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Abstract 

How do I think as a preschool teacher around the outdoor environment at preschool? My 

essay begins with a story of my experience of the conditions for creative and learning 

opportunities in my workplace. The method of my work is essay writing. I have studied 

articles and studies on the importance of outdoor environment for children's development and 

play. As well as the use of reflection in the workgroup as a method of seeing the outdoor 

environment's importance from different perspectives, such as different play modes and social 

interaction. Which has developed my view on the importance of outdoor environment. During 

my writing, I have reflected on questions and my own thoughts that I gained through literature 

and research findings on the importance of outdoor environment at preschool. I have learned 

what government work has come up to, such as the National Board of Housing, the Swedish 

Environmental Protection Agency and the Swedish Research Council. An environmental 

psychologist, Fredrika Mårtensson, has written several different articles that contributed with 

theoretical perspectives in children's need for wide-ranging games and playing in natural 

environments that also makes it easier to interact socially. A researcher, Gunilla Halldén, 

emphasizes the importance of sometimes even critically examining the expulsion. Is it enough 

to just be out? I have also read Vygotsky's Fantasy and creativity in childhood, where he 

develops thoughts about children's development and about children's needs for creative 

environments and opportunities for collaboration with others. 
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Titel: Förskolegården – växtplats eller rastplats, en essä om utemiljöns betydelse 

Författare: Marita Stenström 

Handledare: Maria Pröckl 

Termin: Höstterminen 2017 

 

Sammanfattning 

Hur ska jag tänka som förskollärare kring utemiljön på förskolan? Min essä inleds med en 

berättelse om min upplevelse av de förutsättningar som finns för kreativ och lärande 

utevistelse på min arbetsplats. Metoden för mitt arbete är essäskrivandet. Jag har tagit del av 

artiklar och studier om utemiljöns betydelse för barns utveckling och lek. Samt användandet 

av reflektion i arbetslaget som metod för att se utemiljöns betydelse ur olika perspektiv, 

såsom olika lekformer och socialt samspel. Vilket har utvecklat min syn på utemiljöns 

betydelse. Under mitt skrivande har jag reflekterat kring frågor och egna funderingar som jag 

fördjupat mig i med hjälp av litteratur och forskningsresultat om utemiljöns betydelse på 

förskolan. Jag har tagit del av vad statliga verk kommit fram till, exempelvis Boverket, 

Naturvårdsverket och Vetenskapsrådet. En miljöpsykolog Fredrika Mårtensson har skrivit 

flera olika artiklar, som bidragit med teoretiska perspektiv t.ex. barns behov av vidlyftiga 

lekar och att lek i naturliga miljöer gör det lättare att samspela socialt. En forskare, Gunilla 

Halldén, belyser vikten av att ibland även se kritiskt på utevistelsen. Är det nog att bara vara 

ute? Jag har även läst Vygotskij´s Fantasi och kreativitet i barndomen, där han utvecklar 

tankar om barns utveckling och om barns behov av kreativa miljöer och möjlighet till 

samverkan med andra. 

Nyckelord: lek, makt, utveckling, självtillit, hälsa, samspel 
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Berättelse 

Vi har precis kommit ut på gården efter att ha ätit frukost. Det är en härlig dag, solen skiner 

och det känns att det är vår i luften. Jag ser ut över gården som inte är vår, utan en allmän 

lekplats. Runt omkring oss är det ganska höga bostadshus och gator med trottoarer. Det hörs 

bankande ljud och en stor lastbil låter högt när den åker förbi. Det byggs mycket i vårt område 

vilket många barn tycker är spännande att stå och titta på. 

    - Wow, kolla en cementblandarbil, ropar Ulrik, som är helt inne på olika arbetsfordon. Han 

lockar till sig två andra barn. Det är ganska bra ändå att det är byggen och stora arbetsfordon 

att titta på eftersom gården i sig inte är så himla upphetsande, tänker jag. Barnen står en lång 

stund och tittar. 

Gården består av en liten sandlåda, tre gungor, en gungbräda, ett litet hus, en liten 

klätterställning och en liten karusell, allt är anpassat för yngre barn. Det finns inte så många 

möjligheter för de äldre barnen att utmanas på. En stor ek finns som tur är, den ger skugga 

och många ekollon, som kan bli ”mat” till både barnen och låtsaskompisar. Saker att leka med 

är annars avhängigt på vad vi pedagoger tar ut på gården, vad vi pedagoger erbjuder.  

Jag tänker ofta på min egen barndoms lekar. Inte var det vuxna som serverade lekmaterial, 

som servade oss barn med idéer. Det fanns i miljön på ett helt annat sätt än idag, vi hade 

möjligheten, på gott och ont naturligtvis, att skapa vår egen lekmiljö. Det fanns platser där vi 

fick vara ”vuxenfria”. Idag när jag står här på gården känner jag en större frustration än jag 

brukar. Eftersom jag läser till förskollärare blir jag hela tiden påmind om vilka behov barn 

har, vad vårt uppdrag är och hur viktig miljön är, inte bara vi pedagoger. Miljön är ju ”den 

tredje pedagogen”. Jag står i mina egna tankar en stund. Jag blir avbruten i mitt filosoferande 

av att ett barn sitter i en gunga och skriker:  

    - Fröken, fröken, fart! Det är Pelle som ropar. Jag börjar gå mot gungorna för att ge lite 

startfart till Pelle som kan göra fart själv, bara han får lite hjälp i början. Barnen på de andra 

gungorna gungar redan högt och behöver ingen hjälp. 

    - Akta så ni inte gungar ända upp till himlen och fastnar på en stjärna, skojar jag.  Då hör 

jag en kollega, Pia, som ropar. 

    - Gå genast ner från berget! Stina och Kalle, står högst upp. De ser glada ut, de har hittat en 

lång och knotig pinne.                         
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    - Lämna pinnen och kom ner, ropar Pia. Jag ser barnens besvikelse i deras kroppshållning, 

men de kommer ner. 

    - Vi tänkte det skulle vara vår orm, säger Kalle och Stina nickar. 

I ena hörnet av gården finns ”det farliga berget”. Det här berget, som har en sån lockelse på 

barnen, speciellt de äldre barnen, vilket jag kan förstå. Det är på det berget Stina och Kalle är 

på. Det är härligt att klättra, att få kämpa lite och att stå och titta ner på det som sker på 

gården. Ibland hittar man spännande saker, som knotiga pinnar. Men där får inte barnen vara.  

Det beslutades på ett stormöte med all personal, att barnen inte får klättra på berget. Det är 

högt, kan vara halt och barnen kan knuffa ner varandra. Vi kan inte garantera barnens 

säkerhet, får jag till svar när jag frågar. Det här bestämdes innan jag började på den här 

förskolan.  

    - Vi kan ju vara med barnen på berget, föreslår jag. Ifall vi klättrar tillsammans och finns i 

närheten kan det väl fungera, fortsätter jag.  

    - Vi har diskuterat det här så många gånger, säger Pia, det är bäst att inga barn är på berget 

överhuvudtaget. Jag kan undra varför det skulle vara så viktigt, fortsätter hon. 

Tråkigt att berget ska vara en källa till konflikt, det är så onödigt. Vems tur är det att vakta där 

så inte barnen klättrar, tänker jag och samtidigt undrar jag över ordet ”vakta”. Det är även det 

något vi bestämt, att vi ska sprida ut oss på gården för att vara där barnen är. Och tyvärr känns 

det som att ”vakta”. Det är väl både självklart och roligt, även för mig som vuxen, som 

pedagog, att vara där barnen är. Men på vilket sätt, frågar jag mig. Det är mycket lättare i 

skogen, där är det naturligt att mötas kring en spindel man hittar eller bygga en koja 

tillsammans av alla grenar man hittar. Jag ser mig omkring och ser att någon blir arg för att en 

kompis tar den leksak man själv gärna vill ha, en annan får inte vara ifred i lilla huset, 

ytterligare en vill gunga men det blir aldrig nån ledig. Det är konflikter överallt, känns det 

som. Ska jag gripa in? Vad ska man hitta på här ute, tänker jag. Som vuxen kan jag uppleva 

att gården inte är direkt inbjudande. Men är det så för barnen också, funderar jag vidare. Har 

vi någonsin frågat barnen? Det känns mest som att vi förmanar barnen när vi är ute på gården. 

Jag tänker ta ut stafflierna, barnen kanske vill måla något.  

    - Ni kan väl kan måla en orm, istället, föreslår jag och vänder mig till Stina och Kalle. De 

tittar på mig med uttråkad uppsyn. 
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   - Vi får inte göra nåt kul här på gården, säger Stina, jag vill inte måla, jag vill leka med vår 

orm som vi hittade! Barnen sätter sig under ett bord där vi har närvarolistorna och 

vattendunken. Båda surar och tittar på varandra. 

    - Inget får man göra för dom här dumma fröknarna, säger Stina argt. 

    - Nä, dom är dummast faktiskt, säger Kalle och tittar menande på mig.  

