan ha ett barn i famnen och leka 

med det samtidigt som man gräver tillsammans i sanden.” (Ellinor) 

”Barnen är vana att röra sig och leka fritt på utegården, så när de kommer ut så sprids 

de ju runt på en gång och gör de saker de tycker om att göra. Vi säger ju inte: Kom nu 

ska vi utforska det här! utan de får leka med vad de vill när vi är på gården.” (Ellinor) 

Informanterna framhåller att när barnen leker fritt i utemiljön kan barnen utmana och hitta sig 

själva. De menar på att barnen behöver tiden som ges utomhus till att leka fritt för att på egen 

hand upptäcka nya saker och fördjupa sig i sina intressen utomhus samt för att få utlopp för 

sin fantasi och kreativitet. Kristine menar att barnen växer i sig själva när de ger dem 

möjlighet att vistas fritt utomhus.  

“De vet precis var gränsen går även om de är själva i skogen. Vi har ju såklart uppsikt 

över dem, men vi låter dem leka fritt.” (Kristine) 

Elisabeth berättar att det är vissa aktiviteter utomhus som lockar mer än andra och trots att det 

är fri lek som förekommer försöker förskollärarna utmana barnen och styra in barnen på nya 

aktiviteter. 
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”De (barnen) får ju välja fritt och så, men vissa kan behöva en utmaning. I deras värld 

kanske cykla är allt men jag tycker man kan göra något annat efter ett tag. Det går ju 

inte bara cykla runt, runt hela dagarna.” (Elisabeth) 

Pedagogisk planerad verksamhet 

Den andra kategorin som urskildes gällande vad utemiljön används till var pedagogisk 

planerad verksamhet. Planerade aktiviteter sker främst i de sammanhang då de lämnar 

förskolans utegård och besöker andra miljöer, så som skogen, parker eller närområdet men det 

förekommer även pedagogiskt planerade aktiviteter på den egna gården. Skogen var den miljö 

informanterna främst utnyttjade till de pedagogiskt planerade aktiviteterna.  

Informanterna använder utemiljön för att skapa variation i verksamheten samt till att hålla i 

samlingar, sång- och lässtunder samt temaarbete. Samtliga nämner att de brukar ta ut det 

material de arbetar med inomhus för att barnen också ska få möjlighet att arbeta med det i 

utemiljön. Två av de medverkande förskolorna har även förlagt i stort sett samtliga måltider 

utomhus. De uppfattar barnen mer lugna och rofyllda när måltiderna intas utomhus.   

Som tidigare nämnts använder förskollärarna skogen som en pedagogisk miljö där de 

integrerar flera av läroplanens mål i de planerade aktiviteterna. De använder skogsmiljön när 

de till exempel vill fokusera på matematik eller naturkunskap. De berättar att utemiljön och 

närmiljön även används till att studera och utforska specifika fenomen, så som magnetism och 

kretslopp på ett lustfyllt sätt.  

“Skogen är ju fantastisk när man vill arbeta med mönster och matematik.” (Elisabeth) 

Informanterna såg det som en stor tillgång att ha skogen i närheten oavsett om de besökte den 

frekvent eller mer sällan. De menade på att det finns mycket att upptäcka i skogen och dess 

föränderliga utformning skapar goda möjligheter för pedagogiskt planerade aktiviteter. 

Kristine berättar att på hennes förskola startar de alltid upp sina temaarbeten i skogen oavsett 

vad temat handlar om.   

“Att sitta i skogen, runt en eld är ett ypperligt ställe för att ha en samling. Det är 

alldeles tyst och alla (barnen) ser oss (pedagoger) så ingen behöver vrida sig.” 

(Kristine) 

Motorisk träning 

Den tredje och sista kategorin som återfanns när det kommer till utemiljöns användning var 

motorisk träning.  

Informanterna talar om att det är viktigt att barn får utlopp för sin energi och får möjlighet att 

röra på sig riktigt vilket de upplever att de kan göra i utemiljön. Elisabeth upplever att barnen 

blir lugna efter utevistelsen och menar på att barn behöver den motoriska träningen för att 

orka med resten av dagen. Kristine berättar att på vintern tar barnen med sina skidor och åker 

i det närliggande skidspåret. Utifrån aktuell säsong anordnas det också olika tävlingar och 

lopp i utemiljön, till exempel lilla vasaloppet och minimaraton. 

På två av studiens förskolor hålls varje vecka ett rörelsepass utomhus för att stimulera barnens 

motoriska utveckling.  
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“Jamen. Varför ha gympa inne när man kan ha det ute? Vi har alltid gympa ute.” 

(Kristine)  

Elisabeth menar att utemiljöns terräng erbjuder mer fysiska utmaningar för barnen och 

framhåller att de i utemiljö både använder sina finmotoriska- och grovmotoriska färdigheter. 
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4.3 Förskollärares intentioner och syften med barns utevistelse  

I informanternas svar urskildes fem huvudsyften med barns utevistelse. Dessa är tillägna 

barnen kunskap, praktiska skäl, skapa en relation till naturen, upprätthålla barns hälsa samt 

en kompensation till hemmet.  

