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Under grundskolan spenderar barn en stor tid i skolans utemiljö. I förskolan är 

uteaktiviteter ett vanligt inslag under dagen. Detta gör att det ställs krav på utemiljöns 

utformning och funktion för att barnen ska stimuleras så mycket som möjligt. Syftet 

med arbetet är att få kunskap om vad man bör tänka på när man utformar en utemiljö 

och vilken konsekvens det kan få. Tre frågeställningar har styrt arbetet: Vad skall man 

tänka på när man utformar en utemiljö i förskolan/skolan? Hur beskriver forskningen 

en bra utemiljö för barnen att vistas i? Hur syns en bra utemiljö på två nybyggda 

skolor? Undersökningen är genomförd på en nybyggd förskola och en nybyggd F-6 

skola. Metoden består av en kvalitativ studie med intervjuer av pedagoger och 

landskapsarkitekter samt observationer av de två skolornas utemiljöer. Vi kan 

konstatera att, för att uppfylla kraven på en god utemiljö bör utemiljön vara 

variationsrik och naturrik samt ska ha möjligheter att utvecklas och förändras efter 

barnens behov. Barnen bör vara delaktiga i utformningen av utemiljön eftersom det är 

barnen som ska använda den. En god utemiljö får positiva konsekvenser i form av att 

barnens sociala och motoriska förmågor tränas och deras hälsa främjas.  
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1. Inledning 
 

Vi är två lärarstudenter som har bott och studerat i Växjö i snart tre och ett halvt år. 

Under tiden har vi sett hus byggas och folk flytta in. Tillväxten ökar och därmed tycker 

vi Växjö kommun lever upp till sin slogan ”Expansiva Växjö”, vilket innebär att Växjö 

kommun har som mål att bli en stark och attraktiv stad med stora möjligheter. Nya 

förskolor och skolor kommer att växa fram som en naturlig konsekvens av utvecklingen 

i kommunen. Vi anser då att man står inför ett mycket intressant arbete när man ska 

utforma förskolornas och skolornas utemiljö då detta enligt oss lägger grunden till hur 

barnen kommer stimuleras.  

 

De flesta av oss har säkert speciella minnen från skolgårdarna, vissa är positiva andra 

negativa. När vi tänker tillbaka på vår skoltid så är det just uteaktiviteterna som vi 

minns bäst. Vi anser att tiden under raster och utomhusaktiviteter är minst lika viktigt 

som tiden i klassrummet, kanske är det dock något som det tas för lätt på och som tas 

för givet. Utemiljön har en stor betydelse för barns utveckling under deras skolgång då 

barnen tillbringar mer än ett år av sin grundskoletid på skolgården (Asklöf, 1998).  

Danielsson (2001) skriver att utevistelse främjar barnens hälsa. De får även tillfälle att 

utveckla sina fysiska, psykiska och sociala förmågor, och för att optimera det och ge 

dem så bra förutsättningar som möjligt så är skapandet och utformningen av utemiljön 

av största vikt. 
  

Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten skall ge 
utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus 
som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 
planerad miljö och i naturmiljö (Lpfö98:7). 

 

De senaste åren har det i media kommit flera larmrapporter som berättar att barn rör sig 

alldeles för lite, att de blir mer och mer stillasittande och att deras hälsa därmed är i fara. 

Här anser vi att skolornas utemiljö har en chans att motverka detta om den inbjuder till 

rörelseglädje. Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet 

inom ramen för hela skoldagen (Lpo94:5). Om skolorna tar fasta på ordet ”erbjuda” i 

citatet, och skapar en attraktiv plats för fysisk aktivitet så tror vi att mycket finns att 

vinna. 
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Skolgårdar ser olika ut och vi anser att det får olika konsekvenser för barnens 

utveckling. Beroende på hur utemiljön ser ut samt hur pedagogerna arbetar med den 

utvecklas barnens hälsa, motorik och sociala förmågor på olika sätt. I vårt 

examensarbete kommer två nybyggda skolor att undersökas, en förskola och en F-6 

skola och hur deras utemiljö är utformad. 

 

Vår erfarenhet från tidigare Vfu- platser är att utemiljön i samband med rasten har en 

stor betydelse och är en uppskattad plats för barnen då de kommer ifrån den vanliga 

klassrums- och innemiljön och ut i friska luften. När dessutom barnen enligt forskare 

spenderar mer än ett år av sin grundskoletid på skolgården är det viktigt att denna plats 

verkligen har något att erbjuda.  

 

1.2. Syfte 
Syftet med vårt arbete är att beskriva vad som kännetecknar en god utemiljö så att vi på 

framtida arbetsplatser kan vara med och påverka samt skapa goda förutsättningar för 

barn att utvecklas i sin utemiljö.  

 

    1.3. Frågeställningar 
Den första frågeställningen är den centrala och svaret på denna är det som vi kommer att 

bära med oss i framtiden. Den andra frågeställningen besvaras i vår litteraturgenomgång 

och är således en teoretisk frågeställning. Den tredje frågeställningen kommer att ha en 

central roll i insamlandet och bearbetningen av empiri. 

       
• Vad bör man tänka på när man utformar en utemiljö i förskolan/skolan? 

• Hur beskriver forskningen en bra utemiljö för barnen att vistas i?  

• Hur syns en bra utemiljö på två nybyggda skolor? 

    1.4. Begreppsdefinition 
• Barn – Innefattar både förskolans barn och skolans elever. 

• Naturrik - En miljö med träd, stenar och buskage.  

• Rast – Fri lek i utemiljö. 
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• Skola – Innefattar både förskola och skola om inte annat anges. 

• Skolgården - Innefattar skolans intilliggande miljö och natur inom skolans gränser. 

• Utemiljö – Innefattar skolans kringliggande miljö och natur innanför samt utanför 

skolans gränser. 

• Variationsrik utemiljö – En blandad utemiljö med skog, sten, asfalt och gräs. 
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2. Litteraturgenomgång 
 
Under litteraturgenomgången kommer vi att presentera vad som kännetecknar en god 

utemiljö och vad den får för konsekvenser för barnen. Underrubrikerna är uppdelade 

efter de centrala delarna i teorin. Kapitlet kommer att inledas med ett historiskt 

perspektiv för att få en inblick i hur utemiljön såg ut förr. Vi kommer därefter att 

beskriva varför en variationsrik utemiljö och vikten av en naturrik utemiljö är så viktigt 

enligt flera forskare. Avslutningsvis kommer litteraturgenomgången handla om 

delaktighet, och hur viktigt det är att barn och pedagoger har inflytande i utformningen 

av utemiljön. 

 

     2.1. Historiskt perspektiv på skolans utemiljö 
Historiskt sett har skolans utemiljö och synen på vad den ska bidra med till barnen 

förändrats genom tiden. Till att börja med var odlingen i centrum för skolans utemiljö. 

Det var 1842 som den första folkskolestadgan kom där det stod skrivet att barn skulle 

lära sig odla i skolan. Anledningen till detta var att det var viktigt att barnen fick 

kunskap i att odla och bruka sin mark för att klara sig i samhället. Det var också ett sätt 

för den lågt avlönade läraren att få sin ekonomi att gå ihop genom att sälja skörden 

(Olsson, 1995). Lindholm (1995) skriver att odlingen hade stor betydelse i 

undervisningen fram till mitten av 1900-talet. Odlingen var en viktig del i 

undervisningen under cirka 100 år, det berodde bland annat på att skolorna trodde att 

den hade en uppfostrande effekt på barnen. Skolträdgården skulle också väcka elevernas 

intresse för naturen och de skulle lära sig att ta hänsyn till den. Skolträdgården och 

odlingens tid i skolan fick ett slut 1944 beslutat av skolöverstyrelsen. Det berodde på att 

under 1940-50-talet förändrades samhället från glesbyggd till täta bostadsområden och 

grannskap. I och med att bostadsområdena inte hade plats för barnens spontana lekar 

blev konsekvensen att barn under denna tid för första gången växte upp med platser som 

var speciellt anlagda för dem. Ansvaret för barnens lek kunde inte längre läggas på 

barnen själva eftersom de inte hade någonstans att vara. Att sysselsätta barn blev därför 

en ny uppgift för föräldrarna och skolan i utformningen av utemiljön. Det är den stora 

anledningen till lekredskapens intåg på skolgårdarna, eftersom det speglar det moderna 

samhället, där barn ska sysselsättas. Konsekvensen blir att den öppna och 
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trädgårdsliknande skolgården försvinner och ersätts av ett avskärmat och inramat 

område (Lindholm, 1995).  