Jag kanske ska hämta en filt att lägga över så det blir en koja, tänker jag, men Stina och Kalle 

går till sandlådan innan jag hinner fråga dem. 

    - Vi går bort från dummingarna, säger Stina. Som tur är finns det två backar som de kan 

ställa på varandra. Det blir en perfekt spis, matlagning sätts igång, ekollonen på gården 

kommer väl till pass. 

Vi pedagoger tar ut fler saker som barnen kan leka med. Jag ger Pelle, som tröttnat på 

gungorna, en hink och en spade. Men just idag är sopborstarna populära.  

    - Fröken, Pelle tog min sopborste! ropar Lisa. Jag vill sopa bort all sand, ju!  

    - Pelle, du kanske kan göra något annat, cykla kanske? säger en pedagog.  

    - Det finns ingen ledig cykel till mig! säger Pelle. Jag ser mig omkring och undrar vad jag 

ska kunna erbjuda. I det ögonblicket kommer en annan förskola in på gården. 

Ånej, ”vår gård” invaderas! tänker jag och känner mig irriterad. Inte nog med att det är en 

ganska steril gård, utan några direkta utmaningar och med små möjlighet till lekar på egna 

initiativ, så ska gården invaderas av andra också! Fy vad njugg jag känner mig, när jag tänker 

såna tankar, men det är inte kul när det blir så mycket folk på gården! Vi kan ju inte gå iväg 

varje dag till andra parker eller ta bussen till skogen.  

    - Hej, säger en pedagog från den påhälsande förskolan. Hoppas det är okej att vi hälsar på! 

    - Hej, visst är det okej, säger jag, det är en allmän gård, det är bara att leka på! Jag ler men 

känner hur falskt det är, hoppas det inte märks.  

Det är ett myller av barn på gården och det känns lite rörigt. För att samla några barn frågar 

jag ett litet gäng om vi ska leka ”Tomtesmyg”. Sju stycken vill vara med. Sex tjejer och en 

kille. Det är oftast tjejerna som hakar på styrda lekar. Jag försöker få med Pelle men han går 

tillbaka till gungan, som är ledig som tur är. Hoppas någon ger honom startfart, tänker jag. 

Undrar varför killarna inte är lika pigga på sådana här styrda lekar, de leker mest springa-och 

jaga-lekar, kanske är det röresebehovet som är stort, tänker jag. Mina funderingar kring 

springlekar och startfart avbryts, dags att sätta igång. Barnen och jag ställer upp oss, leken 

börjar. 
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    - Den som har rött på sig kan gå fyra elefantkliv, säger jag och står med ryggen mot barnen.  

    - Den som har grönt kan ta sju paraplysteg, den som har blått kan gå två grodsteg… Leken 

pågår ett bra tag men en efter en droppar av, till slut är bara jag och ett barn kvar, Ines. Vi 

sätter oss en stund på en bänk. Undrar vad Ines tänker om gården, tänker jag, hon är gärna 

med när vi vuxna hittar på något. Men när vi är inne har Ines väldigt mycket idéer och hittar 

på fantasifulla lekar. 

    - Vad tycker du om gården, frågar jag henne. 

    - Bra… 

    - Är det något som är dåligt?  

Hon funderar en stund. 

    - Fröknarna är argare på gården… 

    - Är inte fröknarna arga inne? 

    - Inte lika mycket…  

    - Hur skulle du vilja att det var på gården? frågar jag vidare.   

    - Jag skulle vilja att det fanns lite gräs, då kan man ha picknick, och buskar, för då kan man 

gömma sig. Men det är bra att det finns ekollon!  

Vi sitter kvar en lång stund och pratar. Det är mysigt i solen. Det känns bra att sitta här med 

Ines. Jag tänker på vad hon just sagt. Faktiskt förstår jag vad hon menar. Det är fler 

förmaningar och ”inte göra” här ute. Inne har barnen större utrymme till kreativitet utan så 

mycket pekpinnar. Vi måste prata i personalgruppen, på något sätt måste vi få till en 

förändring till det bättre.  

Det är dags att börja plocka in leksakerna och gå in. Vi ska ha samling och sedan äta lunch. 

Idag är det min tur att duka med två barn.   

    - Vill du hjälpa till att duka, frågar jag Ines. 

    - Ja, och Ulrik också, säger Ines. 

    - Det blir bra, kom så går vi och frågar honom.  

  

Undrar hur andra förskolor har det, funderar jag när jag sitter i personalrummet på min rast 

senare under dagen. Är det tidens anda att mycket ska vara vuxenstyrt eller är det på grund av 

miljön, att det är nödvändigt, spekulerar jag vidare. 
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Vi kollegor diskuterar utemiljön och alla känner frustration. När vi tar upp frågan med vår 

chef har hon som vanligt sin lösning på det hela. 

    - Se gården som en utmaning! säger hon och ser käck ut.  

En omskrivning för hur tråkig och oinspirerande den är, tänker jag. Ett par veckor senare blir 

en konsult inbjuden på vårt APT, för att stötta oss så att vi med gemensamma krafter ska 

kunna skapa en bra gård för barnen. ”Ni ska skapa förutsättningar för en utmanande och 

lärorik miljö” är hennes budskap. 

    - Ni är ju experter på vad barn behöver, öppnar hon med, ni ser vad som krävs. Ni måste se 

det som fungerar och inte det som inte fungerar. 

Jag tänker för mig själv att det som vanligt är en massa floskler som vi bjuds på. 

    - Undrar varför vi inte har högre lön om vi är så bra, viskar jag till Pia, som fnissar och 

nickar i medhåll. Men inom mig mår jag inte bra av att vara i en sån här negativ känsla, jag 

vill ju göra något bra av situationen! Jag kan tänka mig att det riktigt pyser ut negativa 

vibrationer. Varför en konsult som peppar, varför inte en representant från stadsdelen eller 

någon annan som vi kan diskutera rent praktiska frågor med? Vi pedagoger, i alla fall jag, är 

så trötta på att ”skapa goda förutsättningar”, vi vill ha goda förutsättningar som en grund till 

bra pedagogisk verksamhet, både inne och utomhus! Efter två timmar med gruppdiskussioner 

och peppande från konsulten är det dags att gå hem. Känslan är en stor trötthet, inte bara 

fysisk, utan även psykisk.  

    -Hur mycket ska vi egentligen fixa? säger jag till Pia. Utemiljön borde väl i alla fall vara 

kommunens ansvar till största delen, eftersom gården är deras? Goda förutsättningar från 

början borde väl vara en ypperlig grund för oss ”experter”. 

    - Det är verkligen frustrerande, säger Pia.  

    - Det läggs mycket på oss pedagoger, fortsätter Pia. Var finns ansvaret hos kommunen, 

stadsdelen och stadsplanerarna? Chefen har tydligen inte mycket att säga till om heller, för 

hon lägger ansvaret på oss pedagoger. Smidigt för henne.  

    - Om det fanns frågor om utemiljön i förskoleenkäten kanske det skulle få en högre 

prioritet hos ledningen och kommunen, säger jag. Det läggs ju stor vikt på vad föräldrar 

tycker om förskolan i andra frågor.  

Klockan är halv sju på kvällen, det småregnar och vi har varit på jobbet sedan halv åtta i 

morse. Tröttheten är total! Pia och jag skiljs åt och går åt varsitt håll. Hon till bussen och jag 

till tunnelbanan. Snart dags att gå till jobbet igen! 
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Syfte 

Det har växt fram en vilja, ett intresse, hos mig att undersöka hur utemiljön på förskolan 

påverkar barnen då jag arbetar på en arbetsplats som inte har så goda förutsättningar till 

naturupplevelser. Förskolegårdar och utemiljön i bostadsområden har förändrats de senaste 

åren. Till det sämre, anser jag. Genom att ta del av forskning, artiklar, studier och teorier om 

utemiljöns betydelse för barn på förskolan vill jag undersöka hur utemiljön påverkar lärandet, 

relationer, kreativitet och samspel, men också på den fysiska hälsan, hos barn. Jag vill kunna 

hänvisa till forskning om utemiljöns påverkan på barns utveckling, för att med tyngd kunna 

argumentera för en bättre utemiljö för barnen. Jag hoppas även få syn på vilken maktstruktur 

som råder på förskolan mellan oss pedagoger, mellan makthavare, politiker och förskolans 

anställda, mellan barnen och mellan barn och pedagoger. Förskolans styrdokument, 

Läroplanen för förskolan, Lpfö-98, påtalar vikten av en god pedagogisk miljö, vilket också 

gäller utemiljön. I första hand är min essä tänkt att belysa förskolegårdens och utemiljöns 

betydelse för barnen samt vad jag som pedagog har för uppdrag. 

Frågeställningar: 

 Hur värnas utemiljön på förskolan?  

 Hur viktig är utevistelsen för barns lek och utveckling? 

 Vilken betydelse har pedagogen för barns möjlighet till en bra utevistelse? 

