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Idéen med att utveckla en förskolas utomhusmiljö har utgått ifrån att vi har 

uppmärksammat en bristfällig utomhusmiljö som var i behov av att utvecklas. 

Utomhusmiljön var en gammal skolgård på 6400 m² som endast bestod av en torftig 

asfaltsgård och en sandlåda. Det var tre småbarnsavdelningar som utnyttjade 

utomhusmiljön och sammanlagt var det ca 48 barn och 10 personal som vistades där. 

Syftet har varit att skapa en mer meningsfull och lustfylld utomhusmiljö som främjar 

leken och andra utomhusaktiviteter. Med samtalsintervjuer som metod fick vi ta del 

av barnens intressen och vad de gjorde i utomhusmiljön innan vi genomförde 

utvecklingen. De berättade om deras tolkningar och uppfattningar om vad barn hade 

för intresse i utomhusmiljön. Samtalsintervjuerna lyfte fram personalens åsikter, 

tankar och teorier om utomhusmiljöns betydelse för barns utveckling och lärande. 

Det inledande arbetet och samtalsintervjuerna ledde till beslutet om att måla 

vägbanor, parkeringsplatser, övergångsställen och skapa tillhörande trafikskyltar. 

Utvecklingsarbetet har lett till att barnen använder utomhusmiljön på nya sätt, att 

utomhusmiljön har fått en ny innebörd. Tema trafik och olika fordon blir väldigt 

tydliga och alla barn som gick till matsalen passerade vägarbanorna och låtsas köra. 

Utvecklingsarbetet har också utgått ifrån ett samarbete mellan personalen och oss för 

att uppnå det slutgiltiga resultatet. Vi anser att utvecklingsarbetet har lett till nya 

förutsättningar och möjligheter till ökade utomhusaktiviteter med hjälp av enkla 

medel och metoder. 

   
Nyckelord: Utvecklingsarbete, förskola, utomhusmiljöns betydelse, leken, målning av 

vägar, tillverkning av trafikskyltar.  
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1 Bakgrund till utvecklingsarbetet  
 
Under vår utbildning har vi fått ett intresse för utomhusmiljöns betydelse, hur den 
påverkar barns utveckling och lärande genom leken. Vi ville öka möjligheterna till en 
mer meningsfull utomhusmiljö som bidrog till ett lustfyllt lärande hos barn. I 
Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 (Utbildningsdepartementet 2010) framgår det 
att det ska finnas en varierad utomhusmiljö som inbjuder till lek och lustfyllt lärande. 
Utrymme för fantasi och kreativitet ska ges både inom- och utomhus. Ett av målen 
som synliggörs i Lpfö98/10 som förskolan ska sträva efter är att barn ska utveckla sin 
kroppsuppfattning, motorik och kordinationsförmåga i verksamheten.  
 
Vi sökte upp en förskola vi tidigare har haft kontakt med som var i behov av en 
utveckling av sin utomhusmiljö. Deras utomhusmiljö var en gammal skolgård som 
inte utvecklats, miljön bestod av mycket asfalt, öppna– och tomma ytor och en 
sandlåda. Björklid (2005) uttrycker att en bristfällig fysisk miljö utmärks av enkel– 
och likformighet. Detta bidrog till att vi ville utveckla förskolans utomhusmiljö till en 
mer meningsfull miljö för att främja lärandet. Barn får erfarenheter genom att vistas i 
en utmanande och lustfylld utomhusmiljö. Förskolans personal, även förskolechefen, 
var intresserade av att hjälpa till och var positiva till utvecklingsarbetet. Både vi och 
personalen hade en förståelse om att inte hela utomhusmiljön kunde utvecklas. Detta 
på grund av tidbegränsning till utvecklingsarbetet och beroende på de ekonomiska 
förutsättningarna. Vi upplevde att en liten förändring skulle bidra till en utveckling av 
förskolans utomhusmiljö. 
 
På vilket sätt utformningen av utomhusmiljön skulle utföras eller vad som skulle 
utvecklas visste vi inte då. Detta kom vi fram till under arbetets gång genom 
samtalsintervjuer med förskolans personal och flera besök på förskolan. Vi 
intervjuade varje arbetslag för sig och resultatet som framgick av intervjuerna skulle 
sedan sammanställas och kategoriseras utifrån svaren.  
 

1.1 Syftet med utvecklingsarbetet  
 
Syftet med utvecklingsarbetet var att utveckla delar av en utomhusmiljö på en 
förskola för att främja leken på ett mer lustfyllt sätt och skapa en meningsfull 
utomhusmiljö. Vi var nyfikna på personalens uppfattningar om utomhusmiljön och 
vilken betydelse leken hade för barns utveckling och lärande. Vi ville även utforska 
om det gick att utveckla utomhusmiljön med enkla medel och metoder.  
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2 Litteratur 
 
I detta avsnitt redovisas allmän litteratur om förskolans utomhusmiljö och dess 
betydelse för barns utveckling och lärande.  
 