4.3.1 Ge barnen kunskap 

Av de tre informanterna är det främst Kristine som talar om lärandet utomhus och kopplar det 

till läroplanen. Hon berättar att ett av syftena med användningen av utemiljön är att barnen 

ska lära sig något specifikt, en förmåga eller kunnande om något. Hon menar att eftersom 

deras verksamhet är förlagd till största del utomhus vill de ta vara på de möjligheter som 

miljön erbjuder. Kristine förklarar att en av avsikterna med deras utevistelse är att komma 

bort från det traditionella tänket kring lärande och framhåller att barnens förmågor och 

utvecklingsområden syns bättre i utemiljön. 

”Man kan jobba med matte, språk, skapande, IT, hur man ska bete sig mot varandra, 

konflikthantering. Ja, allt som står i läroplanen! Det går lika bra ute som inne. Jag 

tycker att det blir så tydlig när barnen är ute. Ja, på vilken nivå de är på och på vilket 

sätt de behöver utmanas på.” (Kristine) 

Informanterna ser utevistelsen som ett utmärkt tillfälle där barnen kan lära sig något nytt 

eftersom det ges stora möjligheter till att testa på nya saker samt träna upp förmågor i den 

varierande utemiljön. Ellinor och Elisabeth nämner också att utemiljön används för att 

utveckla barnens förmågor och framhåller att ett av syftena med utevistelsen är att ge barnen 

variation, då det är viktigt att barnen får tillgång till miljöombyte under vistelsen på förskolan. 

Ellinor poängterar dock att lärandet som sker i förskolan inte får bli lösryckt utan att det gäller 

att ha en röd tråd i undervisningen. Hon menar på att förskollärarna måste anpassa miljön till 

det som ska läras.  

“Skogen är ju en trevlig grej men vad är syftet med att gå dit? Håller vi på att utforska 

magneter så kanske inte skogen är det rätta elementet att kolla magneter i. Då kanske 

vi ska ta en promenad i närområdet och kolla på vad som är magnetiskt.” (Ellinor) 

För att utemiljön ska kunna användas som lärandeverktyg samt för att utevistelsen ska vara 

utvecklande och lärorik för barnen framhålls förskollärarens engagemang. Informanterna 

nämner att alla i arbetslaget måste sträva mot samma mål och ha samma åsikt gällande 

utemiljön. Kristine säger att samtliga pedagoger på hennes förskola är intresserade av 

utomhuspedagogik och menar på att det är en av anledningarna till varför de använder 

arbetsmetoden i deras verksamhet. Ellinor har upplevt att om arbetslaget inte är överens om 

hur de ska använda utemiljön och tar till vara på dess möjligheter, utvecklas inte barnen och 

dess lek. Elisabeth delar samma åsikt. 

“Vi har haft en utegrupp men hon som var drivande är på föräldraledighet. Det var ju 

som hon som kom med alla idéer.” (Elisabeth) 

4.3.2 Praktiska skäl 

Informanterna påtalar att syftet med utevistelsen många gånger är av praktiska skäl. Två av tre 

informanter talar om stora barngrupper, personalbrist och små lokaler som gör att de vill 
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tillbringa tid utomhus. Utemiljöns stora ytor medför att barnen inte behöver vistas lika tätt 

inpå varandra, utemiljön ses som ett hjälpmedel och erbjuder ytterligare rum att vistas i. 

Ellinor upplever att det är lättare att hjälpas åt sinsemellan avdelningarna när barnen är 

utomhus. Förskollärarna kan på så sätt överblicka situationer på ett annat sätt. 

”Det blir liksom lättare, vi har möjlighet att se barnen på ett annat sätt ute när vi är 

färre pedagoger.” (Ellinor)  

Kristine menar däremot att utemiljön är praktisk i den bemärkelsen att det går att arbeta under 

friare förhållanden. Innan Kristine började arbeta på en förskola med utomhusprofil upplevde 

hon att mycket tid gick åt att avsluta aktiviteter och städa undan material för att kunna påbörja 

något nytt. Hon upplevde det som att barnen aldrig hann färdigställa sina aktiviteter. 

Utomhusmiljön medför att barnen lättare kan återgå till påbörjade aktiviteter. 

”När man är ute behöver man inte tänka på att man måste ställa fram och tillbaka 

saker på samma sätt som inne, det är mycket friare. Vi kan bara gå till ett annat ställe 

om vi ska göra nått annat, vi behöver inte plocka undan efter oss. Leken eller vad det 

nu är barnen håller på med kan få leva kvar även om man tar en paus från den.” 

(Kristine) 

Syftet med utevistelse är även att få mer harmoni i gruppen. Informanterna upplever att det 

blir färre konflikter när barnen leker utomhus i och med att de får välja aktivitet själv samt har 

tillgång till större ytor. De framhåller att det finns färre regler i utemiljön som gör att barnen 

känner sig friare och vill därför att barnen ska få möjlighet att leka mer fritt.  

4.3.3 Skapa en relation till naturen 

Ett annat skäl till varför de vistas utomhus är för att barnen ska få en relation till naturen. 