Metod 

Jag har valt att skriva mitt examensarbete i essäform. ”Berättelsen är erfarenhetens form” är 

rubriken på ett kapitel i Maria Hammaréns bok Skriva – en metod för reflektion (Hammarén 

2010, s. 17). Under skrivandets gång erfar jag just det, att när texten växer fram reflekterar jag 

över min egen roll som pedagog, över vilka ställningstaganden jag gör, men också vilka krav 

jag som pedagog har och vilka förutsättningar som ges. Hammarén skriver vidare att 

”skrivande kan vara en metod både för reflektion och för att synliggöra erfarenhetsgrundad 

kunskap” (Hammarén 2010, s. 17). Under skrivandet då jag läser artiklar och litteratur med 

olika vetenskapliga och teoretiska perspektiv blir min egen erfarenhetsgrundade kunskap 

synlig, men även ny kunskap och nya infallsvinklingar synliggörs. Detta sätt att skriva passar 

mig eftersom det jag vill förmedla och belysa får växa fram i en dialog både med mig själv 

och med andra. I vår seminariegrupp ger vi varandra återkoppling och genom detta lär jag mig 
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mer om mig själv. Reflektioner kring min egen berättelse tas fram i ljuset med hjälp av kloka 

frågor och synpunkter av gruppdeltagarna. Genom att läsa sin berättelse för andra skapas den 

nödvändiga distansen för att kunna reflektera över sin egen erfarenhet. Skriva är att möta sig 

själv, som Hammarén skriver i sin bok ( Hammarén 2010, s. 24). Precis så känns det under 

mitt skrivande. Jag ser min egen roll och varför vissa saker är viktiga för mig. 

Journalisten Jo Bech-Karlsén beskriver det essäiska skrivandet i sin bok  Jag skriver, alltså är 

jag, som ett friare och mer sökande sätt att skriva på  (Bech-Karlsén 2011, s. 31). Jag skriver 

mer för min egen skull än för någon annans, det fria och sökande skrivsättet blir som en 

dialog med mig själv. Under skrivprocessen låter jag min text förändras genom stanna upp 

och reflektera över frågor som uppstår. För att förtydliga, förstärka eller slå hål på det min 

erfarenhet säger kring utemiljöns betydelse tar jag del av forskning, artiklar, studier, teorier 

samt av de styrdokument förskolan ska arbeta utifrån.  

Etiska överväganden 

I min berättelse är alla namn utbytta, ingen har sin riktiga identitet. Jag har även ändrat en del 

fakta kring miljön för att man inte direkt ska förstå vilket område det gäller. Dock är allt 

väsentligt överensstämmande med verkliga förhållanden. I vetenskapsrådets text, 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, läser jag att: 

” åtgärder måste vidtas för att försvåra för utomstående att identifiera enskilda grupper eller 

av grupper av individer” (Vetenskapsrådet 2002, s. 13). Vilket jag gjort genom nämnda 

ändringar. 

Upplägget i min essä  

Först kommer jag att titta på hur och om det finns maktstrukturer som påverkar barns 

möjlighet till lek, fantasi, kreativitet och lärande utomhus. Samt hur samspelet mellan de som 

befinner sig på förskolan, barn och pedagoger, påverkas av utemiljöns utformning. Vidare 

kommer jag att ta upp lekens betydelse och olika lekkulturer för att se hur utemiljön 

samspelar eller motverkar leken. Jag kommer att titta på huruvida det finns hälsovinster för 

det enskilda barnet men även på vinster ur ett samhällsperspektiv, att genom naturupplevelser 

få upp ett intresse och ett engagemang för hållbar utveckling och för miljöfrågor samt 

utemiljöns betydelse för utveckling och inlärning. Jag kommer även ta upp vikten av att 

reflektera över olika situationer, förhållningssätt och möjligheter för att utveckla både sig 

själv och miljön, både inomhus och utomhus. Varje del kommer att avslutas med en kort 
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reflektion och sammanfattning. 

 

Reflektionsdel 

Makt 

När jag började fundera i banorna maktstrukturer kom jag över boken Människosyn och etik 

av Håkan Thorsén. Där talar han om makt och motmakt. En motmakt kan ses som en 

reaktion på ett upplevt orättvist maktutövande (Thorsén 2016, s. 111). Jag jämför med 

barnen på min förskola som trots att de vet att de inte får vara på berget klättrar upp ändå 

och som kallar oss pedagoger för dummingar då vi återigen förbjuder dem att leka där de 

vill, alltså på berget. Thorsén skriver vidare att en makt som inte tål motmakt kan betraktas 

som diktatorisk (Thorsén 2016, s, 111). Diktatur hör inte hemma i förskolan, vilket tydligt 

står i våra styrdokument, Läroplanen för förskolan, Lpfö-98 rev. 2016 . Där läser vi att: 

”Förskolan vilar på demokratins grund” (Skolverket 2016, s. 4). Eftersom barnens vilja inte 

tas under beaktande och vår ovilja att diskutera gör att det stannar vid det vi vuxna säger 

kan inte det ses som ett demokratiskt förhållningssätt. ”Gå ner från berget och lämna 

pinnen” är slutordet då Kalle och Stina försöker förklara vad de vill göra. Varför agerar vi inte 

demokratiskt? Har det något med nästa del att göra, pliktetik? 

I boken Människosyn och etik skriver Håkan Thorsén att pliktetik kan förklaras som att man 

är lojal mot vissa pliktkällor (Thorsén 2016, s. 153). Där vi pedagoger på min förskola säger 

”nej, stopp och gör inte”, utan att argumentera på ett bra sätt anser jag att vi använder oss av 

pliktetik. Vi har en plikt mot regler som vi bestämt, regler som vi inte diskuterar eller 

omvärderar, för att det är bestämt så. Om vi hela tiden ska övervaka barnen så de inte gör 

saker som är förbjudna så blir det väldig mycket ”storebror ser dig”. Barnen utnämner även 

sig själva till att påpeka när andra barn gör fel, och påtalar detta för pedagogerna. Risk att 

barnen anser sig manade till att göra saker i smyg, även för varandra. Eftersom barnen har 

svårt att förstå, varför de inte får göra vissa saker, så gör de det i alla fall. Men utan att vi 

pedagoger ska se. De lyder av plikt, inte för att de förstår syftet. Denna pliktetik yttrar sig 

även i hur vi pedagoger ler och säger att allt är bra, att vi inte påtalar brister i miljön när 

föräldrar har synpunkter eller frågor kring vår gård. Vi lever efter regler som inte så lätt kan 

omvärderas, det är förskolans kultur att ”allt är bra”. Ett skäl är att vi arbetar i en 
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serviceinrättning, i viss mån. Därför bör utemiljön få utrymme i förskoleenkäten. Det är en 

enkät som vänder sig till föräldrar där de har möjlighet att tycka till om sitt barns förskola. 

Där skulle frågor om gården ställas, föräldrars åsikter tas mer på allvar, än om vi pedagoger 

påtalar eventuella brister. Föräldrar har en viss makt att få till en förändring. Föräldramakt 

kom upp som tanke under mitt skrivande. Jag kommer inte lägga något större fokus på det 

men jag kan konstatera att det existerar som en faktor när vi planerar verksamheten. 

I boken Om våld citerar Hanna Arendt Voltaire: ” Makt består i att förmå andra att handla 

efter mitt gottfinnande” (Arendt 2008, s.38). Hon skriver också om att ha en motvilja mot att 

underkasta sig andras maktutövning, vilket är precis vad Stina och Kalle uttrycker när de 

kallar oss pedagoger för dummingar. Hon skriver vidare att det finns en underkastelseinstinkt, 

en önskan att få lyda och behärskas av någon starkare (Arendt 2008, s. 41). Ibland används 

bland pedagoger kommentarer som ” det har chefen har sagt”, varvid eget ansvar tas bort. 

Man kan även få andra att underkasta sig, får andra att lyda, vilket jag kopplar till lydiga barn. 

På något sätt skaffar de sig ett övertag över andra barn genom att säga till att man inte får vara 

på berget till exempel. Om kompisen inte går ner tar man hjälp av en vuxen och har därmed 

fått sin kompis att lyda en själv. Man har hittat ett sätt att behärska någon annan, skaffat sig 

makt över denne. Lite som vi vuxna gör när vi hänvisar till chefen.  

Vi är på något sätt hänvisade till någon form av maktspel, makt och motstånd, som verkar 

växelvis. Foucault citeras av Magnus Hörnqvist i En annan Foucault – maktens problematik, 

”det är en maskin i vilken alla är fångna, de som utövar makt i lika hög grad som de över 

vilka den utövas” (Hörnqvist 2012, s. 152). Det känns verkligen som om jag är fångad i att 

utföra vissa handlingar som jag egentligen inte har förankrat i mig själv. Det kan alltså finnas 

flera former av makt trots att det i första hand kanske inte ser så ut. När man gömmer sig 

bakom det någon annan har bestämt, fråntar man sig själv makt. Det är också en form av 

makt. Det  är en av reflektionerna jag gjort när jag tittat på olika maktstrukturer. Även att sätta 

upp ett motstånd är en form av makt, vilket barnen i alla fall försöker göra.  