2.1 Utomhusmiljöns betydelse 

 
Mårtensson (2004) menar att förskolegårdar i dagens samhälle är mindre och inte 
särskilt dynamiska som gårdarna tidigare varit. Detta påverkar barns frihet till att 
röra sig, vilket gör att möjligheter till rörelselekar minskar. Enligt Grahn (2007) bör 
en bra fungerande gård vara större än 5000 kvadratmeter då den ska främja till 
många olika lekar. En större utomhusmiljö ska bidra till att barn lättare leker och ges 
möjlighet till att utforska sin miljö själva. Grahn menar även på att en alltför tråkig, 
stel och idélös gård inte stimulerar till lustfyllda lekar och lärande. En gård med olika 
ytor av både gräs, buskage, sandlådor och öppna platser främjar nya fantasifulla lekar 
skriver Grahn. Varje förskola ska enligt Selin (2007) utgå ifrån vilka möjligheter och 
förutsättningar som finns i deras utomhusmiljö.  
 
Forskning visar enligt Wood och Attfield (2005) att utomhusmiljön bör erbjuda flera 
olika möjligheter till lek med till exempel vatten och sand samt att den fysiska miljön 
ska stimulera motoriken. Barn ska kunna utforska siffror, mönster och andra motiv i 
sin närmiljö. Förskolläraren ska sträva efter att kunskapen att strukturera upp olika 
aktiviteter utomhus, menar Wood och Attfield, för att barn utvecklas i olika miljöer 
och inte bara inomhus. Variation i miljöer leder till ett kreativt arbetssätt hos 
personalen och variationen gör att barn får en chans att utvecklas utifrån egna behov.  
Utomhusmiljön ska vara utmanande för barn, där både lek och lärande stimuleras. 
Björklid (2005) beskriver utomhusmiljön som den fysiska miljön vilken bland annat 
inkluderar byggnader, rum, gårdar och träd. Den innehåller även tomma utrymmen 
mellan olika byggnader. Barn är effektiva med att utforska sin närmiljö genom deras 
lekar menar Björklid. Alla olika miljöer som barn möter spelar en stor roll för deras 
fortsatta utveckling och lärande. Betydelsen av en flexibel miljö lyfts fram då barn ska 
kunna utföra aktiviteter och lekar som intresserar dem. Granberg (2000) menar att 
utomhusmiljön bör ses som en föränderlig plats. Leken berikas och fantasin 
stimuleras genom områdets utformning och enkla naturmaterial. 
 
Mårtensson (2009) skriver att förskolegårdars olikheter i utseende och utbud av 
material leder till olika beteenden och lekar hos barn. Utomhusmiljön ska vara 
anpassad, utformad och lämplig för barn mellan ett och fem år, menar Persson-Gode 
(2011). Barn får bra förutsättningar för lek och lärande i utomhusmiljö och kan 
stimulera sin utveckling, motorik och fantasi genom olika redskap, så som gungor, 
gräsmattor att springa på, sandlådor, klätterställningar och asfaltsgångar med mera.  
Ärlemalm-Hagsér (2008) skriver att samspelet mellan närmiljön, personal och barn 
samt kamrater emellan har en betydelse för barns förståelse rörande deras omvärld. 
Leken bidrar till att barn utvecklar sitt samspel, språk, kommunikation och etik samt 
tar till sig regler.  
 
I utomhusmiljön kan barn leka på ett vildare sätt, få utlopp för sin energi och få frisk 
luft skriver Persson-Gode (2011). Ett mål som förskolan ska sträva efter enligt 
Lpfö98/10 är att barn ska utveckla en förståelse för sitt eget välbefinnande och hälsa. 
I utomhusmiljön kan barn hitta på och skapa nya idéer och lekar utifrån sin fantasi. 
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Barn kan också leka med enkla medel så som naturmaterial, vilket leder till enorma 
möjligheter till utveckling och lärande menar Persson-Gode (2011).  Utomhusmiljön 
på förskolegårdar kan utvecklas med enkla material och medel genom att ta tillvara 
på barns intressen av utomhusvistelsen. Enkla tips och tillgängliga material är enligt 
Persson-Gode till exempel att återvinna gamla material och redskap, för att skapa nya 
tankar och idéer hos barn.  
 
Forskning i England visar enligt Ouvry (2005) att barn har olika behov och behöver 
både vara utomhus och inomhus för att inhämta kunskaper. För att barn ska kunna 
göra sig av med sin energi, behöver de ha tillgång till stora öppna ytor utomhus där 
de kan springa runt. Även forskning i Sverige visar enligt Björklid (2005) att barn 
inte blir lika begränsade i sin utomhuslek när de får möjlighet till att röra på sig. 
Personalens förhållningssätt kan påverkas och bli enformigt beroende på vilka 
möjligheter gården erbjuder.  
 
Mårtensson (2004) menar att en vidgad kunskap om utomhuslekens betydelse hos 
personalen kan bidra till en bättre utomhusvistelse för barn. Ouvry (2005) skriver att 
vuxna som vistas i barns närvaro bör involvera sig själva och vara delaktiga i barns 
utomhuslek. De vuxna behöver ha en positiv attityd till utomhusvistelse då deras 
förhållningssätt påverkar och överförs till barn. De vuxna bör visa barn att de också 
kan och vill leka utomhus och att de vuxna är lekfulla. Enligt Persson-Gode (2011) 
krävs det en aktiv verksamhet som engagerar sig och lägger ner tid på barn. Barn tar 
främst till sig nya kunskaper genom att utforska, uppleva och undersöka de fenomen 
som existerar runtom dem.  
  