Kristine berättar att i deras verksamhet har de valt att spendera mycket tid utomhus för att de 

vill att barnen ska tillägna sig kunskap om naturen och känna en trygghet med att vistas i 

naturen. Kristine och Ellinor framhåller också vikten av att barnen i tidig ålder skapar en 

förståelse för hur människan påverkar miljön.  

”Jag vill att barnen ska vilja vara ute, att de ska känna trygghet ute och lära sig att bli 

rädd om naturen och känna att man mår bra ute.” (Kristine) 

Ellinor talar om att utemiljön skapar många spännande möten som barnen naturligt inte 

möter.   

“Tänk så häftigt att de kan bygga relationer med maskar och, ja till och med, med 

mikroorganismer!” (Ellinor) 

4.3.4 Upprätthålla barns hälsa 

Samtliga informanter nämner att barns hälsa är en av orsakerna till att de vistas utomhus. De 

upplever att barnen är mindre stressade och att såväl barn som vuxna håller sig mer friska när 

de är utomhus. Kristine belyser att de har låg sjukfrånvaro, både i barngruppen och bland 

pedagogerna, gentemot vad det varit på tidigare arbetsplatser. Förskollärarna vittnar om att 

det kan bli en hög ljudnivå i barngruppen vid aktiviteter inomhus. De har märkt att när de är 

utomhus sänks ljudnivån och väljer därför att vistas där för att skydda barnens hörsel.  
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“Vi är ju ute för att vi ska må bra. Både barn och vuxna håller sig friska.” (Elisabeth)  

Elisabeth och Kristine upplever att det finns ett stort rörelsebehov hos barn och tycker att det 

är svårt att tillgodose det behovet inomhus. De tror även att barn har lättare att lära sig i 

samband med rörelse när de får använda kroppen samt dess sinnen. Samtliga informanter 

belyser vikten av att öva upp barnens motoriska förmågor såsom balans, kroppsuppfattning 

och finmotorik.  

”Hemma och när de börjar skolan blir det mycket stillasittande. Men här har de ju 

möjlighet att röra på sig hur mycket de vill! Vi vill göra vad vi kan för att de ska må 

bra här.” (Ellinor)  

“Jag tror många barn lär sig lättare när de får röra på sig lite grann. Jag brukar rimma 

med barn som gungar till exempel, jag tror de tar till sig det bättre då.” (Elisabeth) 

”Sinnenas funktion blir mer påtaglig utomhus. En dag luktade det illa från fabriken 

och barnen började naturligt prata om dofter. Jag tror de reflekterar mer över sina 

sinnen när vi är ute.” (Kerstin) 

4.3.5 Kompensation till hemmet 

Två av informanterna talar om att det som görs i förskolan ska komplettera hemmet. De 

tycker det är viktigt att förskolan erbjuder erfarenhet av sådant som barnen inte vanligtvis 

möter och menar att förskolan ska ta tillfället i akt för att hitta miljöer som barnen normalt 

inte besöker och använda dem i förskolans arbete.  

”En lekpark kanske barnen besöker på fritiden och då behöver vi kanske inte ta dem 

dit. Om det inte finns ett annat syfte med att besöka lekparken.” (Ellinor) 

”Ett år märkte vi att när vi tog barnen till skogen så stod de bara där. De visste liksom 

inte vad man skulle göra i skogen. Då tänkte vi; Det här måste vi förändra.” 

(Elisabeth) 
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4.4 Barns beskrivningar av sina egna aktiviteter utomhus 

I observationerna samt i intervjuerna med barnen beskrivs två teman gällande vad barnen 

intresserar sig för och sysselsätter sig med i den tillgängliga utemiljön, dessa är motoriska 

aktiviteter och sociala aktiviteter. 

4.4.1 Motoriska aktiviteter 

Observationerna tyder på att barn leker och är i ständig rörelse när de vistas utomhus. Många 

gånger ägnar de sig åt motoriska aktiviteter, både enskilt och i grupp. 

På de förskolor som har tillgång till cyklar syns det tydligt att dessa är en populär aktivitet 

bland barnen. Varje barn som intervjuas på Kullens förskola nämner aktiviteten cykling någon 

gång under intervjuerna. Barnen på Barret vittnar om att de använder cyklarna men berättar 

att de föredrar andra lekmiljöer och leksaker före cyklarna.  

”Ibland brukar jag cykla, då får jag starka ben.” (Flicka, 4 år) 

“Det är tråkigt när vi inte får cykla. Cykla är kul för det går så snabbt.” (Pojke, 4 år) 

Ett barn på Barrets förskola berättar att han brukar leka att de har crosstävling i skogen, där 3-

4 stycken barn deltar och leker att de är ”crossproffs.” Pojken berättar att de använder en 

pinne som styre och sedan springer de runt en bana barnen skapat. 

”Jag kör mest cross i skogen. Vi låtsas ju bara, men alla måste faktiskt sladda i 

kurvorna.” (Pojke, 5år) 

På förskolan Barret är många barn i skogen, där de klättrar, hoppar och balanserar på de 

stockar som ligger utlagda. Barnen på Kullens förskola berättar att de brukar göra egna 

hinderbanor i skogsdungen med hjälp av rep och pinnar. På samtliga förskolor leks det vid 

olika tillfällen också många intensiva lekar där barnen springer omkring och jagar varandra. 