I min berättelse har ”det farliga berget” på något sätt fått huvudrollen, vilket inte riktigt är 

fallet. Se istället berget som en symbol för det utmanande, spännande och roliga på gården, 

som barnen inte tillåts använda sig av. Det finns helt enkelt brister och svårigheter att få till en 

gynnsam utemiljö. Jag har ställt mig frågan varför det här har blivit en fråga för mig att ta upp 

i min uppsats. Det är något som legat och pyrt länge både rent praktiskt att gården är tråkig, 

men också vilka maktstrukturer som finns och vilka förutsättningar vi pedagoger har. Jag 
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tänker på vilken makt vi pedagoger har gentemot barnen. Både vad de får göra, vad vi vill att 

de ska göra men också hur de ska leka. Vi värderar inte barns delaktighet och inflytande 

särskilt högt, trots att det finns nedskrivet i Läroplanen för förskolan, Lpfö-98, rev. 2016. 

Förskolan ska sträva efter att alla barn: ”utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och 

åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” (Skolverket 2016, s. 12). Jag 

funderar också över att inte heller barns rättigheter eller behov tas i beaktande när förskolor 

planeras. När gården till min förskola planerades fanns inte barnens behov i fokus. 

Betydelsen av reflektion 

I artikeln ”Reflektion, en nödvändighet”  tar Ewa Schwarz och Carl Cederberg upp 

reflektionens betydelse. De menar, att reflektion i form av kritik, kan användas för att se 

strukturerna i verksamheten eller så letar man efter strukturer som överskrider pedagogernas 

ansvarsområde. När deras eget handlande inte räcker till för att förändra de strukturer som 

finns. Den här kritiska reflektionen kan medvetandegöra dessa strukturer och välja ett annat 

förhållningssätt till dem. Och på sikt bidra till en förändring (Schwarz & Cederberg 2013, s. 

49). Min förhoppning är att min kritiska reflektion kring vår utemiljö kommer bidra till en 

förändring. Min erfarenhet visar att genom att vara tydlig med hur saker och ting förhåller sig, 

inte endast genom att klaga, utan att konkret påvisa brister och ge förslag på vad man 

behöver, så kan man få till stånd förändringar. Kanske inte helt ut men gott nog. Även vikten 

av att ta med sin egen del i situationen är nödvändigt. Exempelvis ifrågasätta varför vissa 

regler har satts upp på gården och ge förslag på hur man kan inta ett annat förhållningssätt.  

Min kritiska reflektion handlar lika mycket om mig själv och mitt förhållningssätt som om hur 

verksamheten utformas organisatoriskt, vilket jag belyst i ovanstående stycke. Det går även 

att reflektera över om vi verkligen måste vara ute i så stor utsträckning som det pratas om. 

Om utevistelsen i sig är viktig. När föräldrar frågar om vi varit ute och vi svarar, ja, så är de 

nöjda. Trots att vi kanske bara varit ute en kvart på gården. Tankar kommer upp om det läggs 

för stor vikt vid utevistelsen. Räcker det inte med, att springa av sig och få frisk luft, en stund 

varje dag? Gå till skogen en gång i veckan och bekanta sig med den naturliga miljön, lägga 

resten av tiden på att vara i en kreativ och lärande miljö inne på förskolan? Det leder mig 

vidare till nästa del av essän. 
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Är det så viktigt att vara ute?  

I Zakaria Nor och Torbjörn Wassenius uppsats ”Friluftsvanor - I storstad och på landsbygd” 

beskriver de hur det svenska friluftslivet växte fram som ett resultat av urbaniseringen vid 

1900-talets början. Hos den växande befolkningen i städerna uppstod det ett behov av att ge 

sig ut i skogen och på landet på fritiden. Under mellankrigstiden började friluftslivet att 

kopplas till folkhälsoprojekt. Platsen för friluftslivet är oftast det vi kallar naturen, men kan 

också vara andra gröna rum som parker och anlagda stränder (Nor, Z och Wassenius, T 2015, 

s. 12). När jag tänker gröna rum går mina funderingar till förskolegårdarna. Det är ju 

egentligen ganska lätt att göra dessa till gröna rum. För att hänvisa till Ines som vill ha gräs på 

gården för att kunna ha picknick.  

Det för mig vidare till Gunilla Halldén, forskare, som efterlyser kritisk reflektion, kring 

utevistelse, i tidningen Förskolan i en temaserie ”Naturen bortom gården” (Förskolan 16 mars 

2010). Inom förskolan kopplas barndom och natur samman och nästan alltid beskrivs naturen 

som positiv och god, menar Halldén. Att förskolebarn mår bra av att vara i naturen anses som 

en självklarhet. Hon ifrågasätter det oreflekterade sätt man inom förskolan omfamnar naturen 

som något allmänt gott. Hon saknar en diskussion om vad vistelse i naturen innebär för 

barnen i förskolan. Vad kan den tillföra och vilka begränsningar finns? Halldén anser att natur 

och utomhusliv behandlas okritiskt och borde problematiseras mer.  

Ett sätt att problematisera kan ju vara att fundera på vad som menas med naturen. Det kanske 

går att ta naturen till förskolan genom att plantera och ordna en mer vildvuxen miljö, om inte 

förskolan kan ta sig till naturen. Gården vid min förskola skulle kunna få buskar och några 

stockar, det är ett sätt att ta naturen till förskolan. 

Det anses naturligt i Sverige att barn vistas utomhus och vi har en lång tradition av att vara ute 

i naturen. I ”Barndomens skogar”, en artikel, av Gunilla Halldén i boken Naturen för mig. 

Nutida röster och kulturella perspektiv, beskrivs barns upplevelser av natur som knutet till 

konkreta platser, dofter och smaker. Det är så barn upplever naturen. Inte via begreppet natur 

utan som erfarenheten av att klättra, krypa och springa eller lyssna, lukta och smaka. Barns 

upplevelser av naturen är konkreta. En skog behöver heller inte ur barnens perspektiv vara 

vidsträckt. Det kan räcka med några träd, en kullvält halvt multnande trädgren, mossa, gräs 

och stenar. Halldén intervjuar, i artikeln, äldre människor och något vitalt i deras berättelser är 

vikten av den avgränsade platsen. En kvinna berättar: ”Som man hade som sitt eget rum, 

liksom. Det kommer jag ihåg från ... det första stället vi bodde på, så minns jag att det fanns 
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en trädrot som hade blivit som en stol ... Man kunde sitta i den där trädroten” (Halldén 2014,  

s. 139 -140). Här ser jag hur berget på gården kan bidra till något spännande, att bara sitta 

högst upp och se världen ur ett annat perspektiv. 

Föreställningen att natur och människa hör ihop har sina rötter i 1800-talets romantik och 

utvecklades inom friluftsrörelsen. Olika ungdomsrörelser drog ut barnen i det fria och under 

hemmafruarnas era på 50-talet växte Skogsmulleskolorna fram. I början av åttiotalet dök Ur 

och Skurförskolor upp och med dem utomhuspedagogiken.  

Alva Myrdal betonar vikten av utevistelse, frisk luft och motion, när hon 1936 skrev Barnen i 

storbarnkammaren, ”En kringgärdad lekplats med leksaker bör höra till varje lekstuga samt 

promenader dessutom ibland företagas med de något större barnen” (Myrdal 1936, s. 7). Det 

är således inte något nytt vi har kommit på i dagens förskolevärld, teorierna går långt bakåt i 

tiden. 

 

Den allmänna inställningen inom förskolan är att barnen mår bra av att komma ut i naturen. 

   – Men om vi med att säga att barnen ska vara i naturen menar att de ska vara utomhus så är 

det frågan om det är förskolegården vi menar, säger Gunilla Halldén. Och räcker det i så fall? 

Borde inte utomhus också innebära speciella kvaliteter, fortsätter hon. Trots att Gunilla 

Halldén alltså ifrågasätter det oreflekterade sätt man ser på barn och natur är hon positiv till 

att barn ska vistas mycket i naturen. – Om utomhuspedagogiken ska utvecklas måste 

förskollärarna ha ett mer kritiskt förhållningssätt, menar Gunilla Halldén (Förskolan 2010). 

Jag håller med Halldén om att vi ska problematisera utevistelsen mer. Vi ska fråga oss vad 

syftet är och se olika syften tänker jag. Ibland kan syftet vara att bara ta en nypa luft och 

springa av sig medan andra tillfällen verkligen är att vara i skog och mark i ett 

undervisningssyfte och ett tillfälle till motorisk träning. Eller problematisera hur man kan 

ordna med utemiljön, som jag nämnt tidigare, genom att ”ta naturen till förskolan”. Men jag 

motsätter mig och ifrågasätter att det bara är förskollärarna som ska ha ett mer kritiskt 

förhållningssätt? Eller finns det några riktlinjer för utformning av utemiljö på förskolegårdar 

där andra haft ett kritiskt förhållningssätt och problematiserat utemiljön. Vad läggs det för 

vikt på utemiljön?  