Barn tillbringar större delen av sin vardag på förskolan skriver Grahn (2007). Vidare 
menar Grahn att det är på förskolan som barn också får sin utomhusvistelse och bör 
ges möjlighet att leka ute. Författaren påpekar vikten av gårdens betydelse, att den 
ska stimulera och locka barn till lek. Mårtensson (2009) skriver att leken är beroende 
av utomhusmiljöns kvalité och att stora ytor, olika sorters material och fantasifulla 
barn är vad utomhusleken behöver. Vidare menar författaren att lek, natur och barn 
hör ihop. Genom utomhuslek öppnas möjligheter till självständighet och styrning av 
sin kropp och sitt psyke.  
 
Koncentrationsförmågan hos barn förbättras enligt Grahn (2007) om de får vistas 
mycket utomhus. Forskning visar enligt Selin (2007) att platta gårdar utan växtlighet 
leder till sämre koncentrationsförmåga hos barn jämfört med en utomhusmiljö som 
har ojämn terräng med nivåskillnader och växtlighet. När barn leker utomhus 
använder de sig av den närliggande miljön på ett annat sätt och utför vildare lekar 
menar Grahn (2007).  Det bör läggas mer fokus på utegårdar idag, då de inte blir lika 
många utflykter som tidigare, vilket leder till att barn tillbringar mer tid på gården. 
Enligt Grahn leder en varierad utomhusmiljö till att det blir mindre konflikter och att 
leken fortgår. Författaren menar att det ska finnas stigar och vägar så att barn kan 
köra runt med cyklar och bilar.  
 
Förskolans utomhusmiljö är betydelsefull för barn och den bör inbjuda till lek och 
träning samt ge möjligheter till motoriska övningar enligt Granberg (2000). Ett mål 
som förskolan ska sträva efter enligt Lpfö98/10 är att varje barn utvecklar sin 
kroppsuppfattning, motorik och koordinationsförmåga. Utomhusmiljön är en 
grundförutsättning till utveckling och lärande menar Björklid (2005). Granberg 
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(2000) skriver vidare att stora utrymmen ger varje individ möjlighet att utvecklas i 
sin egen takt. Utomhus har barn större plats och utrymme till aktiva och flexibla 
aktiviteter. Då små barn är väldigt rörliga tränar de sin motorik genom att bland 
annat cykla, springa, hoppa, klättra och balansera med mera. Mårtensson (2009) 
anser att barn utvecklar sin identitet när de undersöker och tar till sig nya platser i sin 
utomhusmiljö. Miljöer där barn trivs i leder till positiva minnen som de senare i livet 
kan se tillbaka på.  
 
I utomhusmiljön utgår barn från sina intressen, men beroende på vad förskolan 
erbjuder blir barn styrda av det material som finns tillgängligt enligt Elm–Fristorp 
och Lindstrand (2012). Utomhusmiljöns utformning och kvalitet bidrar till en 
specifik uppfattning om vad barn ska klara av i utomhusmiljön. Förskollärarna ska 
vara en förebild för barn och förmedla vad utomhusmiljön kan erbjuda. 
Förskollärarna ska locka och engagera sig i barns lek för att barns utevistelse ska bli 
meningsfull och erbjuder olika aktiviteter menar Elm–Fristorp och Lindstrand. Det 
framgår tydligt i Lpfö 98/10 att förskollärarnas ansvar är att vara förebilder, se till att 
barn utvecklas och stimuleras samt att variation finns i verksamheten.  
 
Barn lär sig leva livet genom leken enligt Persson-Gode (2011). Leken är alltid en 
aktivitet som kommer att vara viktigast för förskolebarns utveckling och lärande. 
Leken ger enligt Persson-Gode tillfälle och möjligheter till motorisk och social 
utveckling, träning, lärande samt att barn lär sig hantera verkligheten. Förskolläraren 
tar till sig barns fantasi och utforskande när barn testar och bildar sig nya 
erfarenheter genom att förskolläraren observerar den fria leken. Med hjälp av lek 
anpassar sig barn efter regler och skapar en förståelse om hur de ska förhålla sig till 
andra barn. Det framgår i Lpfö98/10 att miljön i förskolan ska medföra en känsla av 
trygghet men även utmana barn till lek och aktiviteter. 
 
En förståelse för kvalitén av utomhusmiljön skapas om lärarna koncentrerar sig på 
vad barn leker med och var barn leker skriver Selin (2007). Hon menar att barn inte 
leker om utomhusmiljön erbjuder för små ytor, då omväxlingen i miljön blir för liten. 
Därmed stämmer inte uttrycket ”barn leker hur det än ser ut” menar författaren. 
Utomhusmiljön behöver ha spännande material och tillräckligt med variation samt  
stora ytor på förskolegården. Detta leder till att barn kan få känslan av att de aldrig 
får nog av att erövra nya ytor att utforska, vilket bidrar till att barn skapar nya 
erfarenheter. 
 