 

I dagens samhälle får inte barnen leka fritt på grund av att föräldrarna är mer 

överbeskyddande, mycket beroende på den ökade trafiken och kriminaliteten. Barnen är 

idag låsta till att leka inom vissa avskärmade och inhägnade områden som lekplatser 

och skolgårdar. Dagens barn har i och med detta inte den friheten att undersöka naturen 

och närmiljön som man hade förr. Skolornas byggnader, arkitektur och utemiljö hade 

under folkskolornas tid en klar och tydlig prägel av dess lokala kultur och natur. Man 

kunde lätt se skillnad på två långt geografiskt skilda skolor, vilket man inte kan idag. En 

skola och dess utemiljö ser i stort sett likadan ut i norra Sverige som i södra.  Kulturen 

och det regionala landskapet har ingen prägel på dagens skolor (Olsson, 1995). 

 

Paget och Widgren (1988) har gjort en fallstudie om fem skolor i deras förnyelseprojekt 

av deras skolgårdar under 1980-talet. I studien visar de en stor brist på personalens 

kunskap i att göra en skolgårdsrenovering. De efterlyser en vägledning av goda 

förebilder inom området som kan ge exempel på hur en bra skolgård ska se ut. 

Författarna såg stora brister i att skolorna i studien inte hade någon tanke på att använda 

den förnyade skolgården i något pedagogiskt syfte i undervisningen. Den enda tanken 

som skolorna hade var att barnens miljö på rasterna skulle förbättras. De efterlyste 

också att utemiljön skulle bli mer integrerad i undervisningen.  

 

     2.2. En variationsrik utemiljö 
Barndomsminnen som vi bär med oss påverkar och formar oss som människor. De 

starkaste barndomsminnen ett barn har med sig genom livet är utomhusminnen. Därför 

är det viktigt att skolans utemiljö är rolig och inspirerande för barnen (Olsson, 1995). 

 

Skolans utemiljö är skolans ansikte utåt. Ändå är skolornas utemiljöer ofta sterila och 

inbjuder inte till någon större fantasi. Det är en konstruerad och opersonlig miljö där 

man har placerat en del redskap och platser för olika spel. Det är förutbestämt vad 

barnen ska göra på sin skolgård och detta främjar inte barnens leklust. När utemiljöerna 
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ser ut så här blir deras funktion enbart en rastplats och inte en plats för utveckling, 

inspiration och lärande (Olsson, 1995). Björklid (2005) skriver att utemiljön sänder ett 

symboliskt budskap om hur man ska agera. Författaren hävdar hur viktigt det är att 

utemiljön sänder ut variation och tydlighet, vilket får barnen att utforska den både 

sinnligt, kroppsligt och handlingsmässigt. Hon menar att en otydlig miljö ger intryck av 

anonymitet och fantasilöshet. 

 

Det viktigaste att tänka på när en god utemiljö skapas är att skapa platser både för möten 

och där barnen kan dra sig undan och vara för sig själva. Utemiljön ska vara en plats 

som kunskap och inlärning utgår från. En utemiljö bör sträva efter att få barnen att 

känna en identitet och samhörighet i form av att man utformar och låter närområdets 

kultur och historia ha betydande inslag. På detta vis får barnen möjlighet att ”känna” 

något för sin miljö. Utemiljön ska betyda något för barnen så att de lär sig att vårda sin 

natur (Olsson, 1995).  

 

I en pedagogisk arbetsrapport skriver Petersson (2004) om hur en stimulerande utemiljö 

för barn och unga i olika åldrar och med olika förmågor ska vara lockande, så att barnen 

vill vara där. Det är viktigt att utemiljön är trygg och säker. För att barnen ska 

stimuleras, utmanas och kunna göra olika saker bör utemiljön vara spännande och 

varierande. Utemiljön ska vara utvecklingsbar så att man kan använda den och skapa 

om den utifrån barnens olika intressen och behov. Eftersom barn är olika och tycker om 

olika aktiviteter underlättar det om utemiljön är uppdelad i olika delar, så att olika 

grupper av barn kan hålla på med olika aktiviteter och ha egna ställen att leka på som 

passar deras intressen (ibid). 

 

Barnsäkerhetsdelegationen (2003), som är en delegation som regeringen tillsatt för att se 

över och arbeta med frågor om barns rätt till en stimulerande och säker uppväxtmiljö, 

påpekar att det finns bristfällig information om vilka utomhusmiljöer som barn har 

tillgång till. Kvaliteten på förskolornas utemiljö är väldigt olika. Förskolor som ligger 

inne i städer saknar ofta mjuka ytor. Utemiljön består till största del av asfalt och 

betong. Förskolor som ligger i bostadskvarter är ofta små vilket får barnen att agera 

passivt när de är ute. Enligt Lindblad 1993 är inte denna enformiga utemiljö bra för 
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barnen. I hennes undersökning kom hon fram till att en variationsrik utemiljö var den 

bästa. På asfaltsytor fann hon att barnen kunde samsas många på en gång med skilda 

lekar. Lekarna krävde inte den privata omgivning som lekar i naturmarker krävde. De 

fantasifulla lekarna i naturen krävde en lugnare omgivning än lekarna på stor asfaltsyta. 

Lekarna på de stora asfaltsytorna hade mindre karaktär av fantasi och var av en mer 

spelaktig karaktär. Barnen stördes inte av de andra barnen som var runtomkring 

spelet/leken. De stora fasta konstruerade ytorna, skogen och naturen utgör en perfekt 

mix då barnen både har tillgång till trygga ytor där alla vet vad som gäller, och 

fantasistimulerande variationsrika platser (Björklid, 2005). Även Petterson (2004) 

skriver att det inte bara är viktigt att ha en naturlig och vild utemiljö i skolan, utan också 

den konstruerade materiella miljön som gungor, sandlådor, asfaltsytor och 

klätterställningar är en viktig del i utemiljöns innehåll. Hon anser även att utvecklingen 

av de motoriska färdigheterna ges en större chans i en utemiljö med stor variation.  

 

     2.3. Vikten av en naturrik utemiljö 
Att ha en naturrik utemiljö är något som Lindholm (1995) anser som viktigt. Författaren 

går så långt att hon menar att en ”bra” utemiljö för barn att vistas i är en miljö med skog 

och naturmark i skolans närhet. En ”dålig” utemiljö är enligt Lindholm där detta saknas. 

Hon anser att en naturrik utemiljö är nyckeln till en ”bra” utemiljö. Hennes argument till 

detta är att i en naturrik utemiljö har barnen mer frihet, och kan leka ostört utan att 

någon i större omfattning stör. I en utemiljö med skog leker barnen också mer 

uppfinningsrikt och med mer variation än i en utemiljö utan skog där barnen ofta leker 

med färdiga lekredskap. När en del av dagens skolor är avgränsade med staket eller 

liknande är en liten skogsdunge ett viktigt inslag för barnen i sin fria lek.  

 

I en utemiljö med skog eller naturmark förekommer det också ofta att undervisningen 

sker utomhus. I lugn och ro, utan buller och bilar kan undervisningen bedrivas i en lugn 

och trygg miljö. Barnen blir mer koncentrerade och intresserade av undervisning 

utomhus än inomhus (Lindholm, 1995). 
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1997 genomförde forskaren Grahn m.fl. vid Movium (mötesplats för praktiker och 

forskare som arbetar med offentliga miljön), en studie som kallades Ute på dagis. I 

denna studie jämfördes två förskolor i Malmö, den ena förskolan låg i innerstaden och 

den andra låg i utkanten. Studien pågick under ett år och den undersökte barnens lek, 

motoriska förmågor, koncentrationsförmågor och sjukfrånvaro på de olika förskolorna. 