Hur viktig är förskolans utemiljö i politiken?  

Boverket har i en skrivelse Gör plats för barn och unga! tagit upp vikten av plats för lek. Det 

beskrivs att utemiljön och särskilt friytor är viktiga för barn, särskilt viktig är friytan vid 
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skolor och förskolor (Boverket 2015, s.16). När jag läser dessa sidor från Boverket kan jag 

inte låta bli att fascineras över att forskning och kunskap om vad som behövs för barns 

utveckling, helt kan negligeras,. Något annat man kan läsa är hur viktigt det är med en egen 

gård i anslutning till den egna förskolan, det är avgörande för att kunna leka mer aktivt och 

fantasifullt. Även detta bortses ifrån när utemiljön planeras. Likaså att, om barnen är beroende 

av vuxna för att ta sig till en park, kan det dra ner nivån på deras aktiviteter (Boverket 2015, s. 

23).  

Fria ytor verkar vara något som de flesta forskare är överens om är bra och nödvändigt för 

barn, ytor för att kunna leka och röra sig. Boverket har gjort upp riktlinjer för hur utemiljön 

ska se ut för barnen på förskole- och på skolgårdar. Riktlinjer för, hur friytan ska kunna 

användas till lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som 

friytan är avsedd för. Friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande 

slitage går att ordna varierande terräng- och vegetationsförhållanden. Friytan bör 

kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet. 

Friytan bör placeras i direkt anslutning till byggnadsverk som innehåller lokaler för förskola, 

skola årskurs ett till sex, fritidshem eller liknande verksamhet och barnen och eleverna bör 

självständigt kunna ta sig mellan byggnadsverket och friytan (Boverket 2015, s. 1). Då detta 

endast är riktlinjer, ej lagstadgade, så verkar motivation till att utforma bra utemiljö för barn 

saknas. Detta är extra tydligt i nybyggda områden. Där finns många förskolor inklämda i 

bostadshusen, med små ”utsläppsgårdar” där barnen får vänta tills alla är klara, för att gå iväg 

till någon lekpark i närområdet.  

Min förskola har ingen egen gård, som jag tidigare beskrivit, utan vi har endast tillgång till 

den som vilka som helst. Det är en allmän gård, vilket hindrar oss att utforma miljön efter 

barnens behov, eftersom Stockholms stad motsätter sig förändringar de själva inte beslutat 

om. Min erfarenhet är att leken kommer igång snabbare ifall den kan börja så fort barnen 

kommit ut på gården. Leken tar inte vid på en gång om det kräver någon form av 

arrangemang, vilket krävs på min förskolegård. Det leder mig in på lekens betydelse som jag 

kommer ta upp i nästa del. 
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Lek  

Naturlig lekmiljö 

Forskare i Alnarp frågar i en artikel ”Forskare efterlyser kritisk reflektion i förskolan” om det 

räcker med att vara på förskolegården ifall det är naturen vi menar med utomhus. 

Förskolegårdar borde vara utformade så att de stimulerar barnen till kreativa lekar och att det 

finns möjlighet till att dra sig undan. Naturligtvis utan att tumma på säkerheten, de ska vara 

trygga, som man kan läsa i ovanstående artikel (Förskolan 2010). Men många förskolegårdar 

är medvetet överskådliga utan alltför många buskar eller prång att gömma sig i. Den gården vi 

är hänvisade till är helt utan buskar och gömställen. Varför är vi så rädda för att ge barnen lite 

mer frihet?  Ligger gamla värderingar, och tradition eller dålig kunskap bakom viljan att ha 

kontroll? Fredrika Mårtensson, miljöpsykolog,  skriver i i boken Leka för att lära att ”vi 

behöver kunskap om utomhusleken för att kunna ta tillvara dess speciella förtjänster” 

(Mårtensson 2009, s. 163). 

I en artikel om barns lek i naturmiljöer, ”Skogen som lekplats - Naturens material och miljöer 

som resurser i lek”, kan man läsa om en studie av Grahn, Mårtensson mfl. om barns lek på två 

olika förskolegårdar. En i planerad miljö i innerstaden och en i en mer naturbetonad. Där  

framkom intressanta skillnader. De barn som hade naturmark på sin gård lekte mer 

fantasilekar. De kunde hitta platser för ostörd lek. I innerstadsförskolan hade fantasileken 

svårt att komma igång, lekredskapen fungerade som isolerade öar med bestämda funktioner. 

Det var också konkurrens om både utrymme och material och det var svårt att hitta ställen där 

det gick att få vara ifred (Grahn mfl. 1997, Mårtensson 2004, s. 4) Dessa resultat kopplar jag 

till mina erfarenheter från min förskola. Jag ser skillnaden i lek beroende på vilket miljö vi 

befinner oss i. Det resulterar i frågan: varför gör man inte miljön sådan att barnen får 

möjlighet till en kreativ utevistelse där rörelse och fantasi ges en högre betydelse? Ibland får 

jag känslan av att inomhusmiljön ges större utrymme. Där talas om pedagogisk miljö, miljön 

som den tredje pedagogen. Leken är alltså beroende av miljön men finns det bra utemiljöer 

för lek?  

Den hemliga leken  

Hemliga lekvärldar, vad är det? I boken Miljöer för lek, lärande och samspel, beskriver ett 

antal arkitektstudenter vad barndomens mest betydelsefulla miljöer var. De flesta svarar att 

minnen från utomhuslek samt skapande av hemliga platser var mest betydelsefulla 
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(Ärlemalm-Hagsér 2008, s.21). Jag minns själv ett av mina hemliga ställen, ett högt träd med 

en perfekt gren att sitta på. Jag var osynlig för förbipasserande och det var lagom skuggigt. 

Har barn tillgång till sådana här hemliga rum idag? Det är en utmaning, skriver Ärlemalm-

Hagsér, att som pedagog tillåta dessa hemliga rum, där det ges mindre möjlighet till att styra 

barnens lekar och till kontroll över vad barnen gör (Ärlemalm- Hagsér 2008, s. 21). En fråga 

som ställs i Ärlemalm- Hagsérs text är: ”Finns det tillfällen och möjligheter för barn i dagens 

förskola att ha hemliga lekvärldar, det vill säga världar som vuxna inte har inblick i?” Hon 

skriver också om krav på dokumentation. Vilken påverkan har det på barns hemligheter? 

(Ärlemalm- Hagsér 2008, s. 32).  

Jag ser den krocken, att dokumentera barns lek och lärande eller låta barnen ibland få ha sin 

värld ifred, i alla fall ibland. Hela tiden ett vakande öga. Var är integriteten? Varför vågar vi 

inte tillåta den hemliga leken, de hemliga platserna? Jag tänker återigen på berget som finns 

på gården vid min förskola. Sitta med en kompis och fantisera om att ha en stor orm, utan 

inblandning av vuxna, borde väl vara tillåtet? 

Här borde vi ta fram vårt förnuft, som är människans adelsmärke, enligt Magdalene 

Thomassen och en tankeförmåga vi människor har, i egenskap av att vara människa, vilket 

hon beskriver i sin bok Vetenskap, kunskap och praxis. Min reflektion kring förnuft är att man 

frågar sig själv, vilka fördelar och nackdelerar som finns, att man ser saken ur olika 

perspektiv och därefter kommer fram till ett resultat. Ett resultat baserat på eftertanke. 

Thomassen skriver att förnuftet anses vara allmänmänskligt, oberoende av individuella, 

kulturella eller historiska särdrag som inte avspeglar vissa tankesätt och synpunkter hos vissa  

(Thomassen 2015, s. 130). Förnuftsmässigt, alltså baserat på eftertanke, borde jag som vuxen 

förstå att barn också måste få tillgång till en fristad. Med vilken rätt fråntar vi barnen tillgång 

till den hemliga leken, till en fristad? Även andra lekar är viktiga, även om vi vuxna kanske 

inte riktigt förstår och accepterar alla lekar, den lite vildare leken är också betydelsefull, 

vilken jag tar upp i nästa stycke. 

Den vidlyftiga leken 

Leken utomhus blir gärna lite vildare än inomhus. Mårtensson beskriver dessa lekar i Leka för 

att lära, som bråkliknande lek med mycket fysisk kontakt. Hon betonar även att leken inte 

bara handlar om en rörlighet eller ”vildhet” i fysisk bemärkelse utan även en inre, mental 

rörelse. Barnets önskan här att utforska världen är inte så lätt för vuxna att hantera 
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(Mårtensson 2009, s. 170). Vidlyftigheten tolkar jag som att barnet på sitt eget vis tar sig an 

omvärlden, socialt, kroppsligt och tilliten till sig själv. Barn lär sig världen genom att vara 

aktiva, att prova sig fram. Det är detta som genererar vuxnas kontrollbehov, kan jag anta, att 

vi vuxna kan inte alltid förutse vad barnen ska ta sig för, vilket för vissa vuxna kan vara 

skrämmande.  Ärlemalm- Hagsér i boken Miljöer för lek, lärande och samspel, hänvisar till 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlssons rader: ”När de provar sin tanke, agerande och sin 

kropp samtidigt som de förnimmer det de tidigare tänkt, provat och lärt och ifall denna 

variation urskiljer sig från tidigare erfarenhet skapas ny kunskap” (Ärlemalm- Hagsér 2008, s. 