3 Metod 
 

3.1 Urval 
 
Vi utförde utvecklingsarbetet på en förskola med tio avdelningar, men avgränsade oss 
till de tre småbarnsavdelningarnas utomhusmiljö. I den utomhusmiljö vi valde vistas 
dagligen ca 48 barn samtidigt. För oss kändes det mest naturligt att välja denna 
utomhusmiljö då storbarnsavdelningen intill hade fler gräsytor, en stor gräskulle 
samt andra lekredskap och möjligheter. Det var tre arbetslag med sammanlagt tio 
stycken personal som deltog i utvecklingsarbetet. Personalen valdes automatiskt 
eftersom de arbetade på dessa avdelningar och personalens kunskaper varierade. Se 
tabellen på nästa sida. 
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Arbetslag: Utbildning 
Avdelning 1 En förskollärare,  

Två barnskötare,  
En FIG – förstärkning i grupp  

Avdelning 2 Tre barnskötare 
Avdelning 3 Tre förskollärare 

 

3.2 Metodval 
 
Vi valde att hämta inspirationen ifrån aktionsforskning och använde oss av 
samtalsintervjuer för att ta reda på den information som vi behövde till 
utvecklingsarbetet.  
 
3.2.1 Forskningsstrategi  

 
Denscombe (2009) förklarar att aktionsforskning utgår ifrån praktiska frågor som 
finns i den vardagliga verksamheten. Aktionsforskning är en process där förändring 
står i fokus. Metoden är en småskalig undersökning som sker i ett mindre omfång, 
där bland annat verksamheternas aktuella frågor behandlas och bearbetas utifrån 
deras behov skriver Denscombe. Målet med aktionsforskning är enligt Denscombe att 
forskarna tillsammans med deltagare medverkar i projektet. I vårt utvecklingsarbete 
är deltagarna både vi men även personalen på förskolan. Vi hade fått inspiration 
utifrån denna metod och använde vissa delar eftersom vi tillsammans med förskolans 
personal förändrade deras utomhusmiljö.  
 

3.2.2  Datainsamlingsmetod 
 

Informationen till utvecklingsarbetet samlades in genom samtalsintervjuer med 
personalen. Samtalsintervjuer grundar sig enligt Bjørndal (2005) på en 
gruppdiskussion som belyser deltagarnas egna åsikter och tankar. En nackdel med 
samtalsintervjuer kan enligt Bjørndal vara att endast några få personer blir delaktiga 
och metoden kräver mer tid för genomförande, förberedelser, bearbetning och 
sammanställning av resultat. Vi startade utvecklingsarbetet med att ställa frågorna 
till de tre olika arbetslagen och dessa frågor formulerades för att uppnå vårt syfte (se 
bilaga 3).  
 
3.2.3 Etiska ställningstagande  

 
I vårt utvecklingsarbete har vi visat respekt och omtanke till våra deltagare genom att 
informera om de fyra forskningsetiska principerna. Dessa principer är 
informationskravet, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
enligt Vetenskapsrådet (2011). Vi informerade personalen om deras roll i 
utvecklingsarbetet, det vill säga att de skulle vara delaktiga under utvecklingsarbetets 
gång. Enligt Vetenskapsrådet framgår det att deltagarna när som helst kan dra sig ur 
under projektets gång och att de skulle få vara anonyma i arbetet och att ingen 
information skulle yttras. Vid en diskussion med personalen samtalade vi om att en 
fotografering av utomhusmiljön skulle utföras, bilderna skulle sedan användas som 
bilagor och till vår redovisning av utvecklingsarbetet. Vi skulle fotografera 
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utomhusmiljön då varken barn eller personal vistades där för att ingen skulle 
identifiera var utvecklingsarbetets utförts eller vilka individer som deltagit.  
 

3.3 Förstudie  
 

3.3.1 Tillfälle 1 

 
Under vår förstudie tog vi kontakt med förskolan som var intresserad av en 
utveckling av utomhusmiljön. Vi fick ett positivt bemötande av personal och 
förskolechef. De tyckte att vår idé lät spännande och gav oss tillåtelse till att utföra 
vårt utvecklingsarbete i deras utomhusmiljö. Både förskolechefen och personalen 
menade att en utveckling verkligen behövdes. De förklarade att ett litet lyft skulle 
tillföra mycket i deras utomhusmiljö. Vid detta tillfälle frågade även förskolechefen 
om vi behövde något material till vårt arbete och att vi då skulle ta kontakt med 
henne.  
 
Därefter berättade vi för alla tre arbetslag att vi skulle genomföra samtalsintervjuer i 
grupp, för att ta del av personalens åsikter om utomhusmiljöns betydelse och deras 
förslag till utformning av utomhusmiljön. Personalen från alla tre avdelningar lyfte 
fram att de gärna ville ta del av intervjufrågorna innan så att de kunde förbereda sig.  
 
Vi lämnade även ut två olika informationsbrev. Det första var riktat till personalen 
som skulle delta i utvecklingsarbetet, (se bilaga 1). Det andra informationsbrevet var 
riktat till föräldrar/vårdnadshavare, (se bilaga 2). Det sistnämnda brevet placerades 
på varje avdelning för att föräldrar/vårdnadshavare skulle få en inblick i vad som 
skulle ske på förskolan. Personalen berättade att föräldrar/vårdnadshavare oftast inte 
läste informationen, men att det var bra att informationen ändå fanns tillgänglig och 
synlig.  
 