Skolan som låg i utkanten av Malmö hade en så kallad Ur och skur profil där man 

genomförde de flesta momenten om dagarna utomhus. Utemiljön bestod av en 

fruktträdgård, skogsparti, gräsmatta, grusplan och intill fanns hästhagar. Det fanns 

möjlighet för barnen att leka i kuperad terräng och det fanns utrymme för fantasi. 

Barnen hade tillgång till löst inhandlat material som spadar och spannar men även i 

form av naturens stenar och pinnar. Skolan som låg inne i staden hade en påkostad 

konstruerad utemiljö. Den var lika stor som den i utkanten av staden men den hade mest 

hårda ytor och låg upphöjd omgiven av hyreshus och kringbyggnader. Det fanns 

ingenstans för banen att dra sig undan och barnen fick endast använda en del av platsen 

där personalen kunde ha uppsikt över barnen. Det lösa materialet bestod enbart av 

inköpt material. När man sammanställde resultatet på studien var förskolan som låg i 

utkanten av staden bäst resultat på samtliga punkter. Barnen hade bättre motoriska 

färdigheter, bättre koncentrationsfärdigheter och lägre sjukfrånvaro. Förklaringen var 

enligt Grahn m.fl. var att dessa barn helt enkelt blev mer stimulerade genom att de rörde 

sig över växlande terräng, de kunde leka lekar med mycket rörelse men även dra sig 

undan i skogen. Det blev inte samma konkurrens om det tillgängliga materialet eftersom 

naturen hade så mycket att erbjuda. Andra studier som forskargruppen har gjort 

bekräftar att barn på förskolor med en naturrik utemiljö får bättre balans och bättre 

kondition. Gitz-Johansen genomförde även en hon en undersökning, fast på 

grundskolan där hon fann att konstruerade och planerade lekplatser hade lägre aktivitet 

och rörelse än miljöer där det fanns skog och buskar, det vill säga naturens ”leksaker”. 

Hon fann också att de yngre barnen gärna höll sig nära sina klassrum och att de kände 

sig osäkra på stora ytor (Björklid, 2005). 
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     2.4. Delaktighet 
Lindholm 1995 skriver om utvecklingen av skolors utemiljöer från 1842 och framåt. 

Hon kommer fram till att man inte tar hänsyn till barns användning och erfarenheter när 

man ska upprätta en skolmiljö, vilket är synd när man enligt Movium har kommit fram 

till att man de senaste åren börjat intressera sig mer och mer för utemiljön som 

pedagogisk resurs. Undersökningen som genomfördes år 2000 visade att så mycket som 

8 av 10 skolor i Sverige under de senaste åren hade genomfört eller påbörjat en 

renovering av deras utemiljöer. En anledning till att skolgården har fått högre status och 

att man insett dess stora betydelse har kommit genom all forskning om hur viktig och 

vilken resurs leken är. Lek i anslutning till rasten är en perfekt kombination då det är 

barnens tid och de har kännedom att denna tid är till för dem att koppla av från 

lektionstiden. Lekens kroppsliga aktivitet tillsammans med det avkopplande logiska 

tänkandet är ett utmärkt inlärningssätt som kompletterar de stillasittande aktiviteterna 

som är vanligt förekommande i skolan (Petersson, 2004)   

 

Enligt Petersson (2004) är det viktigt att i uppbyggnaden av en utemiljö se det ur ett 

barnperspektiv.  Barnet ser inte bara saker med ögonen utan med hela sin kropp. En 

vuxen ser hur marken ska användas på ett målrelaterat sätt genom säkra lekredskap och 

inhägnad utemiljö, medan barnet också ser hur omgivningen inspirerar. Barnet vill inte 

ha städade och färdiga miljöer som vuxna vill ha. Barn vill själva skapa och upptäcka 

platser som de kan göra till sina egna, detta är en brist i många utemiljöer idag. För att 

få barnen delaktiga och få ta del av deras livsvärld finns det flera bra sätt att gå till väga 

så som att observera, intervjua och delta i barnens lekmiljö, men även låta barnen rita 

och berätta om vad de vill skapa. Om man låter barnen berätta på deras villkor och på 

deras olika sätt så får man ut så mycket som möjligt och barnen känner sig delaktiga på 

ett positivt sätt. Man ska se barnen som experter, det är de som vet bäst vad som 

behövs, leken är till för barnen (Petersson, 2004).  

 

Lindholm 2001 har gjort en studie om nybyggda skolor, och här finner han att 

pedagogerna verkligen har tagit ett stort ansvar och påverkat utemiljön så att 

pedagogiska möjligheter fått större plats. Det är bra men det finns en risk att de 
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spontana rastaktiviteterna blir lidande, då pedagogerna främst tänkt på att använda 

utemiljön i den ”aktiva” pedagogiska verksamheten (Björklid, 2005). 

 

Uppbyggnaden och utformandet av utemiljöer sker idag ofta av landskapsarkitekter. 

Lindholm 2001 ser en fara i att arkitekterna ser rektorn och kommunen som 

uppdragsgivare och inte barnen. Det är ju barnen som ska använda och utforska 

utemiljön och inte rektorn. Hon understryker att det inte är samma sak som att barnen 

ska bestämma allt. Men utemiljön måste vara uppbyggd för barnens skiftande åldrar på 

skolan och deras intressen och behov (Peterson, 2004). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta kapitel tas tre perspektiv som är centrala i litteraturen och som kommer att vara 

våra teoretiska utgångspunkter om hur barn stimuleras i utemiljön upp. De här 

perspektiven är; hälsoperspektivet, det sociala perspektivet och det motoriska 

perspektivet. 
 

     3.1. Hälsoperspektiv   
Begreppet hälsa är något väldigt centralt i skolans utemiljö. WHO kom 1946 ut med en 

definition av begreppet: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysisk, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp” (World Health 

Organization). En person som mår bra fysiskt och är fri från sjukdomar kan ändå ha en 

dålig hälsa i form av att må dåligt psykiskt eller socialt (Danielsson m.fl., 2001). 

 

I jämförelsen mellan kommunala förskolor och I Ur och Skur - förskolor har man sett 

att antalet dagar som barn är borta på grund av sjukdomar är betydligt lägre i Ur och 

Skur – förskolorna. Flera undersökningar bland annat gjorda av den amerikanska 

barnpsykologen Bruno Bettelhem bekräftar att barn generellt mår bättre om de får vistas 

utomhus stora delar av dagen (Danielsson m.fl., 2001).  

 

Lindholm (1995) skriver att man måste se utemiljön utifrån ett helhetsperspektiv när 

man ska göra en utemiljö i skolan. Barnet, leken, undervisningen och den biologiska 

mångfalden ska vara naturliga delar i planeringen. Hon delar in skolans utemiljö i tre 

olika delar som ska vara med i en hälsosam utemiljö för barn att vistas i:  

- Platser med mångfald – skog, natur 

- Platser med specifik karaktär - trädgårdar, buskage, kulle, sand 

- Plana, öppna ytor. 

I Lindholms (1995) undersökning kommer hon fram till att utemiljöer som har alla tre 

delarna och som har stor area för barnen att röra på sig också gynnar till att barnen rör 

på sig mer. Peterson (2004) tar upp att en viktig nyckel för att få rörelse är att stimulera 

barnen med löst material. 
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Om barn rör på sina kroppar mer och blir fysiskt ansträngda visar forskningen att fetma 

förhindras och immunförsvaret stärks. Det visar också att muskulatur, skelett och leder 

stärks. Blodcirkulationen förbättras, åldersdiabetes förebyggs, hormonsystemet stärks 

och kolesterolnivån sänks (Danielsson m.fl., 2001). Den fysiska aktivitet barnen får 

under raster ger även positiva effekter i klassrumsmiljön i form av att barnen orkar mer 

samt lyckas hålla koncentrationen uppe (Björklid, 2005). 

 

     3.2. Socialt perspektiv 
Utemiljön i skolan är en unik mötesplats för barnen, här möts barn från andra klasser 

och avdelningar. Därigenom får barnen stor social träning i att anpassa sig till andra 

(Jagtöien m.fl., 2000). 