114). Leif Strandbergs skriver i sin bok, Vygotskij, barnen och jag –pedagogisk inspiration, 

att barns utveckling gynnas av många och varierade erfarenheter. Strandberg beskriver 

utemiljön som ett myller, en mångfald som ger oss många upplevelser. Han citerar Vygotskij 

när han beskriver hur dessa erfarenheter lägger grunden för fortsatt lärande eftersom 

kunskapsutveckling och fantasi är direkt ”avhängig av rikedomen och mångfalden i de 

tidigare erfarenheterna” (Strandberg 2014, s.136). Tillåts barnen den viktiga vidlyftigheten? 

Det här myllret och mångfalden i utemiljön, får barnen ta del av det? Utan vuxnas ständiga 

kontrollerande. Barn leker väl ändå tänker man kanske. Eller finns det skillnader i hur leken 

ser ut? Jag ser en skillnad i barnens lek på min förskola, om leken sker inne, ute på gården 

eller i skogen. Olika lekar i olika miljöer tas upp i nästa del. 

Olika lekkulturer  

Många jag pratat med om utemiljön säger att ”barn leker väl överallt”. Till viss del kanske det 

stämmer men det är en förenkling som kan leda till felaktiga slutsatser. Det menar Fredrika 

Mårtensson, vilket hon beskriver i kapitlet ”Lek i verklighetens utmarker”, i boken Leka för 

att lära (Jensen, Harvard, red. 2009 s. 166). Barns lekbeteende varierar kraftigt mellan olika 

förskolegårdar. På vissa gårdar cirkulerar barnen kring de vuxna och frågar när det är dags att 

gå in. Detta fenomen känner jag igen från ”min” gård. På andra gårdar springer barnen iväg 

och leker, helt uppfyllda. Här jämför jag barnens lek i skogen där leken lätt kommer igång.  

 

Varför leken ser olika ut visar Mårtensson genom att beskriva det första exemplet med att de 

vuxna cirkulerar eller är stationerade där överblicken är god. Det görs många ansatser till lek 

och rörelse över gården som snabbt avslutas, tempot är jämnt och konflikter uppstår. I det 

första exemplet är barnen intresserade av att vilja gå in istället för att vara ute. I det andra 

exemplet kan idéer och infall prövas både mot varandra och den fysiska miljön, där kan leken 

för en åskådare te sig som att omgivningen leker med barnen lika mycket som tvärtom. Det är 
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snabba tempoväxlingar som kan ses som ett kännetecken för en utomhuslek med rekreativ 

potential, där intensiva lekar kan varvas med ett utforskande och social samvaro (Mårtensson, 

2009, s. 166-167). Det ställer krav på både den fysiska miljön men även på oss pedagoger, 

såklart. Som Ines säger till mig, när leken sker inomhus är fröknarna ”inte lika arga” som ute 

på gården. Jag känner igen mig i den beskrivningen. Också i skogen är vi pedagoger 

”snällare”. Barn leker överallt men leken ser olika ut, beroende på hur fantasin tillåts komma 

igång, vilket i sin tur underlättas av miljön runt barnet och pedagogens förhållningssätt. Ines 

har hjälpt till att öppna mina ögon. Det leder mig vidare till Vygotskij`s teorier om fantasi och 

kreativitet. 

 

Fantasi och kreativitet 

Vad är det för speciellt med utemiljöer, frågar sig Leif Strandberg i sin bok Vygotskij, barnen 

och jag. Det har något vilt över sig, ett myller av ljud, aktiviteter och känsloförnimmelser. Det 

ger oss många upplevelser (Strandberg 2014, s. 136). Tre olika kunskapsnivåer uppnås, 

sinnlig, konkret och generaliserad som berikar varandra. Han menar att det är en gåva när 

förskolan kan bidra till att utveckla de små barnens rika upplevelser utomhus (Strandberg 

2014, s. 137). Barnets lek fungerar ofta som ett eko av det barnet hört och sett vuxna göra. 

Men dess lek är inte endast en enkel återskapning av det upplevda utan, som Vygotskij skriver 

i sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen, ” en kreativ bearbetning av upplevda intryck, 

ett sätt att kombinera dem och därav skapa en ny verklighet, som motsvarar barnets egna 

behov och intressen” ( Vygotskij 2016, s. 15).  Han skriver vidare att ”det skulle vara ett 

underverk om fantasin kunde skapas ur ingenting (…)” (Vygotskij 2014, s. 17).  Här funderar 

jag över om mitt förhållningssätt gentemot Kalle och Stina. Om jag pratat med dem om 

”ormen” de hittade och varit intresserad av deras svar. Vad hade jag fått veta? De kanske sett 

en stor orm på TV, varit på Skansen eller upplevt något annat som lade grunden till deras 

fantasi kring ormen. Och fått ta del av en kreativ lek, som nu gick mig förbi. Vilket samspel 

det hade kunna leda till, oss emellan. Hur påverkas samspelet av utemiljön, det undersöker jag 

i nästa del.  

 

Påverkan i stort och smått 

Samspel  

Något annat som studier visat är att förskolebarn som leker i rymliga och varierade 

naturmiljöer får det lättare att samspela socialt vilket tas upp i artikeln ”Lek på egna villkor i 
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gröna utemiljöer” av Fredrika Mårtensson. Hon menar att det innebär en frihet att kunna röra 

sig och greja med saker som finns tillgängliga i naturen, utan att det blir fel med tillsägelser 

av vuxna som följd eller konkurrens med kompisar. Det finns ju t.ex hur många blad som 

helst att använda som pengar (Mårtensson 2011, s. 2). När jag satt och pratade med Ines sa 

hon att vi vuxna är argare ute än inne på avdelningen. Vad kan det bero på, funderar jag. Lek 

på egna villkor, kommer jag fram till. Inomhus är miljön sådan att barnens lek och val av 

aktiviteter är tillåtande. När Ines säger att hon vill måla så är det okej och hon kan själv gå in i 

ateljén och ta fram det hon behöver. Detta kan inte ske på gården i samma utsträckning. Fler 

saker är förbjudna, vilket gör att vi pedagoger stoppar leken och det uppstår konflikt mellan 

barn och vuxen. Färre saker är lockande och leken har svårt att komma igång, de saker som 

lockar är inte tillräckligt många. Det gör att barnen konkurrerar om dessa och det uppstår 

konflikter mellan barnen. Självklart uppstår konflikter även i ”bra” lekmiljöer men andra 

alternativ kan locka. Samma skillnad ser jag när leken sker i skogen, det är mer tillåtande och 

lockande, leken kommer snabbt igång. Eftersom det inte är ett alternativ att varje dag att gå 

till skogen, uppstår en konflikt inom mig som pedagog. En konflikt som innebär att vilja men 

inte kunna erbjuda barnen att få komma iväg till skogen, där leken kan tillåtas bli friare.  

Utifrån min egen erfarenhet, bidrar en torftig miljö på gården till fler konflikter mellan 

barnen. Men också mellan barnen och oss pedagoger om gården är för liten eller för trist och 

oinspirerande. Tyvärr blir samspelet mellan pedagoger också mer konfliktfyllt under dessa 

omständigheter, vi blir irriterade på varandra då vi har olika ståndpunkter kring vad som är 

tillåtet och inte. Exempelvis om hur vi ska förhålla oss till berget. Som jag nämnt ovan bidrar 

rymliga och varierade naturmiljöer till ett bättre socialt samspel överlag. Jag går vidare med 

att undersöka på vilket sätt naturkontakten påverkar uppväxten till vilka samhällsmedborgare 

vi får i framtiden.  

Samhällspåverkan 

Vad vi får för samhällsmedborgare, är en aspekt. Vilken känsla för naturen och för vår miljö 

får våra barn, tänker jag. Betydelsen av barns naturkontakt, belyser man i Naturvårdsverkets 

artikel, ”Den nyttiga utevistelsen?”, men inte främst för det enskilda barnets personliga 

tillfredsställelse utan också ett hållbarhetsargument. Det hävdas att närhet till naturen kommer 

att stimulera barns miljöengagemang för att barnen i framtiden ska kunna förvalta jorden på 

ett hållbart sätt (Naturvårdsverket 2011, s. 45). Detta låter förhoppningsfullt. Ifall vi idag kan 

ge barnen en god känsla för naturen och bidra till ett miljöengagemang från barnen i 
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framtiden har vi nått långt. Jag minns 70-talets stora kampanj ”Håll Sverige rent” som 

påverkat och påverkar min generation ännu idag. 