3.3.2 Tillfälle 2  

 
Vid detta tillfälle utförde vi samtalsintervjuerna med personalen. Vi började med en 
avdelning i taget och utförde alla tre samtalsintervjuer under en förmiddag. Under 
samtalsintervjuerna förde vi anteckningar som sedan transkriberades, skrev rent 
dessa på datorn samt kategoriserade resultatet utifrån svaren. Utgångspunkten för 
den praktiska utvecklingen låg därför i det resultat som vi fick fram genom våra 
samtalsintervjuer med personalen.  

 

4 Sammanställning av samtalsintervjuer 

 
Här sammanfattas det gemensamma resultatet som vi fick fram genom 
samtalsintervjuerna. 
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4.1 Personalens generella uppfattning om utomhusmiljöns 
betydelse  

 
Samtalsintervjuerna visade på att personalen tyckte att utomhusmiljön hade en stor 
betydelse för barns utveckling och lärande. Något som personalen i alla tre arbetslag 
lyfte fram var att grovmotoriken utvecklades bättre i utomhusmiljön och att gården 
bidrog till ett lustfyllt lärande. Utomhusmiljön lockade enligt personalen till olika 
utmaningar, samspel mellan barn, turtagning, delaktighet, språkinlärning och 
konflikthanteringar med mera. Barnens självkänsla stärktes enligt personalen genom 
att de fick testa på nya och andra utmaningar i utomhusmiljön på ett sätt som inte 
fungerade inomhus. De lyfte särskilt fram att barn exempelvis kunde träna på den 
grovmotoriska utvecklingen bättre utomhus, där det fanns stora och öppna ytor som 
barn kunde cykla, springa och röra sig på.   
 

4.2 Personalens uppfattning om den befintliga utomhusmiljön  
 
Då utomhusmiljön var en asfaltsgård med öppna ytor användes den efter de 
förutsättningar som fanns. Barnen använde utomhusmiljön till att springa, leka i 
sandlådan, cykla på trehjulingar, åka bobbycar och lekte i vattenpölar eftersom 
gården drog åt sig mycket vatten vid regn, då asfalten var ojämn. Personalen menade 
att den dåvarande utomhusmiljön var bristfällig då den ledde till en begränsad 
variation i barns lek.  
 
Personalen berättade att det fanns gungor på gården intill småbarnsavdelningen men 
att de endast fick möjlighet att använda dessa ca en till två förmiddagar i veckan 
eftersom storbarnsavdelningen också skulle ha tillgång till gungorna. Personalen 
uttryckte en önskan om att gungorna skulle vara tillgängliga oftare. Utomhusmiljön 
bestod också av flera trappor och ramper. Dessa lockade barnen till att klättra och 
springa, vilket personalen inte ansåg vara positivt då det fanns en risk att barnen 
skulle ramla ner. Enligt personalen bidrog den bristfälliga utomhusmiljön till att 
barnen valde att klättra i trapporna och ramperna. Personalen menade att 
utomhusmiljön inte kunde bli sämre och att ett litet lyft skulle bidra till en positiv 
utveckling och mer lustfyllt lärande i utomhusmiljön.  
 

4.3 Personalens förslag om utformning av utomhusmiljön 

 
Några förslag på förändringar som personalen lyfte fram var:  

 fler ytor med gräs och mindre asfalt, 

 olika lekredskap så som rutschkana, gunghästar, mindre klätterställningar, 
egna gungor,  

 en kuperad terräng där det skulle finnas träd och buskar där barn kunde leka 
kurragömma,  

 målad asfalt som exempelvis olika bil/cykelvägar med trafikskyltar och 
parkeringar eftersom barnen ofta använde utomhusmiljön till att cykla och åka 
bil med mera.  

 
Alla tre arbetslag berättade om barnens intresse av att cykla och åka bobbycar. De 
lyfte fram flera olika förslag på utveckling av utomhusmiljön, men eftersom tiden var 
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begränsad för utförandet av utvecklingsarbetet gjordes en mindre utveckling. Den 
praktiska utvecklingen ledde till målade vägar och tillhörande trafikskyltar.  
  

5 Resultatredovisning  

 
5.1.1 Tillfälle 3 - förberedelser 

 
Efter sammanställningen av samtalsintervjuerna åkte vi tillbaka till förskolan, där vi 
berättade om resultatet från samtalsintervjuerna. Resultatet visade på ett intresse hos 
personalen och att fokus skulle läggas på den praktiska utvecklingen i form av att 
måla bil/cykelvägar och att skapa tillhörande trafikskyltar. Detta bemöttes positivt 
och förslaget diskuterades tillsammans med personalen. Diskussionen ledde även till 
att utvecklingen skulle utföras med hjälp av enkla och tillgängliga material, så som 
gamla och återvunna material som både fanns på förskolan och från hemmen. Till 
trafikskyltarna kom vi fram till att använda återvunna burkar, cement, rundstavar, 
A3 papper och flaskfärg. Målningen av vägarna skulle ske med sprayfärg som fanns 
på förskolan. Personalen framförde ett förslag om att målningen av vägarna skulle 
utföras på måndagar eller fredagar eftersom det var mindre antal barn som vistades 
på förskolan dessa dagar.  
 