 
Enligt det sociala perspektivet kan man se skolgårdsarbetet som en demokratisk fostran. 

Man lär sig kompromissa med alla även med dom man inte tycker om (Petterson, 2004:87). 

 

Barns emotionella utveckling kan enligt Jagtöinen (2000) genom fysisk aktivitet 

utvecklas på ett positivt sätt. Barnen ges tillfälle att bli trygga med sig själva och med 

andra. I många lekar och situationer som vid gungor och liknande ställs barnen ofta 

inför situationer där de måste lita på varandra. De lär sig var olika gränser går för hur de 

kan bete sig mot varandra och de får chans att känna empati. I olika lagspel får barnen 

lära sig samarbete och att uppleva motgångar och framgångar. I skolan tar 

socialisationsprocessen många stora steg och speciellt på raster och i utemiljön bildar 

barnen olika grupper och konstellationer (ibid, 2000). En utemiljö med skog där barnen 

kan leka ostört med varandra stimulerar deras sociala förmåga, detta genom kreativ lek i 

smågrupper (Petterson, 2004). ”Lika gärna som en plats kan väljas för att den passar 

till en lek kan en lek ha uppkommit genom inspiration av en plats” (Petterson, 2004:87). 

Så platser i utemiljön är viktiga inspirationskällor för barnen i den sociala leken. För 

barnen leker inte på en plats utan barnen leker med en plats (Petterson, 2004).   

 

Skolans utemiljö utgör en plats där barnen tillsammans med dess redskap blir en 

organiserad plats för möten och samspel. Miljöns skick, både inne och utomhus, ger 

signaler om vem som bestämmer och vad som gäller på skolan. En miljö som inte är 
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vårdad och som är vandaliserad gör intryck att skolledningen inte har makten och att 

miljön inte är något viktigt som man måste visa hänsyn och respekt för (Björklid, 2005). 

 

     3.3. Motoriskt perspektiv  
Motorik är ett synkroniserat system mellan de olika rörliga kroppsdelarna som 

möjliggör rörelser som kan utnyttjas i olika situationer. Tidigare sågs den motoriska 

utvecklingen som ett färdigt system där barnet utvecklat vissa färdigheter vid vissa 

åldrar och faser. Med det synsätt som har varit aktuellt under den senare tiden har man 

istället sett utvecklingen som något alla barn har i generna och som lockas fram och 

stimuleras genom olika typer av miljöer och situationer. Miljön har således tilldelats en 

stor betydelse för den motoriska utvecklingen (Danielsson mfl, 2001). 

 

Det finns tre grundläggande moment som barn behöver lära sig: att kontrollera och 

balansera sin kropp, att hantera sin omgivning samt att automatisera sina rörelser. Alla 

miljöer som är till för att stimulera barns motoriska utveckling måste tillgodose dessa 

moment. Motorik indelas i grov– och finmotorik och även det är något som miljöerna 

måste stimulera. Grovmotoriken avser större grundfärdigheter som att gå, springa, rulla 

och hoppa. Finmotoriken avser händernas, fingrarna och vissa av fötternas rörelser. 

Även ansiktet har mycket finmotorik (Dessen, 1997).  

 

Det finns fyra olika perceptioner som hjälper oss att tolka vår omgivning och våra 

sinnesintryck:  

• Kinestetisk perception – Muskler och leder tolkar kraft och rörelser. 

• Taktil perception – Känsel tolkar beröring. 

• Visuell perception – Synen tolkar. 

• Auditiv perception – Hörseln tolkar ljud. 

Perceptionen kopplat till rörelse kallas sensomotoriskt samspel och det är viktigt att 

barn får stimulera detta samspelet (Dessen, 1997). 

 

Barn som har motoriska problem och inte bemästrar de motoriska färdigheter som ett 

”normalt” barn ska klara av kan få problem på en rad andra områden. En risk är att 
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barnet känner att det inte räcker till och får dålig självkänsla och självförtroende. 

Motorisk och fysisk utveckling går hand i hand med den psykiska och sociala 

utvecklingen. En normalt god utveckling av motoriken ger barnen självförtroende att 

våga ge sig in i lekar med andra barn, då de flesta lekar bygger just på att man har 

någorlunda lika motoriska färdigheter. Vice versa kan ett redan dåligt självförtroende 

riskera att hämma den motoriska utvecklingen då barnet inte vågar ge sig in i lek med 

andra barn och få träning. Försenade motoriska färdigheter beror oftast på brist på 

stimulans och detta ofta på grund av en dålig miljö ur ett motoriskt perspektiv (Jagtöien 

m.fl., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Metod 
 

Vår undersökning är en kvalitativ studie med intervjuer och observationer. Anledningen 

till att vi valt att göra en kvalitativ studie är för att kunna besvara frågeställningarna och 

uppnå vårt syfte med arbetet. Vi vill få en förståelse för hur pedagoger och 

landskapsarkitekter tänker och vad de har för personliga uppfattningar om hur en god 

utemiljö bör se ut. Det kopplat till våra observationer på de utemiljöer som de har varit 

med och byggt upp gör att vi kan få en förståelse och en bra bild av hur deras utemiljö 

ser ut.   

 

    4.1. Urval och genomförande 
För att hitta vad litteraturen och forskningen säger om hur utemiljön i skolan ska se ut 

letade vi efter material på biblioteket, databasen Libris och Internet. Det fanns en del 

litteratur om förskolor och skolors utemiljö på biblioteket som var användbart i vårt 

sökande av kunskap på området. Litteraturen på biblioteket var inte tillräcklig, så 

information söktes i databasen Libris, där det fanns intressant litteratur som lånades hem 

via fjärrlån. Med vår samlade litteratur kunde vi starta vårt arbete.     

 

Urvalet vi har gjort representerar det som vi är intresserade av i vår undersökning. Vårt 

intresse låg i att undersöka några nybyggda skolor i Växjö Kommun, och att intervjua 

några personer som var involverade i utformningen av utemiljön. På grund av att vi är 

inriktade på olika skolformer, en av oss på förskola och den andre på skolan så valde vi 

att undersöka en förskola och en grundskola för att jämföra de två skolornas utemiljöer, 

men det blev ett problem på grund av att skolorna var i olika faser. Skolorna har fått 

fingerade namn, Björnens förskola och Gustavsskolan. Björnens förskola var i en sådan 

fas där förskolan inte har tagit emot några barn än. Medan Gustavsskolan har använts i 

ett halvår, och därmed har skolan kommit längre i sin fas att rusta och utveckla skolans 

utemiljö. Därför undersöktes de två skolornas utemiljöer utifrån hur långt de kommit i 

utvecklingsskedet.  
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     4.1.2 Björnens förskola 
Björnens förskola är en nybyggd förskola med plats för 80 barn i åldrarna 1-5 år. 

Barnen ska vara uppdelade på fyra olika hemvister (avdelningar). Förskolan har 

inriktning mot genus, utomhuspedagogik samt läs- och skrivinlärning. Lokalerna är 

små, men med en inriktning på utomhuspedagogik är det meningen att stora delar av 

dagen ska bedrivas utomhus. Det gjorde vårt urval av skolan ännu mer intressant, att 

skolan inte bara är ny utan att de också satsar på en stor del av undervisningen i 

utemiljön. Intervjun på Björnens förskola gjordes med en förskollärare som var 

involverad i att rusta och utveckla utemiljön.   

 

     4.1.3 Gustavsskolan  
Gustavsskolan är en nybyggd F-6 skola med cirka 340 barn. Skolan är stor med en 

skolgård på ungefär 6000 kvadratmeter. När man konstruerade utemiljön hade alltså 

arkitekterna mycket yta att arbeta med. Det gjorde vårt urval på denna skola ännu mer 

intresseväckande. För att få svar på utformningen av utemiljön intervjuades en lärare på 

skolan som hade varit med på alla byggmöten som skyddsombud, därmed var han 

väldigt insatt i utemiljön på skolan.  