Barn på Stenens förskola berättar att de brukar springa och leka tafatt.  

Gunga är också en aktivitet som förekommer på de förskolor som har det på gården. Ett barn 

berättar att hon brukar hitta på sagor och sjunga när hon gungar. Vid observationstillfällena 

var det främst det yngre barnen som använde gungorna men i intervjuerna kom det fram att 

även de äldre nyttjar de vid olika tillfällen.  

”Vi har fått nya gungor. De är roliga och man kan hoppa från dem.” (Flicka, 4år) 

Ett barn på Stenens förskola berättar att hon brukar samla och leta saker när hon är utomhus. 

Hon uttrycker att hon använder sin finmotorik och berättar att det finns mycket att hitta och 

plocka i skogsdungen som hon sedan brukar använda när hon dekorerar sandkakor. 

4.4.2 Sociala aktiviteter 

Många barn föredrar att delta i sociala aktiviteter med en större eller mindre grupp med barn, 

alternativt med pedagoger. I samtal med barnen framkom det att de tillsammans leker lekar 

utifrån vad de sett på tv, så som “Pyjamashjältarna”, “Labyrint” och “Frozen”. I de sociala 

lekarna ingår det ofta flera barn och två olika lekar kan ske parallellt samtidigt.  
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De olika lekhusen på respektive förskolas utegård är en plats där många barn uppehåller sig 

och leker rollekar, fantasilekar samt lekar tagna ur verkligheten. Barnen berättar att de främst 

leker mamma, pappa, barn och affär i de olika utrymmena. I sandlådan förekommer mycket 

kiosk- och restauranglek.   

”Jag brukar gräva och laga mat med sanden. Ibland leker vi att vi har en kiosk och 

säljer glass till de andra.” (Flicka, 5 år) 

Barnen beskriver att de leker med de föremål som finns på förskolans gård. Barnen på 

förskolan Stenen har nyligen fått en buss gjord av lastpallar och stockar som är attraktiv bland 

barnen. De statiska leksakerna utgör en stor roll i barnens lek.  

”Vi ska resa till Thailand och där har jag varit på riktigt också.” (Flicka, 4 år) 

4.5 Sammanfattning resultat  

Förskolornas utformning skiljer sig till viss del mellan de deltagande förskolorna. Det de har 

gemensamt är att alla har mer eller mindre någon form av växtlighet på utegården. Samtliga 

förskolor har övervägande statiska material på utegården men har även någon form av 

föränderliga områden där barnen själva kan styra över den aktuella miljön. Vidare framgår det 

att utemiljön används till fri lek, pedagogisk verksamhet samt motoriska aktiviteter. 

Grundläggande syfte och intention hos förskollärarna med utevistelsen är att ge barnen 

kunskap, skapa en relation till naturen samt kompensera hemmet. Därtill är syftet med 

utevistelsen också av praktiska skäl samt att barnen ska må bra. Informanterna ser att en god 

pedagogisk miljö ska vara variationsrik med kuperad terräng och mycket växtlighet. De 

tycker att det är viktigt att det finns olika platser där barnen kan vistas utifrån deras behov, 

rum i rum. Vidare framhålls att en utegård aldrig får kännas “färdig” utan den ska vara 

föränderlig och spegla förskolans pedagogiska verksamhet. I resultatet framgår det att 

förskollärarna känner sig till viss del hindrade att utforma och använda utegården som de 

önskat. I observationerna samt i intervjuerna med barnen återfanns två teman gällande hur 

barnen beskriver sina aktiviteter i den tillgängliga utemiljön, dessa är motoriska aktiviteter 

och sociala aktiviteter – både enskilt och i grupp. Barnen beskriver sina motoriska aktiviteter 

som exempelvis cykling, gungning, klättring, lek med naturmaterial. Barnen beskriver sina 

sociala aktiviteter så som lekar som sker med flera barn samtidigt och som kan ske parallellt, 

exempelvis rollekar och fantasilekar. I de sociala aktiviteterna beskriver barnen att de 

använder statiska leksaker som finns inom förskolans utemiljö. 
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5. Analys 
I resultatet som baserats på tematisk analys har tre aktivitetsområden identifierats; fri lek, 

planerad pedagogisk verksamhet samt motorisk träning. De identifierade aktivitetsområdena 

blir utgångspunkter för en fördjupad analys som syftar till att synliggöra vilka faktorer som 

inverkar i den aktuella situationen men också för att få en helhetsbild av utemiljöns 

användning på förskolan. För denna fördjupade analys har vi vidareutvecklat Wilhelmssons 

(2012) analysmodell för lärares intentioner med utevistelse. Wilhelmsson studerade 

skolverksamheten, vi har därför delvis omarbetat modellen för att anpassa den till förskolans 

verksamhet samt för att få ett helhetsgrepp, en genomlysning av verksamheten. I själva 

modellen samt i kommande del av studien används begreppet "Barnens intresse" för att 

beskriva vad barnen själva väljer att göra i den utemiljö som är tillgänglig för dem. Vi har 

alltså i denna analys utgått från vårt resultat som beskriver vad barnen väljer i handling och 

hur de beskriver detta i ord. 