Man kan läsa vidare om hållbarhetsargumentet, hur nyttan av barns naturkontakt förhåller sig 

till det rådande miljöpolitiska läget, där hållbar utveckling blivit en dominerande diskurs. 

Barnens naturkontakt framhålls som en nytta, möjligen en nödvändighet, i byggandet av ett 

hållbart samhälle. Barns naturkontakt lyfts fram som nyckeln till framtida generationer av 

ekologiskt medvetna och kunniga medborgare som ska förvalta planeten hållbart 

(Naturvårdsverket 2011, s. 45).  

Humanekologin som är en normativ vetenskap med en idémässig bas i miljörörelsen och de 

radikala gröna politiska värderingar som denna stod för på 1970- och 80-talen tas även den 

upp i ”Den nyttiga utevistelsen?” från Naturvårdsverket. Miljöproblemen har i allt högre grad 

blivit överlevnadsfrågor. Begrepp som hållbar utveckling, med dess tre dimensioner, den 

ekologiska, den sociala och den ekonomiska hållbarheten, tas upp i snart sagt varje diskussion 

om vår relation till naturen. Också när det gäller barns utevistelse måste dessa tas i beaktande. 

Är det verkligen viktigt för barn med utomhusvistelse? Om så är fallet, på vilket sätt är det 

viktigt, av samhällsintresse eller till den privata eller psykologiska sfären? Vad står i fokus, 

barns fysiska, mentala eller sociala utveckling? Kommer barn som varit mycket utomhus få 

ett starkt engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor? (Naturvårdsverket 2011, s. 30).  

När jag ser på de här frågeställningarna ser jag en tydlig vinst i alla tre dimensioner. Både ur 

ett samhälleligt perspektiv men även ur ett privatperspektiv. Då vi är i skogen och ser skräp 

ligga bland gräs och buskar visar barnen en stor indignation, ”man får inte skräpa ner, djuren 

kan göra sig illa”; samhällsperspektiv. Det bidrar till hållbar utveckling genom att värna 

miljön. När barnen lär sig namnen på djur och växter får de en relation till naturen, invånarna 

i naturen ”blir någon”.  Då vi är i skogen har vi en ”egen” myrstack, ”egna” myror som 

barnen bjuder på äppelbitar och intresserat åser då myrorna äter. De har fått en relation till 

myrorna. Alla argument, från samhällets perspektiv med hållbarhetsfrågor i fokus, till fysiska 

och psykiska hälsovinster för barn är viktiga att ta hänsyn till när utemiljön planeras, något 

nästa del kommer att handla om.  

Hälsovinster 

Gröna ytor krymper i urbana områden. Det kan man läsa i artikeln ”Hälsofrämjande äventyr 

med naturen som distraktion” där Fredrika Mårtenssons skriver, att när det gäller de yngsta 
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barnen har utformningen av utemiljön en direkt betydelse för hur barnen leker men även hur 

mycket fysisk aktivitet de får (Mårtensson 2012, s. 225). Barns vardag är organiserad redan 

från tidig ålder så skolgårdar och förskolegårdar spelar en viktig roll för barns möjligheter till 

vardagsrörlighet med chans till naturkontakt. För de yngsta barnen har utemiljön en direkt 

betydelse för hur barnen leker och hur mycket fysisk aktivitet de får. Rymliga, gröna och 

varierade utemiljöer tillåter förskolebarn att bli mer fysiskt aktiva (Mårtensson 2012, s. 226). 

Fysisk aktivitet minskar risken för övervikt vilket idag börjar bli ett allt större problem. Det är 

dock inte bara fysiska hälsovinster som kan erövras, även psykiska vinster talas det om. Det 

blir tydligt att självförtroendet ökar då man klarar att klättra över en stor stock, springa nerför 

en brant backe utan att ramla eller lyckan att ha kommit upp på berget. Stina och Kalle kunde 

ju hitta den stora ormen högst upp! 

Barn måste få möjligheter till rörelselekar i förskolan, skriver Yvonne Jensen och Ann-Britt 

Lantz i sin uppsats ”Påverkas barns lek av utemiljön?” De menar att utemiljön kan planeras 

och utrustas så att barnen får stimulans i sina rörelselekar, som bidrar till både fysisk och 

psykisk utveckling. Barnen behöver både få springa, klättra, åka kana, ta sig uppför och 

nedför, gunga och balansera med mera för att få bra motorisk träning (Jensen &Lantz 2007 s. 

9). Det är  också viktigt för barnens självkänsla, att röra sig. De får då en förståelse för hur 

den egna kroppen fungerar, och tillit till den egna kroppens kapacitet. Miljön har stor 

betydelse för både det fysiska och psykiska välbefinnandet (Jensen & Lantz 2007 s. 9). 

Artikeln, ”Den nyttiga utevistelsen?” ger exempel som manar till eftertanke om den miljö som 

barn växer upp i idag och de flesta barn bor i städer. Hyperaktiva barn med 

uppmärksamhetsstörning (ADHD) visar sig fungera bättre efter utevistelse, lek och 

promenader i naturen. Ju mer naturlig lekmiljö, desto bättre. Naturen har en lugnande 

inverkan på barn som är hyperaktiva. Med tanke på att allt fler barn i Sverige bedöms ha ett 

neuropsykiatriskt tillstånd som ADHD eller autismspektrum kan man fundera på hur 

utomhusmiljön ser ut där dessa barn bor och om en ändring av den kan påverka hur de mår 

(Naturvårdsverket 2011, s. 91). Sammanfattningsvis tror jag att de flesta, både barn och vuxna 

kan märka av naturens lugnande effekt. Då vi går till skogen med vår barngrupp märker jag 

en betydande skillnad i deras aktivitet när vi är tillbaka på förskolan. Barnen är mycket 

lugnare. I mitt nästa stycke beskriver jag hur utemiljön ser ut idag och hur den skulle behöva 

förändras. Hur och varför barns utemiljö, både i förskolan men även utanför, behöver 

förändras kommer fram i texten genom hänvisning till olika artiklar. 
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God uppväxtmiljö  

I Boverkets Gör plats för barn och unga! beskrivs att i ny stadsbebyggelse har utrymmet för 

barn och unga utomhus minskat. Ibland finns inget utrymme alls (Boverket 2015, s. 16). Det 

gäller både förskolegårdar men även miljön överhuvudtaget. Då vi på min förskola går en 

promenad i området är vi hänvisade till trottoarer, där höga hus skuggar och ger väldigt lite 

frihetskänsla.  

Plan- och bygglagen (PBL) ställer krav på̊ att det ska finnas tillräckligt stor friyta som för lek 

och utevistelse vid bostäder, fritidshem, skolor och förskolor. Men lagen definierar varken 

storlek eller lämplighet (Boverket 2015, s. 10). Det är inte ens någon lag, det är riktlinjer. Det 

gör att det blir svårt att ställa krav då inte någon lag stödjer det vi vill förändra eller kräver. 

Jag ställer mig frågan; vem kan driva igenom krav på bra utemiljö utifrån barns behov? Kan 

föräldrar vara en röst som får gehör? Vi pedagoger har tyvärr svårt att göra vår röst hörd.  

I Boverkets Gör plats för barn och unga! beskriver Elin Beate Sandseter hur barn använder 

sig av risktagande på en förskolegård, de utforskar höjder genom att klättra, upplever hög fart 

genom att cykla, testar vara själv genom att dra sig undan och gömma sig (Boverket 2015, s. 

18). Jag ser framför mig vår förskolegård, vårt ”farliga berg” där barnen inte får vara, där vi 

inte har  tillräckligt med utrymme för att cykla och där det heller inte finns ställen att gömma 

sig på. Risktagningar och utmaningar saknas verkligen. 

Landskapsarkitekten Petter Åkerblom har varit med och tagit fram Boverkets nya vägledning 

Gör plats för barn och unga! där han har några tankar på hur man ska tänka när man utformar 

en gård. Han menar att en grön utemiljö med tillräckligt stora och kuperade ytor är 

nödvändigt. Det bidrar till rörelse som gynnar barns hälsa, utforskande, kreativitet, samarbete 

och nyfikenhet, enligt studier. Så ska det vara kvalitet på gården måste det finnas tillräckligt 

med friyta, tycker han. Han har även skrivit en artikel i tidningen Förskolan där han säger: 

– Tittar man på forskningen ser man att barns hjärnor inte utvecklas tillräckligt om de inte får 

krypa, klättra och klänga i buskar och snår. Leken störs om det är för tråkigt eller för litet, 

säger Åkerblom (Förskolan, 2016-09-14). Hur kan vi göra miljön roligare och mer utmanade, 

undrar jag. ” Se gården som en utmaning” för att citera vår chef. Det är sådana uttalanden som 

gör mig och mina kollegor frustrerade. För vi vet ju att som Åkerblom skriver, det behövs bra 

och utmanande miljö för att barns intellektuella utveckling. Vad är bra och utmanande miljö? 

Vilket leder mig in på nästa del, hur naturen kan påverka barns inlärning.  
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Nyttan av naturlighet i inlärning 

Praktisk inlärning 

Förmåga till kategorisering är en mänsklig metod för att bygga upp kreativitet och kunskap. 