 

     4.1.4 Intervjuer 
Båda skolornas utemiljöer i undersökning är utformade av landskapsarkitekter och till 

viss del pedagoger. Därför hade vi planerat att intervjua de involverade 

landskapsarkitekterna och pedagogerna på varje skola för att se hur de tänkte i 

utformningen av utemiljön på respektive skola. Kontakt togs med skolornas rektorer 

och de gav ut nummer till landskapsarkitekterna samt namnen på de pedagoger som 

varit inblandade. Vi ringde upp dem och bokade in tid för intervjuer. Inför intervjuerna 

gick vi igenom den tidigare forskningen som vi studerat och vår litteraturgenomgång. 

Efter granskning och diskuterande kom vi fram till ett par teman (Bilaga) som skulle 

vara centrala under intervjun för att få så mycket inblick och förståelse som möjligt i 

deras tankar men även för att få djupa och detaljrika svar om intervjupersonernas egna 

åsikter och synsätt. När vi intervjuade hade vi alltid undersökningens syfte och 

frågeställning i åtanke för att inte tappa tråden (Bryman, 2002). Intervjuerna blev i och 
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med att de var temabaserade av ostrukturerad stil. Intervjun blev på så sätt som ett 

samtal, och de teman som vi använde oss av kom ofta in automatiskt i samtalet och 

behövde därför inte påpekas. Beroende på att vi var två stycken vid intervjutillfället så 

kunde en anteckna medan den andra pratade. På så sätt fick vi med det som vi kändes 

mest betydelsefullt i intervjuerna. Vi agerade på ett professionellt sätt och tog 

intervjuerna på största allvar. Vi var under intervjuerna engagerade och intresserade av 

intervjupersonerna och pratade med ett tydligt, lättförståligt och vänligt språk. Det fick 

vi tillbaka genom att intervjupersonerna öppnade sig mer och bemötte oss väl (Kvale, 

1997). 

 

    4.1.5. Observationer 
På de båda skolorna genomfördes observationer av utemiljöerna. Vi har under två 

tillfällen varit på skolorna och observerat. Under första observationen planerades inget 

innan utan observationen, utan det gjordes bara en snabb överblick av hur utemiljöerna 

såg ut. Det för att få en första inblick av vad det var vi hade framför oss och vad det 

egentligen var för utemiljöer som valts att studera. Under denna ytliga observation 

antecknades inget och vi tittade inte efter något speciellt. Vi uppträdde ostrukturerat och 

denna observation hade som funktion att det skulle bli lättare att planera den andra 

riktiga observationen. Före andra observationstillfället lästes mycket litteratur och 

tidigare forskning om hur skolans utemiljö skulle se ut. Vi diskuterade och planerade 

upp hur genomförandet av observationerna skulle gå till. Vi kom fram till att 

observationen skulle bestå av två delar. En del där fokus låg på den konstruerade miljön 

som inte fanns där naturligt utan som arkitekter och pedagoger hade upprättat. Exempel 

på detta kunde vara lekställningar, asfaltsytor, sandlådor, gungor och liknande 

konstruerad materiel. Den andra delen som var vårt fokus var naturmiljön, alltså den 

miljön som är uppkommen av naturen och som tidigare forskning bevisat är väldigt 

viktig i en utemiljö. Exempel på denna miljö är skogsdungar, träd, kullar och liknande. 

Vid vår ankomst till skolorna börjande vi direkt med våra observationer, alltså det fanns 

ingen strategisk startpunkt. Med medförande anteckningsblock noterades allt som sågs 

inom de två delarna samt togs bilder med en digitalkamera. Digitalkameran var för oss 
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ett verktyg för att komma ihåg hur det såg ut på skolorna, det funkade som ett 

anteckningsblock i bildform.  

 

     4.2. Bearbetning av empiri 
När all empirin var insamlad gick vi tillbaka till frågeställningarna och har utefter dessa 

tagit bort den information som inte varit relevant. Även en tillbakagång till den 

teoretiska bakgrunden har skett för att anknyta teorin till empirin. Resultatet av empirin 

och dess förankring i teorin gav oss våra rubriker i resultatet och analysen. Rubrikerna 

blev således det mest relevanta och centrala i svaren och det är under rubrikerna som 

svar på frågeställningarna framkommer. 

 

4.3. Etiskt förhållningssätt 
När en undersökning som denna skrivs är det viktigt att ha ett etiskt förhållningssätt. 

Det har vi tagit fasta på genom att bemöta respondenterna på följande sätt. Vi har klart 

och tydligt informerat dem om att deltagandet är frivilligt och att de kommer att vara 

anonyma i arbetet. Information gavs till respondenterna om arbetets syfte och tankegång 

(Bryman 2002). När det gäller de skolorna som undersökts har det i uppsatsen använts 

fingerade namn. Det för att avidentifiera alla inblandades identiteter. Namn på skolorna 

för bara onödiga risker med sig, exempelvis att föräldrar kan ta illa upp för att en 

undersökning gjorts på deras barns skolor. Även för att göra arkitekterna anonyma är 

det nödvändigt att dölja skolornas namn. 

  

     4.4. Validitet och reliabilitet  
Validitet handlar om att veta vad undersökningen avser att undersöka. Innan den riktiga 

undersökningen av skolorna påbörjades hade vi läst mycket teori och bakgrundsfakta 

om ämnet. Validiteten anses hög eftersom vi var införstådda om vad teorin sa om hur en 

skolas utemiljö bör vara för att vara stimulerande ur alla aspekter.  

 

Reliabilitet innebär vilken sanningshalt som finns i resultatet. Grunden till en reliabilitet 

är vilka verktyg man använder sig av i undersökningen. Tidsbrist är resultatet till att det 

endast blev två skolor i undersökningen. När det gäller intervjuerna med respondenterna 
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så sänks reliabiliteten när vi inte hade möjlighet till att spela in samtalen, och gå tillbaka 

och lyssna vad som sagts. Vi fick förlita oss på anteckningarna och våra minnen. 

Respondenten som intervjuades via e-post försvagar också reliabiliteten eftersom 

chansen att ställa följdfrågor inte fanns, samt att viktiga delar som kroppsspråket uteblir. 

Observationerna hade hög reliabilitet eftersom vi i lugn och ro kunde studera, anteckna 

och fotografera det som sågs. Eftersom reliabiliteten är låg i undersökningen beroende 

på antal skolor och respondenter kan en generalisering av resultatet inte göras. 

 

4.5. Metodkritik 
Under arbetets gånga så har problem uppstått av olika anledningar och vi själva har 

gjort en del val som bör kritiseras. Problemen kommer i nedanstående stycke att 

synliggöras. 

 

Mycket av litteraturen som hittades behandlade samma saker, författarna hade ofta 

refererat samma personer och böcker. Det blev en svårighet att få en bredd på arbetet 

eftersom det aldrig hittades nya synvinklar. I efterhand borde det ha letats mera bland 

utländsk litteratur och forskning. Det ska till exempel finnas en hel del forskning om 

skolors utemiljö i England.   

 
Det har uppstått problem vid intervjutillfällena, men det är inget som vi har kunnat råda 

över. För vid intervjutillfället med Gustavsskolans arkitekter så var landskapsarkitekten 

sjuk och kunde inte medverka. Istället genomfördes intervjun med två andra personer på 

företaget och deras syn på utemiljöns utformning. Att inte kunna intervjua 

landskapsarkitekten var ett stort minus. De två personerna som intervjuades hade ändå 

en ganska stor inblick i projektet, och kunde ge oss bra svar på våra teman. Att få tag i 

landskapsarkitekten på Björnens förskola var inte heller så lätt. Efter att ha skickat ett e-

post om förfrågan om intervju fick vi inget svar. Så vi ringde och fick till svar att hon 

inte hade tid, men att vi kunde skicka frågor via e-post som hon kunde besvara. Därför 

skickades ett nytt e-post med våra teman som grund (Bilaga). Vi fick ett e-post 

meddelande tillbaka med hennes generella tankar och idéer om utemiljöers utformning 

samt hennes specifika tankar kring utemiljön på Björnens förskola. Konsekvenserna för 
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det blir som beskrivits innan att intervjun inte blir ett dynamiskt samtal där det ges 

möjligheter till följdfrågor eller be respondenten utveckla och att förtydliga vissa svar. 