 

Olika förutsättningar bildar faktorer, där inre och yttre faktorer påverkar aktiviteterna i 

utemiljön. Studien visar att det finns bakomliggande orsaker till förskollärarnas handlande 

som måste uppmärksammas och vår analysmodell används som ett verktyg för att identifiera 

vilken eller vilka faktorer som är dominerande i förskollärarnas handlande. Modellen som vi 

utvecklat för denna analys, bild 11 och bilaga 6, består av sex faktorer som påverkar 

förskollärares intentioner och genomförande av aktiviteter utomhus. För att uppnå en 

helhetsbild och en komplett aktivitet bör samtliga faktorer i analysverktyget tas i beaktan.  

 

 
Bild 11. Modell som visuellt visar vilka sex faktorer som påverkar förskollärares intentioner och genomförande.  
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Fri lek 

I resultatet framgår det att förskollärarna använder utemiljön till fri lek och helhetsanalysen 

visar att nedanstående faktorer ligger till grund för förskollärarnas intentioner med denna 

aktivitet, bild 12.  

 

Bild 12. Modell som visuellt visar faktorer som påverkar förskollärares intentioner och genomförande vid fri lek. 

Informanterna beskriver att utemiljö används till fri lek och att det är barnens behov som styr. 

Granberg (2000) ser leken som barns främsta sysselsättning, vilket även denna studie pekar 

på. Barnen beskriver att det är fantasilek, rörelselek samt fysiska aktiviteter som intresserar 

dem vid utevistelsen något som även bekräftas i litteraturen (Jagtøien et al., 2002). Dock 

grundar sig inte den fria leken endast i detta. Utifrån analysverktyget går det utläsa att 

förskollärarnas syfte också påverkar handlingen, inte bara intentionen. Resultatet vittnar om 

att förskollärarna främst styrs av praktiska skäl där stora barngrupper, personalbrist samt små 

lokaler påverkar användningen av utemiljön. Detta blir då litteraturen säger att leken ska 

användas i ett pedagogiskt syfte samt att förskollärare ska delta och stödja barns lek 

(Ärlemalm-Hagsér, 2008), vilket inte synliggörs i informanternas svar. Syftet tenderar att 

omedvetet överskugga barnens intresse och lärandepotentialen i barnens lek. Analysverktyget 

visar även att en komponent, målet, saknas helt vilket tolkas som att detta är ett område som 

bör uppmärksammas i det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns inget uttalat mål med den 

fria leken bland de medverkande förskollärarna trots att litteraturen framhåller att leken är en 

viktig arena för barns lärande (Lillemyr, 2002).  



 

 

33. 
 

Pedagogisk planerad verksamhet 

De planerade pedagogiska aktiviteterna genomförs utifrån förskollärarnas inre faktorer, det 

vill säga, det är deras mål och syften tillsammans med förskolans uppdrag som styr hur 

aktiviteten formas, bild 13.  

 

Bild 13. Modell som visuellt visar faktorer som påverkar förskollärares intentioner och genomförande vid planerad 

pedagogisk verksamhet.  

Analysen med vårt verktyg visar att vid dessa aktiviteter faller en betydelsefull faktor bort, 

barnens intresse. Studiens erfarna förskollärare vittnar om goda tankar och idéer kring barns 

lärande i utemiljön, dock grundas dessa inte i barnens intressen vilket medför en brist i 

helhetsperspektivet samt i deras pedagogiska uppdrag. Både litteratur och läroplan nämner 

vikten av att inkludera barnens intresse i de planerade aktiviteterna, förskollärares uppdrag 

bygger på att det lärande som sker i förskolan ska utgå från barns erfarenheter och intresse 

(Skolverket, 2016). Risken är att barnen i de pedagogiskt planerade aktiviteterna, trots 

genomtänkta mål och syften, inte tillägnar sig de kunskaper förskollärarna vill att de ska 

tillägna sig eftersom lärandet måste vara meningsfullt för att de ska lära sig. Det måste finnas 

ett samband med det som ska läras in och med barnet (Lindström & Pennlert, 2016). 

Resultatet vittnar om att förskollärarna främst använder skogsmiljön när de vill utföra 

pedagogiskt planerade aktiviteter i utemiljön. Den mest tillgängliga miljön används alltså inte 

till pedagogiskt planerade aktiviteter vilket kan resultera i att dessa aktiviteter inte 

förekommer lika ofta. 
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Motorisk träning 

Denna aktivitet visar hur samtliga faktorer påverkar förskollärarens intentioner och den 

genomförda aktiviteten utomhus, bild 14. 

 

Bild 14. Modell som visuellt visar hur samtliga faktorer påverkar förskollärares intentioner och genomförande. 