Den förmågan står i nära förbindelse till språkinlärning. I Naturvårdsverkets ”Den nyttiga 

utevistelsen?” hänvisas till Shepard som betonar hur behovet av att intressera sig för det 

levande i omvärlden, som djur och växter , både gör det möjligt att kommunicera och 

samtidigt gör det nödvändigt att kommunicera. Först lär sig barnet att kategorisera naturens 

värld, till exempel ”fågel”, för att därefter kategorisera olika fågelarter. Vår egen kropp, kan 

också användas som alltid närvarande natur, för att kategorisera och gynna språkinlärning. 

Genom att peka på sin och någon annans näsa lär sig barnet inte bara ordet utan också något 

som är gemensamt för alla människor (Naturvårdsverket, 2011 s. 42). Att hitta någons näsa 

kräver inte en utomhusmiljö direkt, men att se olika fåglar underlättas av att vara på plats. 

Praktisk erfarenhet istället för teoretisk. 

Motorisk och intellektuell inlärning 

I uppsatsen ”Den fysiska rörelsens betydelse för barns motoriska utveckling och inlärning” 

hänvisar Anette Johansson, Carina Johansson och Helen Rikardsson till Danielsson m.fl. 

(2001) till att barns motorik och intellektuella förmåga är beroende av varandra. Även barns 

jagutveckling påverkas av hur rörelseförmågan är, eftersom trygghet i sin grovmotorik gynnar 

självförtroendet, vilket i sin tur påverkar tron på sig själv i andra utvecklingsområden och 

inlärningssituationer (Johansson, Johansson och  Rickardson 2007, s. 16). Utomhusleken är 

gynnsam för grovmotoriken. Det är något vi pedagoger måste se till att barnen får tillgång till 

eftersom det är kopplat till jagutveckling och självtillit. Förskolan ska sträva efter att varje 

barn ”utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga” (Skolverket 2016, s. 9). 

Vår utemiljö är inte särkilt gynnsam eftersom den bidrar väldigt lite till motoriska utmaningar. 

Hur ska barnen på min förskolegård få tillit till att de klarar att t. ex. klättra, när de inte tillåts?  

Har synen på det kompetenta barnet förändrats, läggs det inte lika stor vikt på att vara 

motoriskt kompetent idag? Är det viktigare med andra förmågor, som exempelvis är 

gynnsamma i den digitala världen. På min arbetsplats har digitaliseringen fått större utrymme 

idag än tidigare. Är det andra kompetenser som premieras högre idag? Där kan forskningen 

vara till hjälp eftersom den visar sambandet mellan motorisk kompetens och intellektuell.  

Utevistelsen är en självklar del av förskolans verksamheten. Ett forskningsprojekt av Patrik 
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Grahn som presenteras i Vetenskapsrådets ”Forskning om villkor för yngre barns lärande i 

förskola, förskoleklass och fritidshem” visar att barn i naturrik förskolemiljö tränar sin 

förmåga att springa både snabbt och uthålligt, samt sin balans, vighet och koordination. Det 

framkom även i ett test att lek, med ett stort mått av sinnlighet, vidlyftighet och fysisk 

aktivitet, som barn har ett naturligt behov av, bidrog till att barnen kunde koncentrera sig 

bättre (Vetenskapsrådet 2015 s. 77).  Det som kan utläsas av forskning kring detta, är att 

förmågan att koncentrera sig bidrar till att inlärningsförmågan gynnas. Jag ser det 

sammanhanget i min egen verksamhet. Efter en förmiddag i skogen märks det tydligt att 

koncentrationsförmågan är högre än om vi varit ute på gården. Barnen lyssnar mer 

uppmärksamt då vi har samling eller någon annan aktivitet som kräver koncentration och 

därmed lär de sig bättre eftersom deltagandet blir mer aktivt. Som jag nämnt tidigare har 

naturvistelse en lugnande effekt på barn med neuropsykiatriska tillstånd men även på barn 

överlag. Vinsterna är många av att få springa, leka och utmanas, både för inlärningsförmågan 

men också för självtilliten. Vilka möjligheter finns att utforma miljön på ett sådant här 

gynnsamt sätt?  

Lag som styr utemiljön, finns det? 

Nej, det finns inga krav i skollagen på att skolor måste ha skolgårdar eller på hur de ska 

utformas. Men i plan- och bygglagen (PBL) står det att vid anordnande av tomter ska det 

finnas tillgång till tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse vid bland annat skolor 

och förskolor. Några bestämmelser om storlek, eller hur gårdarna ska se ut, finns inte i lagen. 

Bland annat går att läsa att en tomt bör ordnas så att: 

 Naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara 

 Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder 

eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det 

på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek 

och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och 

parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta (PBL, Plan- och 

bygglag, 2010, kap. 8, 9 §). 

Jag frågar mig varför det heter plan- och bygglag när det inte är någon lag, endast riktlinjer. 

Man har inte utgått från dessa riktlinjer då min förskola eller gård byggdes. 



 29 

Slutord: 

Det har varit både lärorikt och svårt att skriva en text i essäform. Eftersom det är mina egna 

reflektioner som ska skrivas fram parallellt med vetenskapliga teorier har det varit en 

spännande resa. Jag har funderat mer kring min egen roll på förskolan och vad jag brinner för. 

Efter att jag skrivit klart min essä har det blivit ännu tydligare för mig hur viktig jag anser att 

utemiljön är. Jag ser att den har förändrats, tyvärr till det sämre. Detta oroar mig. Nya 

områden växer fram, med stora, fina hus. Men utemiljön verkar inte prioriterad. Det gäller 

inte bara förskolors utemiljö, utan även utemiljön överlag, i nya områden.  

Under skrivandets gång har många tankar dykt upp. En tanke är att det går att tänka bakvänt, 

när man vill skapa en bra utemiljö på förskolan. Man kanske kan ta skogen till förskolan om 

inte förskolan kan komma till skogen. Det blev också tydligt att jag ska reflektera mer kring 

mitt eget handlande, men även reflektera tillsammans med kollegor om vårt förhållningssätt 

kring regler på gården. Jag har vekligen förstått användningen av kritisk reflektion efter att ha 

läst Schwarz och Cederbergs ” Reflektion, en nödvändighet”. Inte att kritisera, däremot att 

påtala brister i strukturer och arbeta för att förbättra. Vi borde ifrågasatt ledningens sätt att 

hantera vår kritik gällande utemiljön på förskolan. Istället för att en konsult anlitades för att 

tala om att ”vi ska skapa förutsättningar”, borde vi krävt att en representant från kommunen 

bjudits in. 

Vilken betydelse har pedagogen för barns möjlighet till en bra utevistelse? Vi pedagoger har 

en väldigt stor betydelse i att vistelsen på förskolan blir bra, både ur ett pedagogiskt- och ett 

omsorgsperspektiv. På min arbetsplats gnälls det lite för mycket i det tysta. Det blev tydligt 

för mig i min berättelse. Det är vår skyldighet som pedagoger att gemensamt arbeta för att 

göra det bästa för barnen. Men samtidigt kräva bättre förutsättningar. Vi pedagoger har ansvar 

att den dagliga verksamheten blir pedagogisk, politiker har ansvar för att förutsättningarna 

blir de bästa.  

Hur värnas utemiljön på förskolan? Jag kan tyvärr inte se att den värnas alls. Endast i 

skrivelser med uppdrag från politiker, med riktlinjer och där rådgivande ordalag används, 

beskrivs det hur det borde se ut i bostadsområden och på förskolegårdar. Dessa riktlinjer och 

rådgivande ord efterlevs inte alltid, eftersom det bara är just riktlinjer och där ord som ”bör” 

istället för ”ska” används.  
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Hur viktig är utevistelsen för barns lek och utveckling? Artiklar jag tagit del av har verkligen 

visat på vikten av en utmanande och kreativ utemiljö för att gynna barns utveckling, hälsa, 

självtillit och sociala samspel. Jag har fått mycket stöd i mina egna funderingar kring detta. 

En stor fråga för mig, som uppkommit under skrivandets gång: Varför görs inte mer från 

politiskt håll? Kanske svaret är att de faktiskt inte förstår hur viktig frågan om utemiljön är. 

Kanske det är vår viktigaste uppgift som pedagoger, att påtala detta, inte bara en gång, utan 

flera gånger. Kanske genom att bjuda in politiker till vår verksamhet. Det står i Läroplanen 

för förskolan, Lpfö-98 rev. 2016, ” Utomhusmiljön bör ge möjlighet till lek och andra 

aktiviteter i planerad miljö och i naturmiljö” (Skolverket 2016, s. 7). Jag hoppas att vi inom 

en snar framtid kan erbjuda dessa förutsättningar. En plats där barnen utmanas, får möjlighet 

att utvecklas och ha roligt istället för att enbart vaktas. Växtplats istället för rastplats, helt 

enkelt. 
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