Vid de fysiska intervjuerna användes inte bandspelare då det inte fanns tillgång. Det var 

en nackdel eftersom arbetet med att hinna anteckna allt var svårt och det ger inte 

möjlighet att gå tillbaka och lyssna på vad som sades exakt.  

 

En svårighet i vårt arbete har varit det skrivtekniska, hur vi ska uttrycka oss i skrift, 

formulera och referera i arbetet. Det är tre moment som tagit mycket tid, energi och 

kraft från oss. Vi har fått hjälp med layouten i opponentgruppen då vi lämnat in 

delmoment av arbetet. Även från vår handledare har vi fått tips som lett till ändringar 

och revidering av texten. Trots det vet vi att det skrivtekniska inte är optimalt i arbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    



5. Resultat och analys 
 

Under denna rubrik knyts resultatet samman med empirin och analyseras mot våra 

observationer och intervjuer från skolorna. Det kopplas till vår teoridel för att få svar på 

våra frågeställningar. Vi har valt att presentera resultatet och analysen under samma 

rubrik eftersom det enligt oss blir det bästa sättet. Under rubrikerna 5.1 och 5.2 

redovisas resultat och analys kopplat till våra frågeställningar. Här sammanfattas vad vi 

har fått för resultat och analysen kopplat till våra frågeställningar. Den första 

frågeställningen; Hur beskriver forskningen en bra utemiljö för barnen att vistas i?, 

utelämnas beroende på att den besvaras i teorikapitlet. Under rubrikerna 5.3 och 5.4 

redovisas resultatet kopplat till litteraturen. Till sist redovisas de teoretiska 

utgångspunkterna kopplat till resultatet under rubriken 5.5.  

 

     5.1. Hur syns en bra utemiljö på två nybyggda skolor? 
Skolorna tar fasta på det Petersson (2004) tar upp angående utemiljöers 

utvecklingsbarhet. Landskapsarkitekterna har klart och tydligt lämnat delar av utemiljön 

fri att utveckla för pedagoger och barn. Detta bidrar även till att skapa en identitet och 

samhörighetskänsla för barnen som Olsson (1995) finner viktigt. Det är viktigt att 

barnen kan sätta avtryck i utemiljön. Skolorna vill få barnen delaktiga i utformningen av 

utemiljö precis som Petersson (2004) finner så viktigt. Skolorna uppfyller kraven för en 

variationsrik utemiljö som Olsson (1995) poängterar är en av de viktigaste 

egenskaperna i en utemiljö. De har både naturmiljö och en konstruerad miljö. 

Hälsoperspektivet som Lindholm (1995) lyfter fram uppfylls på alla punkter utom en på 

den ena skolan. Denna skolan har helt enkelt för små plana ytor för att uppfylla detta. 

Detta löses dock genom att gå iväg till ställen som uppfyller detta. Den ena skolan är 

bristande ur ett trygghetsperspektiv, som är viktigt enligt Petersson (2004), då den är så 

pass stor att pedagogerna har svårt att ha en överblick och koll på alla barn. Skolorna 

uppfyller social träning som barnen får i den konstruerade miljön genom lekställningar 

och asfaltsytor där barnen ställs inför situationer där de lär sig hur man ska bete sig mot 

varandra enligt Jagtöinen (2000).  
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    5.2. Vad bör man tänka på när man utformar en utemiljö i förskolan/skolan? 

Utifrån observationer och intervjuer kopplat till teorin har vi fått fram följande som man 

bör tänka på när man utformar en utemiljö i förskolan/skolan: 

 

När man ska utforma en god utemiljö ska man tänka på att en utemiljö aldrig ska vara 

färdig, den ska ständigt vara i förändring och vara utvecklingsbar. Barnen ska vara 

delaktiga och vara med i utformningsprocessen tillsammans med pedagoger och 

landskapsarkitekter. När man utformar en utemiljö bör man tänka på att den ska vara 

variationsrik så att den stimulerar barnens sociala och motoriska utveckling samt främja 

deras hälsa. Framför allt är det viktigt att ha en naturrik miljö för alla dess positiva 

effekter. Det är viktigt att tänka på att utemiljön är till för barnen. 

 

5.3. Delaktighet och utvecklingsbarhet 
I planeringsstadiet av en skolas utemiljö sitter en byggrupp som har ansvaret att komma 

fram till hur den nya skolbyggnaden och dess utemiljö ska utformas. 

Landskapsarkitekter, projektansvarig, entreprenörer, fastighetsförvaltning och rektorer 

sitter oftast med i byggruppen. Det är viktigt att samarbetet fungerar i gruppen som ska 

komma fram till hur utemiljön ska se ut. Alla vill sätta sin prägel på utformningen. Att 

pedagogerna har en dialog direkt med landskapsarkitekter och fastighetsförvaltare är 

viktigt för att få en klar pedagogisk syn på utformningen enligt den pedagog som satt 

med i byggruppen. I byggruppen uppkom det många diskussioner om hur utemiljön 

skulle se ut, men det förekom en bra dialog över de olika yrkesgränserna. Lindholm 

(1995) ser däremot en fara i just mötet och samarbetet mellan de olika yrkesgrupperna i 

planeringen av utemiljön. Alla kämpar så mycket för sin sak att det finns risk för att 

vissa bitar missas. Om pedagoger och fastighetsförvaltare inte känner ett pedagogiskt 

förtroende för landskapsarkitekten och samarbetet ser ut att blir svårt och den 

pedagogiska synen försämras är det bra om man kanske kan ta in en annan arkitekt 

istället. Den egentliga uppdragsgivaren är barnen enligt Petersson (2004), och då är den 

pedagogiska synen trots allt den viktigaste. 
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Petersson (2004) ser utvecklingsbarhet av utemiljön som något positivt då barnens 

behov och intressen ändras. Detta är något som arkitekterna också vill ta vara på då de 

gärna lämnar en bit av utemiljön för fria tyglar för pedagoger och barn så att de kan 

forma och utveckla den efter deras behov och intressen.  

 

Jag anser att en viktig aspekt på barns utomhuslekplatser är möjligheten att 

kunna förändra och påverka. Då menar jag inte en demokratiprocess i 

första hand utan att det finns löst lekmaterial. Material som kan användas 

att bygga med, fantisera kring, sätta samman, bearbeta och samarbeta kring 

(Landskapsarkitekt 071227). 

 

Landskapsarkitekten skriver i sitt mail att barn vill sätta avtryck i sin miljö och denna 

möjligheten till påverkan uppfyller det kravet. Hon ser kopplingen mellan vandalismen 

på kommunala lekplatser där miljön är opåverkbar på grund av säkerheten och för att 

det inte finns några vuxna tillgängliga. Barnen vill sätta avtryck och erbjuder inte deras 

miljö det så finns det risk att det görs genom vandalism och förstörelse. Koppling kan 

göras till Olsson (1995) som vill ge utemiljön en identitet och samhörighetskänsla, och 

få barnen att lära sig att vårda sin natur. Skolorna uppnår det genom att plantera träd och 

låta eleverna ta ansvar för skötseln av dessa. Likt förr i tiden kan man tänka sig att det 

har en uppfostrande effekt på barnen då de får ta ansvar och väcka intresset för naturen.  

I och med att Olsson (1995) hävdar att dagens barn inte har samma frihet som förr att 

utforska naturen och att barnens lekplatser numera är avskärmade områden så blir det då 

otroligt viktigt att skolornas utemiljöer uppfyller kraven på något sätt. 

 

Då den egentliga skolgårdsytan på vår ena undersökta skola utifrån observationerna är 

så pass liten att den riskerar att inte stimulera barnens rörelseglädje är ett naturområde 

utanför dess egentliga gränser viktig och avgörande för om barnen kommer stimuleras 

eller ej. Här får skolans pedagoger stor chans att utforma miljön och sätta en stor 

pedagogisk prägel på den, då ingen landskapsarkitekt är inblandad.  

 
Naturområdet som vi har fått är väldigt användbart, om vi vill kan vi förändra miljön 

utifrån barnen och deras intressen och behov. Vi och barnen kan också förändra den när 
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deras intressen och behov förändras med tiden. Alltså barnen blir ju äldre med åren och då 

blir det ju det nödvändigt (Pedagog, 071227).     