Motorisk träning är ett gott exempel på hur förskollärarna använder utemiljön till att främja 

barns utveckling och lärande samt där alla faktorer samverkar och påverkar handlingen på ett 

positivt sätt. Till skillnad från de pedagogiskt planerade verksamheterna kan vi se att i dessa 

aktiviteter finns det ett syfte och mål som engagerar och överensstämmer med barnens 

intressen (Dahlgren & Szczepanski, 2004). Analysverktyget synliggör förskollärarnas 

förmågor att klara av att utföra aktiviteten samt att de tillgodoser barnens intressen. Det 

framkommer också att det finns hinder och möjligheter samt att förskolans läroplan påverkar 

deras intentioner men att samtliga faktorer sätter upp en gemensam ram som utformar 

handlingen. Vårt analysverktyg synliggör inga brister i den motoriska aktiviteten, snarare 

bekräftar det att förskollärarna besitter en medvetenhet kring de olika samverkande 

faktorerna, som utgör en helhet och fullvärdig aktivitet. Förskollärarna är medvetna om att 

samtliga faktorer behöver beaktas för att barns lärande och utveckling ska främjas i 

aktiviteten. Den fysiska miljön har en avgörande roll när det kommer till att främja barnens 

fysiska förmågor, enligt Osnes et al. (2012), men analysverktyget visar att det även är fler 

faktorer involverade, att kontexten är komplex.   
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6. Diskussion 
Kapitlet avser att diskutera resultat och metod. Resultatdiskussionen kopplas samman med 

relevant litteratur som beskrivits i tidigare kapitel. 

6.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att öka kunskapen om samt att ge beskrivande exempel på hur förskolors 

utemiljöer är utformade och används för att främja barns lärande och utveckling. Vidare var 

det att undersöka förskollärares intentioner och syften med utevistelse samt barns syn på sina 

egna aktiviteter utomhus.  

Inledningsvis hade vi uppfattningen att utevistelsen idag är mindre strukturerad samt att 

förskolans utemiljö inte utnyttjas. Studien har synliggjort att vår tidigare uppfattning inte 

stämmer och visar på att utemiljön används som ett komplement till övrig verksamhet. 

Emellertid har det visat sig att om förskollärarna inte är medvetna om vilka faktorer som 

påverkar deras handlande, kan utevistelsen troligtvis upplevas som ostrukturerad. Vi ser att 

det finns ett behov av att reflektera över de aktiviteter som sker i förskolan för att förtydliga 

förskollärares syften och intentioner (Lager-Nyqvist, 2003). I vår studie har erfarna 

förskollärare deltagit som uttrycker ett intresse och en trygghet med att förlägga verksamheten 

utomhus, dock kan det finnas förskollärare som är osäkra. Vi kan därmed inte spåra 

aktiviteternas utfall som en brist i deras förmågor, eftersom att troligtvis upplever inte alla 

förskollärare samma säkerhet.  

Barnen beskriver att de är intresserade av motoriska aktiviteter i den tillgängliga utemiljön 

som innefattar mycket rörelse samt sociala aktiviteter där rollek och fantasilek med andra barn 

ingår. I leken utomhus kan barnet omedvetet lära sig nya saker som kan komma till 

användning vid senare tillfällen (Ohlsson, 2015). Därför anser vi att det är viktigt att 

förskollärarna också deltar aktivt i barnens aktiviteter och lek för att kunna ta vara på de 

lärandesituationer som uppstår samt för att vara en förebild och vägledare i utevistelsen 

(Ericsson, 2004). Om förskolläraren deltar aktivt kan denne också uppmärksammar faktorer 

för att systematiskt förbättra förutsättningarna kring utevistelsen som i sin tur främjar barns 

lärande och utveckling.  

I första hand har analysverktyget använts för att analysera och förstå resultatet i studien. Vi 

bedömer dock att det analysverktyg vi utvecklat för denna studie även kan fungera i 

förskolans verksamhet för att göra förskollärare medvetna och ge en visuell helhetsbild av 

verksamheten. Verktyget kan med fördel användas i förskolan vid en planering där 

pedagogerna genom analys och reflektion av faktorerna synliggör eventuella brister för att 

forma en aktivitet utifrån förskolans uppdrag. Vid planering kan förskollärarna låta barnen 

beskriva sina aktiviteter utomhus på förskolan samt fråga vad de är intresserade av för att 

öppna upp för tankar och önskemål utöver det som redan erbjuds i förskolans utemiljö. Vidare 

kan verktyget även användas vid utvärdering av en aktivitet för att reflektera över vad som 

faktiskt görs i verksamheten. Det hjälper förskollärarna att reflektera kring grunderna för 

handlingen, vi ser det som ett konkret och praktiskt verktyg som kan användas för att 

underlätta och fördjupa det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Vi tror att användningen 
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av analysverktyget medför att viktiga faktorer och områden inte faller bort vid genomförandet 

av en aktivitet, till exempel som mål eller barnens intresse. Analysverktyget skapar ett 

underlag som därmed underlättar det systematiska kvalitetsarbetet vilket i sin tur kommer att 

leda till att måluppfyllelse nås samt att kvaliteten i verksamheten höjs (SFS 2010:800). 