5.1.2 Tillfälle 4 

 
Till detta tillfälle hade personalen skissat en ritning på hur vägen och 
parkeringsplatserna kunde se ut. Vi själva hade också ritat en preliminär ritning, som 
var likvärdig med personalens, (se bilaga 5). Vi valde att utgå ifrån denna ritning när 
den praktiska delen av utvecklingsarbetet utfördes, det vill säga målningen.  
Tillsammans med de tre arbetslagen diskuterades tänkbara trafikskyltar fram. 
Väjningsplikt, stopplikt, hastighetsskylt, parkeringsskylt, skylt för övergångsställe, 
ortsnamnsmärke och ett trafikljus var skyltarna som skulle tillverkas. Därefter 
bestämdes det att två skilda parkeringsplatser och minst två övergångsställen skulle 
målas för att ge barn möjlighet till variation vid användandet av vägarna.  
 

5.2 Genomförande  

 
5.2.1 Tillfälle 5 - tillverkning av trafikskyltar 

 
Vi använde oss av burkar, rundstavar och cement som vi tidigare hade samlat ihop 
tillsammans med personalen. Vi fyllde burkarna med cement och kapade 
rundstavarna. Målade dem och tryckte ned dem i cementen. Därefter skissades och 
målades trafikskyltarna på förskolan. Där lånade vi deras flaskfärg och målade 
skyltarna i respektive färg. Vi lät skyltarna ligga kvar på förskolan och torka. När vi 
återkom dagen efter insåg vi att färgerna inte blivit lika starka och tydliga som vi 
tidigare hade trott. Vi bestämde oss därför för att måla två gånger, men resultatet 
blev ändå inte bra. Då startades en diskussion med några från personalen som gav 
oss ett råd om att rita med kritor ovanpå. De menade på att kritorna kanske skulle 
lyfta fram färgerna på ett bättre sätt.  
 
Samtidigt som skyltarna torkade diskuterade vi med personalen om vad de tyckte om 
hela utvecklingsarbetet. Personalen var mycket nöjda och tillsammans kom vi fram 
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till att vidarutveckla vårt arbete och även bygga en tankstation. Tankstationen skulle 
barnen kunde använda sig av för att tanka sina bilar/cyklar. När trafikskyltarna 
torkat lånade vi förskolans laminatormaskin och personalen hjälpte oss att laminera 
de färdigmålade skyltarna. Sedan häftade vi fast de inplastade trafikskyltarna på de 
gjutna rundstavarna. Detta utfördes tillsammans med personalen. Två likadana 
bilder sattes ihop på rundstavarna för att barn skulle kunna variera placeringen av 
trafikskyltarna i deras utomhusmiljö då de syntes från båda håll. Vi kom också fram 
till att runda av kanterna på trafikskyltarna för att inget barn skulle göra sig illa (se 
bilaga 7).     
 
5.2.2 Tillfälle 6 - målning av vägar 

 
Dagen då målningen av vägarna utfördes var vi på förskolan från morgon till kväll. Vi 
utgick ifrån den gemensamma ritningen och hade olika sprayfärger till vårt 
förfogande. För att underlätta målningen av linjerna använde vi oss av en gammal 
plywoodskiva för att få så raka linjer som möjligt. Vi startade målningen bredvid ett 
förråd där fyra parkeringsplatser målades och sedan övergick vi till vägarna, (se 
bilaga 6). Vi började med vägarnas ytterkanter för att sedan måla mittlinjerna 
centralt. Mittlinjerna målades gula då vi var eniga med personalen om att färg livade 
upp deras utomhusmiljö. Detta bestämdes spontant vid målningen, då den vita 
färgen började ta slut och den gula färgen fanns tillgänglig. Då vägarna skulle vara 
utmanande för barnen målade vi även en rondell, där barnen kunde köra runt och åt 
olika håll. I en diskussion med personalen kom vi även fram till att måla ytterligare 
en parkering och denna målades bredvid en lekstuga. Parkeringen målades blå med 
syftet att barn skulle kunna träna på olika färger. Personalen kom med positiv 
respons på vår målning av vägarna och uttryckte att den gemensamma planeringen 
av vägarna blev riktigt bra.  
 
Under målningen kom vi spontant på att vi kanske skulle ha flera än två 
övergångsställen till vägbanorna. Vid en diskussion med personalen kom vi överrens 
om att det skulle målas övergångsställen på tre ställen. Vi målade även 
väjningsmarkeringar på ett ställe. Under tiden vi målade kom många av förskolans 
övriga arbetslag förbi och var nyfikna på vad vi gjorde. Även barnen var nyfikna och 
utmanade gärna gränserna och hoppade över de nymålade linjerna, vilket inte vi 
hade något emot då färgerna redan hade torkat. Här visade barn sin kompetens och 
såg redan fler möjligheter till lek än vi vuxna. De utmanade våra tankar till att 
använda linjerna på ett annat sätt. Därmed deltog även barnen i de vuxnas utveckling 
av vilka möjligheter utomhusmiljön kunde erbjuda. Föräldrar som var intresserade 
fick möjlighet att samtala och ställa frågor till oss, under målningen. Vi märkte att 
både personal, barn och föräldrar var nyfikna vilket gjorde att de kom fram och talade 
med oss. Både personal och föräldrar menade att nya förutsättningar till lek hade 
skapats genom att barnen kunde använda sig av vägarna vi hade målat. De tyckte att 
gården hade lyfts fram på ett nytt sätt med nya kapaciteter och möjligheter. Även 
förskolechefen visade sitt engagemang och sin nyfikenhet på hur utvecklingsarbetet 
gick och gav positiv respons.  
  