 

Enligt Björklid (2005) är faran när man bygger en pedagogisk utemiljö att det blir för 

mycket regler och gränser och det tappar den spontana leklusten hos barnen. Genom 

naturområdena kommer den ”riktiga” miljön in i barnens livsvärld på ett naturligt sätt så 

att de får större frihet att utforska den så att man går ifrån de typiskt inhägnade och stela 

områdena som Olsson (1995) ser som något negativt.   

 

Det finns stora framtidsplaner och visioner om förändring i utemiljön på våra 

undersökta skolor. De intervjuade pedagogerna ser fram emot att forma och utveckla 

miljön. Exempelvis hade båda skolorna planer på att göra hinderbana i skogen och 

någon form av rutschkana. Detta var inget som pedagogerna ville planera själva utan 

barnen skulle eller hade stor delaktighet i planeringen. Elevernas delaktighet speglades 

på den ena skolan genom att nya projekt går genom elevråd för att höra vad eleverna har 

för önskemål, synpunkter och tankar. På den andra skolan som inte barnen hade kommit 

ännu skulle utemiljöns förändringar styras av barnens intressen och behov. Att ha ett 

barnperspektiv är viktigt enligt Petersson (2004) och detta uppnår man på ett sätt genom 

elevrådet. Det kan vara svårt och tidskrävande att gå så långt som Petersson. Hon 

förespråkar att man ska låta barnen berätta på deras vis genom att rita, men även att 

observera och intervjua barnen. Språket är bara ett sätt att kommunicera, genom att låta 

barnen kommunicera på det sättet de känner sig mest förtrogna med får de en bättre 

chans till att få ett barnperspektiv. Ena pedagogen berättade att engagerade 

föräldraföreningar är viktigt för skolorna och eleverna, då det ofta är brist på pengar 

inom skolvärlden har här föräldraföreningarna chans att komplettera och vara delaktiga 

i skolmiljöns utrustning och utformning.   

 

     5.4. Variationsrik utemiljö 
Under observationerna på skolorna såg vi både en konstruerad miljö med möjlighet för 

många olika typer av lekar och spel och även naturmiljö bestående av skogsdungar 

vilket gör det möjligt för barnen att dra sig undan och leka i fred, precis som Olsson 

(1995) poängterar som det viktigaste när man skapar en utemiljö. De olika alternativen 
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och valmöjligheterna på den konstruerade materielen är bra eftersom den enligt 

Petersson (2004) stimulerar barnens motoriska utveckling. 

 

Olssons (1995) uppfattning är att många utemiljöer på skolor är opersonliga och har en 

konstruerad miljö där barnens aktiviteter är förutbestämda. Det får konsekvenser genom 

att barnens lust till inspiration, utveckling och lärande inte stimuleras. Skolornas 

naturområde och skogsmiljö gör så att deras utemiljö blir variationsrik och motverkar 

som Olsson (1995) skriver en ”vanlig rastplats” med gungor och gungbräda vilket kan 

bli enformigt och inte är tillräckligt kreativt och fantasistimulerande.  

 

På den ena skolan såg vi flera möjligheter för olika slags spel och lekar på alla 

asfaltsytor. ”Ungarna söker sig till hårda ytor” (Pedagog, 071205). Vidare berättar 

pedagogen att det syns att de flesta aktiviteter bedrivs på hårda ytor. Att barnen inte tar 

sig tid att utnyttja hela utemiljön är för att det är vinter och kallt och för att det tar lång 

tid att ta sig över hela området. Till våren och sommaren kommer troligtvis en spridning 

av barnen att ske i utemiljön. Barn leker olika lekar beroende på årstid, därför är det bra 

att det finns en variation (Pedagog, 071205).  

 

     5.5. Sociala, motoriska och hälsomässiga effekter 

Båda skolorna i undersökningen ligger i naturområde, alltså det finns gott om naturskog 

i utemiljön. Detta är något som enligt Petersson (2004) stimulerar barnens sociala 

samspel då detta ofta är en plats för kreativa lekar i smågrupper. Eftersom det inte 

enbart finns skog inom skolornas gränser utan också utanför, ges möjlighet att gå dit 

och bedriva pedagogisk verksamhet. Lindholm (1995) ser det som positivt då skolor 

med dessa möjligheter ofta just förlägger sin undervisning i dessa miljöer. Detta är 

något som pedagogerna tar fasta på och kommer utnyttja mycket i framtiden. Paget och 

Widegren (1988) såg en stor brist i att utnyttja utemiljön i den pedagogiska 

verksamheten under 80-talet, detta är något som inte synts på våra skolor utan de har 

eller ska integrera utemiljön i sin verksamhet. I denna miljö blir även barnen lugna och 

oftast är de mer koncentrerade och intresserade än undervisning inomhus enligt 

Lindholm (1995).  
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De undersökta skolornas utemiljöer främjar inte helt hälsoperspektivet om man går efter 

Lindholms (1995) tre delar som bör ingå i en hälsosam utemiljö. De två första 

punkterna uppfylls av båda skolorna: platser med mångfald – utemiljöerna innehar 

skogsdungar och naturområden. Platser med specifik karaktär – det finns buskage på 

olika ställen, sandlådor, kullar, bänkar och planteringar av träd och rabatter runt om i 

utemiljön. Den tredje punkten Plana öppna ytor – uppfylls bara av en av skolorna som 

har stora öppna ytor i miljön. Skolan som inte lever upp till punkten beror enligt 

arkitekten (071227) helt enkelt på att ytan för innegården är för liten och att buskar och 

lekställningar har prioriterats. Problemet att det inte finns öppna ytor ska lösas genom 

att gå iväg till närliggande platser där stora ytor finns, då uppfylls den tredje punkten. 

När de tre nämnda delarna uppfylls stimuleras barnen till att röra på sig mera enligt 

Lindholm (1995).  

 

Danielsson (2001) skriver om World Health Organizations (WHO) definition av 

begreppet hälsa. Att ha en god hälsa innebär alltså inte bara den fysiska hälsan utan 

även den psykiska och socialt välbefinnande. En alltför stor utemiljö kan bidra till 

psykisk ohälsa, detta genom att lärarna inte har överblick över allt som händer i den fria 

leken i utemiljön: 

 
Det är svårt för oss lärare att ha uppsikt och se mobbning när utemiljön är så stor. 

Ungarna kan lätt försvinna runt en byggnad eller skogsdunge och vad som sker då har vi 

dålig koll på (Pedagog 071205). 

 

Trygghet för barnen är en viktig del i en god utemiljö enligt Petersson (2004), som 

läraren påpekar så är inte en stor utemiljö det optimala ur ett trygghetsperspektiv för 

barnen. Genom att barnen har långt till de vuxna kanske en osäkerhet kan infinna sig 

och de barn som har ett destruktivt beteende kan få utlopp för detta utan att bli sedda.  

 

Enligt observationerna har vi kunnat se att det i skolornas utemiljöer finns 

gungställningar och lekställningar där enligt Jagtöinen (2000) det sociala perspektivet 

tränas. Då barnen ställs inför situationer där de måste lita på varandra och lära sig var 

olika gränser går får den empatiska sidan en chans till utveckling. Barnen på skolorna 
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har möjlighet till olika sorter av lagspel och rollekar vilket enligt Jagtöinen får barnen 

att lära sig att samarbeta och att ta framgångar och motgångar på rätt sätt. Motorik 

banorna som planeras på båda skolorna är något som ska stimulera den motoriska 

utvecklingen och som i sin tur kan leda till att den sociala och psykiska hälsan 

stimuleras. Jagtöien (2000) menar att barn med motoriska problem kan få dålig 

självkänsla och självförtroende vilket leder till att de inte vågar ge sig in i lekar som 

bygger på vissa motoriska färdigheter. Om barnen ges större chans till att stimulera sin 

motoriska utveckling så kommer det leda till mera välmående barn. 