6.2 Metoddiskussion 

Vår kvalitativa fallstudie har resulterat i en djupdykning i ämnet. Vi har intervjuat 

förskollärare, barn och genomfört observationer på tre förskolor. För att komma nära ämnet, i 

detta fall utemiljön, valde vi att använda oss av walk and talk, en samtalspromenad. Till 

intervjuerna ansåg vi inte att det var nödvändigt att lämna ut intervjufrågorna till 

informanterna i förhand då vi ville att svaren skulle komma naturligt. Vi tror att den 

informella intervjun i form av en samtalspromenad medförde att informanterna blev mer 

avslappnade, personliga och kunde svara mer öppet och ge mer fullständiga svar än om vi 

hade intervjuat dem inomhus i ett avskilt rum. Samtalspromenaden möjliggör för informanten 

att visa miljön samtidigt som den berättar om den. Vi ser att detta är en metod som generellt 

lämpar sig bra i förskolans verksamhet då den skapar ett reflektionstillfälle för förskollärare, 

som kan medföra att de ser sin utemiljö med nya ögon. Att vistas i den miljö som barnen 

befinner sig i och ställa sig frågan vad syftet är med utformningen kan väcka frågor inom en 

som kan leda arbetet framåt.  

 

Under barnintervjuerna blev det tydligt hur viktig platsens betydelse är som Trost (2010) 

skriver om. Vid två tillfällen intervjuades barnen i ett avskilt rum och vid det tredje tillfället 

utomhus i samband med deras lek. De barn som befann sig inomhus hade lättare att 

koncentrera sig på de aktuella frågorna, men vi upplevde att frågorna togs ur sitt 

sammanhang. De barn som intervjuades i utemiljön svarade mer utförligt men distraherades 

lätt då det var många barn i rörelse omkring. Ifall vi hade genomfört en samtalspromenad 

även med barnen, hade de troligtvis på ett mer fritt och ledigt sätt kunnat visa oss och berätta 

om vad de brukar göra på utegården.  

 

Vid två tillfällen skedde observationerna före intervjuerna och vid det tredje tillfället utfördes 

observationerna efter intervjun. Både fördelar och nackdelar med detta uppmärksammades. 

En fördel med att observera innan intervjun var att vi hann bli mer bekanta med utemiljön och 

kunde på så vis ställa mer genuina frågor under samtalspromenaden. En annan fördel med att 

observera innan var att barnen blev mer bekväma i vår samvaro och öppnade upp sig mer 

under intervjuerna. En nackdel med att observera efter intervju var att vissa barn hade gått in 

vilket försvårade för oss att uppmärksamma i vilka miljöer barngruppen befann sig i. 
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7. Slutsats  
Vi ser att utemiljön uppmanar till oändliga möjligheter där endast fantasin sätter gränserna, 

den erbjuder många möjligheter för att främja barns utveckling och lärande. Utemiljön och 

förskolans utegård är viktig för barns lärande och utveckling och ses av oss, utifrån resultatet, 

som ett primärt rum för lärande. I och med att utomhusvistelsen på förskolan kan vara den 

enda naturmiljö barnet möter (Mårtensson, 2004) anser vi att förskollärare måste bli mer 

medvetna om hur deras handlingar påverkar barnen för att dess utveckling och lärande ska 

främjas. Genom en systematisk kartläggning och analys av utemiljön och dess användning 

kan centrala områden upptäckas och utvecklas för att bidra till barns lärande och utveckling. I 

och med att Boverkets författningssamling (BFS 2015:1) endast framhåller att utformningen 

ska anpassas för förskolans verksamhet, inte hur den ska anpassas, öppnar det upp för 

förskolan att använda förskolans utemiljö efter de intentioner som finns, varför ett 

synliggörande av dessa är viktigt.  

 

7.1 Vidare forskning 

Under arbetet med denna studie har nya frågor och tankar dykt upp som skulle vara intressant 

att undersöka närmare. I och med att vi hävdar att utemiljön är ett rum för lärande och har sett 

att förskolor använder den egna gården frekvent, hade det varit intressant att undersöka hur 

förskolor som inte har en egen utegård använder utemiljön samt undersöka vilka syften och 

intentioner förskollärare som arbetar i dessa skolor har med utevistelsen. Skiljer sig syftet och 

intentionerna från det som kommit fram i denna studie? Det hade även varit intressant att 

undersöka vad barnen som går i dessa förskolor har för syn på sina aktiviteter utomhus.  

 

Då denna studie fört med sig ett nytt analysverktyg vore det även intressant att i en ny och 

mer omfattande studie undersöka hur verktyget uppfattas och används av verksamma 

förskollärare. Vi har kunnat konstatera att verktyget fungerar i denna studie som ett 

utvärderingsverktyg, men det hade varit intresseväckande att ta reda på hur förskollärare 

upplever det och använder det i deras systematiska kvalitetsarbete. I och med att vi hävdar att 

verktyget även går att använda vid planeringar vill vi göra en till undersökning som styrker 

denna övertygelse samt för att se om det finns fler eller andra faktorer som påverkar 

intentionerna vid en planering.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Intervju med förskollärare 

 

Uppvärmningsfrågor 

Vad har du för utbildning/ar? 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

Hur många barn resp. pedagoger arbetar på förskolan? 

Arbetar pedagogerna heltid/deltid? 

 

• Kan ni visa er utemiljö och berätta lite om hur ni använder den? 

• Hur ofta är ni utomhus?   

• När är ni utomhus? 