Då trafikskyltarna var färdiga placerade vi ute dessa på lämpliga ställen, till exempel 
”här går man skylten” vid övergångsställena, väjningsplikten placerades vid 
väjningsmarkeringarna, som hade målats och så vidare. Under tiden passerade några 
barn och deras lärare vägarna eftersom de skulle gå till matsalen. Både barn och 
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personal uppmärksammade de nya trafikskyltarna som vi precis hade placerat ut. De 
använde sig av övergångsställena då de passerade vägarna. Personalen från dessa 
avdelningar berättade att de precis samtalat, diskuterat och sjungit sånger om olika 
fordon och en sång om: ”här går man”. De uppskattade hela vårt utvecklingsarbete 
och förändringen av småbarnens utomhusmiljö. Personalen menade att de i 
framtiden kanske kunde få nyttja deras utomhusmiljö och tvärtom.  
 
5.2.3 Tillfälle 7 – planering och genomförande av tankstation 

 
Efter detta tillfälle startade arbetet med tankstationen. Även till denna skulle vi 
använda oss av återvunnet material som vi samlade ihop själva. Materialet var gamla 
vattenslangar, ett gammalt skåp och fästen samt två skruvöglor. I samarbete med 
personalen gjorde vi en tänkbar ritning och diskuterade vilket material som 
behövdes. Vi återanvände ett gammalt skåp som sågades av och gjordes till en mindre 
rektangulär låda. För att barnen skulle kunna ta loss och sätta tillbaka slangarna 
placerade vi en slang på varje sida av lådan. Tanken målades med skoltavelfärg för att 
verksamheten skulle kunna förändra tankpriset och märket själva med hjälp av 
kalkkritor (se bilaga 6). Två karbinhakar sattes dit på tanken och två skruvöglor så de 
kunde fästa tankstationen i något föremål på förskolan, till exempel ett staket eller 
plank. Detta beslutades tillsammans med personalen, för att barnens säkerhet i 
utomhusmiljön. 
 

6 Analys 

 
Utifrån flera besök på förskolan och genom samtalsintervjuerna har vi fått in 
informationen som behövdes till vår praktiska utveckling av utomhusmiljön. 
Utgångspunkten i utvecklingsarbetet låg på en mindre utveckling. Syftet var att skapa 
en mer meningsfull utomhusmiljö och undersöka om detta kunde ske genom enkla 
medel och metoder. Vi utgick från en förskola som hade stora behov av en utveckling 
av utomhusmiljön då det var en gammal utsliten asfaltsgård.  
 
Samtalsintervjuer som metod gav oss en sammanfattad bild av personalens 
uppfattningar och tolkningar om utomhusmiljöns betydelse för barns utveckling och 
lärande. Personalen lyfte även fram önskningar och förslag på hur utomhusmiljön 
kunde utvecklas och förbättras för att skapa en mer meningsfull utomhusmiljö. Så 
som Mårtensson (2009) skriver är utomhusleken beroende av hur utomhusmiljöns 
kvalitet ser ut samt vad utomhusmiljön erbjuder. Utifrån våra samtalsintervjuer har 
personalen lyft fram vilka förutsättningar deras utomhusmiljö hade, vilket den 
praktiska utvecklingen av utomhusmiljön sedan har utgått ifrån. Detta framgår även 
av Selin (2007) som menar att förskolan ska utgå ifrån den egna förskolegårdens 
möjligheter och förutsättningar. Detta var även ett av målen med utvecklingsarbetet, 
nämligen att utgå ifrån förskolans egna behov och utveckla utomhusmiljön därifrån.  
 
Vidare menar Mårtensson och även Grahn (2007) att utomhusleken behöver stora 
ytor och olika material för att stimulera barns lustfyllda lekar. Granberg (2000) 
menar att utomhusmiljön bör ses som föränderlig och att barnen under leken ska 
kunna förändra utomhusmiljön på egen hand. Barnen ska enligt Granberg kunna 
flytta runt sina leksaker och andra föremål i utomhusmiljön. Här tänkte vi på 
trafikskyltarna som vi tillverkade, att barnen själva hade möjligheter till att flytta runt 
skyltarna så att de passade deras lekar.  
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Personalen hade enligt samtalsintervjuerna uppfattningar om att leken utomhus 
bidrog till att främja den grovmotoriska utvecklingen bättre. Detta poängteras även 
av Granberg (2000) som skriver att utomhusmiljön bör ge olika möjligheter till 
motoriska övningar så att barnen utvecklar sin motorik. I samtalsintervjuerna lyfte 
personalen fram att barnen fick testa på andra utmaningar utomhus, så som att gå, 
springa, klättra och hoppa på en viss ojämn yta. Utvecklingsarbetet bidrog till att öka 
barnens möjligheter till grovmotoriska övningar i utomhusmiljön, genom att barnen i 
framtiden kan hoppa över strecken, balansera på linjerna och cykla. Ett av målen 
med utvecklingsarbetet var att skapa en mer meningsfull miljö.  
 