 

 

 



6. Diskussion 
 

Syftet med vårt arbete är att få kunskap om, och belysa vad som kännetecknar en god 

utemiljö så att vi på framtida arbetsplatser kan vara med och påverka samt skapa goda 

förutsättningar för barn att utvecklas i sin utemiljö. Vi anser att syftet med uppsatsen är 

uppnått och vi har fått lärdom om hur en bra utemiljö bör se ut. Det är något vi kan ta 

med oss och ha nytta av i våra framtida läraryrken. 

 

Det har varit en rolig och lärorik tid när vi sökt kunskap om utemiljön i förskola och 

skola. Det har också varit en tuff och intensiv tid då det blivit långa dagar och kvällar 

framför datorn. Det har varit både positivt och negativt att vara två stycken när 

uppsatsen skrivits. Negativt har varit det skrivtekniska, det har förekommit diskussioner 

om hur uppsatsen ska skrivas och formuleras. Men och andra sidan har det varit positivt 

att kunna diskutera olika synvinklar på saker och ting i arbetet. Det har blivit större 

kvalitet i skrivandet fast det har tagit lite längre tid än om vi skulle ha skrivit det var och 

en för sig. Fördelarna med att vara två stycken har dock vägt över nackdelarna. 

 

Vår tanke med arbetet från början var att få med mycket om vad utemiljön gör för den 

motoriska utvecklingen. I och med att vi utformade våra teman till vår intervju som vi 

gjorde så blev det dock inte så att motoriken kom i fokus. Fokus lades istället på hela 

utemiljöns utformning och funktion. Det ser inte vi som något negativt utan vi är 

mycket nöjda med vår inriktning på vår undersökning som vi tycker är intresseväckande 

och lärorik.  

 

Utemiljöernas förutsättningar är något som spelar en stor roll i de resultat som 

framkommit. De nya skolorna som ingår i vår undersökning har haft de rätta 

förutsättningarna för att ha en bra utemiljö, då de placerats strategiskt. Det har 

framkommit att det är viktigt med en naturrik och variationsrik utemiljö, detta är något 

som man till stor del kan skapa själv men det tar många år att få en skog att växa fram. 

Därför är det viktigt att placera en skola på en plats som har de rätta förutsättningarna 

för en bra utemiljö. Det är alltså något som våra undersökta skolor har lyckats med då 

det till stor del redan hade platser där en naturrik och variationsrik utemiljö redan fanns 
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då skolorna byggdes. Även om skolorna har de rätta förutsättningarna betyder inte det 

att utemiljön blir bra för det. Utan det krävs att en arkitekt, pedagoger och barnen 

utformar den till en god och stimulerande utemiljö. När det gäller utformningen är det 

viktigt att få ett barnperspektiv genom att barnen är delaktiga. Vi tror som Olsson 

(1995) att konsekvensen av att inte ge denna delaktighet till barnen blir att barnen inte 

känner någon identitet och samhörighetskänsla för utemiljön, detta tror vi kan leda till 

att man inte bryr sig om och vårdar sin natur. Det är smart att stärka denna 

samhörighetskänsla genom att plantera träd och låta barnen vara ansvariga för dessa. 

Likaså att de får vara med och planera och utforma nya projekt. Barnen ska känna att 

det är deras utemiljö och att de tillsammans med deras kompisar kan förändra den. Med 

delaktighet menar vi inte att barnen ska bestämma allt utan det ska vara ett samspel med 

pedagogerna som har kunskap och kompetens om barns behov och lärande. 

Utvecklingsbarheten är ett centralt begrepp som är viktigt att ta fasta på när en utemiljö 

ska formas.  Utemiljö ska aldrig vara färdig, den ska ständigt vara i förändring och vara 

anpassningsbar för barnen. Det säger både Petersson (2004) och arkitekterna, och det 

håller vi helt och hållet med om. För alla barn är olika och deras behov och intressen 

varierar och förändras. Även samhället och dess krav förändras och detta speglar 

skolornas utemiljö i historien och detta måste man vara medveten om när man skapar en 

utemiljö. 

  

Något som vi har läst om som inte funnits i tankarna innan är naturmiljöns inverkan på 

barnens sociala utveckling och stimuleringen av deras hälsa. Det är en intressant del, att 

en naturmiljö har så stor påverkan på barnen och att den stimulerar deras utveckling. 

Skolorna som undersökts har naturmiljö och således erbjuds barnen denna stimulering. 

Vi tror likt undersökningarna som Björklid (2005) skriver om att det kan få allvarliga 

konsekvenser för skolor som inte erbjuder denna stimulans. Tanken som väcks hos oss 

är då hur många skolor som ligger i innerstäder som inte kan erbjuda denna miljö och 

vad det får för konsekvenser på lång sikt för barnen. En tanke som vi har är att de här 

barnen inte får tillräckligt med motorisk stimulans och när de sedan börjar skolan kan 

det få konsekvenser i form av att självkänsla blir låg eftersom de ligger efter de andra 

barnen i den motoriska utvecklingen.  
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I Lindblads (1993) undersökning kommer hon fram till att lekar på hårda ytor oftast är i 

spelform och har mindre fantasiinslag.  Det kom fram i intervjun med pedagogen på 

skolan, att på de hårda ytorna leks det mycket lagspels lekar som bandy, basket och 

fotboll. Kanske kan detta vara en förklaring till att dessa ytor är så populära. Det krävs 

mindre energi av barnen och mycket tid sparas genom att snabbt starta en lek i spelform 

då barnen oftast har 20-minuter till förfogande. Det är en trygg yta där alla vet vad som 

gäller och vad som förväntas göras.  

 

Något som vi ser allvarligt på är det som kom fram i en av intervjuerna, att mobbningen 

har en större chans att utvecklas i en utemiljö som är stor. Vi tror att det har många 

fördelar med en stor utemiljö men med mobbningen i åtanke så tror vi att dessa skolor 

måste ha flera vuxna ute så att mobbningen kan stoppas. Men framför allt att skolan 

jobbar med barnen hur man ska undvika utanförskap och mobbning. Att dra ner på 

utemiljöns storlek är inte ett bra alternativ för då förlorar man så mycket annat som är 

positivt. Exempelvis att barnens frihet att röra sig i variationsrik miljö försvinner.  

 

Något som kommit fram är att man inte ska vara för låst vid sin utemiljö. Om det finns 

brister i utemiljön gäller det att se möjligheterna att gå iväg med barnen till andra platser 

där man kan bedriva undervisning och lek. Det behöver självklart inte vara brister som 

gör att man går iväg utan vi tror att det är nyttigt och kul för barnen att ge sig av till nya 

platser.  

 

Det finns en hel del inom detta område som det skulle kunna forskas mer om. Att skriva 

om skolans utemiljö och dess utformning är ett väldigt brett ämne vilket visade sig när 

vi påbörjade vårt arbete. I själva utformningen av utemiljön visade det sig att det var 

många personer och företag som var inblandade. Det var först svårt för oss att få en 

sammanhängande bild av hur allt fungerade. Frågan är om det är bra att det är så många 

inblandade i utformningen? Detta är något som skulle kunna undersökas. Även om 

ämnet är brett så är litteraturen som vi funnit ganska snävt inriktad, alltså att författarna 

skriver i stort sett om samma saker. Det är sällan som man finner olika uppfattningar 

om hur utemiljön i skolan ska vara.  
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Vidare forskning skulle kunna enbart koncentreras på ett perspektiv, exempelvis skulle 

man kunna skriva om hur man arbetar med barnens delaktighet i skolan. Detta tycker vi 

är intressant eftersom skolan är till för dem. Något som också var intressant som dök 

upp var föräldraföreningarna som vi vet finns på många grundskolor. På grundskolan 

som vi undersökte hade föräldraföreningen ett stort inflytande i skolan. Det hade kunnat 

forskas i vad detta får för konsekvenser och hur man i skolan samarbetar med sådana 

föreningar.   
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Bilaga 
Teman till de kvalitativa intervjuerna med pedagogerna och landskapsarkitekterna. 

• Förutsättningar inför bygget 

• Pedagogiskt inflytande i byggnadsgruppen? 

• Positivt med utemiljön? Negativt? 

• Elevers inflytande på utemiljön? 

• Framtidsplaner 
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