 

• Vad gör ni när ni är utomhus? Fri lek, planerade aktiviteter ... 

• Hur ofta har ni planerade aktiviteter utomhus? 

• Brukar ni vistas utanför er förskolegård? I såfall vart, hur ofta, vad gör ni här/där?  

 

• Vad är syftet/målet med er utevistelse?  

• Kan du beskriva vad utomhuspedagogik innebär för dig? 

• Vilka möjligheter för lärande och utveckling anser du att utemiljön erbjuder barnen?  

 

• Vilken plats i utemiljön uppskattas mest av barnen? 

• Vad gör de där/här?  

 

• Vilka material används när ni är utomhus? 

• Brukar ni använda det material som finns inne ute? Varför/Varför inte? 

 

• Finns det något du skulle vilja förändra i er utemiljö? Varför/varför inte? 

• Hur bör en pedagogisk utemiljö vara utformad enligt dig? 

 

Barnintervju 

Ålder på barngruppen som intervjuas 

• Vad brukar ni leka/göra ute? 

• Var brukar ni leka/göra ute?   

  



II 

 

 

Bilaga 2 – Observationsschema 
 

Tid & 

plats 

Hur är gården 

utformad?  

Variation 

på miljöer? 

Var är 

barnen? 

Var är 

pedagoger?  

Vad gör 

barnen? 

Vad gör 

pedagoger? 
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Bilaga 3 – Missiv till informant 
 

Hej, 

Vi heter Marie-Louise Nordlund Östman och Erica Lundahl och läser till förskollärare vid 

Umeå Universitet, där vi precis påbörjat utbildningens sista termin. Vi skriver för tillfället vårt 

avslutande examensarbete som handlar om förskolans utemiljö och vill gärna ha dig och din 

förskola med som informant.  

 

Syftet med studien är att öka kunskapen om samt ge beskrivande exempel på hur förskolors 

utemiljöer är utformade och används för att främja barns lärande och utveckling. Vidare är 

syftet att undersöka förskollärares intentioner och syften med utevistelse samt barns syn på 

sina egna aktiviteter utomhus. 

 

Vi kommer genomföra intervjuer med förskollärare, observera utemiljön samt genomföra ett 

barnsamtal där enklare frågor ställs till barn i grupp. Vi kommer använda oss av metoden 

“walk and talk” som innebär att intervjun sker utomhus samtidigt som utemiljön visas. Vi 

kommer att göra ljudupptagningar samt fotografera er utemiljö och materialet kommer att 

raderas efter examination. Resultatet av intervjuerna, observationerna och fotografierna 

kommer att analyseras med tidigare forskning och redovisas i form av en skriftlig rapport.  

 

Vi uppskattar att intervjun kommer ta ca 45-60 min. Observationerna och barnsamtalet 

kommer ske i samband med utevistelsen.  

 

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som bland annat innebär att ditt namn 

eller förskola inte kommer att presenteras för någon, d.v.s. att alla uppgifter behandlas 

konfidentiellt. Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas men vi uppskattar 

ditt deltagande.  

 

Har Du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.  

Tack på förhand! 

 

Marie-Louise Nordlund Östman  

xxx-xxx xx xx 

mano0263@student.umu.se 

 

Erica Lundahl 

xxx-xxx xx xx 

erlu0060@student.umu.se 

  

mailto:mano0263@student.umu.se
mailto:erlu0060@student.umu.se
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Bilaga 4 - Brev till vårdnadshavare 
 

Hej Vårdnadshavare, 

Vi är två förskollärarstudenter som för tillfället skriver vårt examensarbete som berör 

utomhusmiljön i förskolan. Vi kommer att intervjua en förskollärare på förskolan angående 

hur utomhusmiljön används och skulle även vilja fråga ert barn två frågor: 

• Vad brukar ni leka/göra ute? 

• Var brukar ni leka/göra ute?  

 

Barnsamtalen kommer ske i grupp och ljudupptagning kommer ske i samband med samtalet. 

Detta är för att vi lättare ska kunna fånga barnens svar och tankar. Ljudupptagningen kommer 

att raderas så snart vi är klara med examensarbetet.  

Om ni samtycker att ert barn deltar i studien, fyll i nedanstående uppgifter och lämna till 

pedagogerna på förskolan senast 9 oktober.  

Har ni några frågor eller funderingar är det bara att kontakta oss.  

 

 

Marie-Louise Nordlund Östman  

mano0263@student.umu.se 

 

Erica Lundahl 

erlu0060@student.umu.se 

 

Tack på förhand! 

 

  

 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i ett barnsamtal. 

Underskrift: ____________________________________________________ 

Barnets namn: __________________________________________________ 

  

mailto:mano0263@student.umu.se
mailto:erlu0060@student.umu.se
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Bilaga 5 – Översiktskarta Kullens förskola 
Skiss över förskolans utegård, ej skalenlig.  
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Bilaga 6 - Översiktskarta Förskolan Barret 
Skiss över förskolans utegård, ej skalenlig.  
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Bilaga 7 - Översiktskarta Förskolan Stenen  
Skiss över förskolans utegård, ej skalenlig.  

 

 



VIII 

 

 

Bilaga 8 – Analysverktyg 
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