I samtalsintervjuerna framgick det att utomhusmiljön enligt personalen skulle locka 
till samspel mellan barnen och varierade aktiviteter. Vårt utvecklingsarbete har 
förhoppningsvis lett till att barnen samspelar och hjälper varandra med cyklarna. 
Grahn (2007) menar att förskolornas utomhusmiljöer bör ha tillgång till stigar och 
vägar som barnen kan köra på. Han skriver också att en varierad utomhusmiljö kan 
leda till att det blir mindre konflikter mellan barnen.  
 
Samtalsintervjuerna visade också att barnens grovmotorik utvecklas bättre utomhus. 
Detta styrks av Granberg (2000) som menar att utomhusmiljön är betydelsefull för 
grovmotoriken och att den ska locka till lek. Persson-Gode (2011) uttrycker också att 
barnen kan leka på ett vildare sätt och får utlopp för energin utomhus. Vi har skapat 
en utvecklande lärandemiljö som förhoppningsvis leder till flera motoriska övningar 
och att barnen använder sig av vägbanorna och tillhörande trafikskyltar.  
 
Utifrån beslutet om att måla vägar och tillverka trafikskyltar har vi tillsammans med 
personalen kommit fram till lämpligt och tillgängligt material som vi använde. Här 
tänkte vi på att det fungerade att använda återvunnet material som fanns tillgängligt 
och inte kostade så mycket pengar. Persson-Gode (2011) menar att en enklare 
utveckling av förskolegården kan göras med hjälp av enkla medel och metoder.  Vi 
såg möjligheterna och gjorde en enklare och mindre utveckling med hjälp av 
återvunna och lättillgängliga material. Detta var även ett av våra syften, vi ville 
utforska om det gick att utgå ifrån enkla medel och metoder, vilket vi har visat på att 
det fungerade. 
 
Idéen med att måla tankstationen med skoltavelfärg var att personalen tillsammans 
med barnen själva skulle kunna förändra priset på bensinen eller byta bensinsort 
med hjälp av kalkkritor. Vi skapade även möjligheter för barnen att undersöka 
matematiken genom att se olika siffror och kombinationer på tankstationen. Detta 
redogör Wood och Attfield (2005) för. De menar att barn ska kunna utforska siffror, 
mönster och andra motiv i sin närmiljö.  
 
Så som Elm-Fristorp och Lindstrand (2012) skriver blir barnen lätt styrda av det 
material som finns tillgängligt på förskolan. Detta kanske är ett problem som vi byggt 
vidare på genom vårt utvecklingsarbete, då barnen kan bli styrda till vägbanorna och 
trafikskyltarna. Utomhusmiljön kan fortfarande användas till andra aktiviteter anser 
vi. Elm-Fristorp och Lindstrand (2012) menar att beroende av vad förskolans 
utomhusmiljö erbjuder använder barnen sin fantasi och hittar på aktiviteter utifrån 
dessa förutsättningar.  
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7 Diskussion 
 
Vi tyckte att det var svårt att hitta relevant litteratur till arbetet. Den allmänna 
litteraturen som vi skrivit om, har gett oss en bild av hur utomhusmiljön bör se ut 
enligt olika författare. Vi utgick ifrån rubriken utomhusmiljöns betydelse och letade 
fram relevant litteratur om detta för att främja barnens utveckling och lärande. Vi 
valde att använda oss av relativt ny litteratur för att arbetet skulle vara så trovärdigt 
som möjligt och att synen på utomhusmiljön har förändrats med åren.  
 
Utvecklingsarbetet blev relevant och passade förskolan eftersom det behövdes ett lyft 
av småbarnens utomhusmiljö, då den bestod av asfalt och öppna ytor. Vi valde att ta 
reda på vår information till arbetet genom samtalsintervjuer i grupp med varje 
arbetslag. Detta för att utgå ifrån arbetslagens gemensamma svar. De tre olika 
arbetslagen var unika och bestod av tio personer med olika utbildningar och 
erfarenheter. Det vi kan ifrågasätta nu efteråt är om resultatet och valet av den 
praktiska utvecklingen hade sett annorlunda ut om vi intervjuade varje person 
enskilt? Detta hade dock krävt mer tid, men slutresultatet kanske hade sett 
annorlunda ut. Av erfarenheter vet vi att gruppintervjuer kan bidra till att deltagarna 
lätt påverkas av varandra. Detta kan alltså vara en nackdel med samtalsintervjuer. Vi 
är ändå nöjda med resultatet som arbetslagen har bidragit med och vi känner att 
syftet är uppnått.  
 
Vi hämtade inspiration utifrån aktionsforskning eftersom vi ansåg att vissa delar var 
relevanta till utvecklingsarbetet. Vi upplevde att aktionsforskning både hade för– och 
nackdelar. En nackdel som vi upplevt med aktionsforskning var att vi inte kunde utgå 
ifrån barns tankar eftersom de är mellan ett och tre år. Detta ledde till att vi utgick 
ifrån personalens tolkningar av barnens intresse som styrde utvecklingen av 
utomhusmiljön. En annan nackdel var att vi inte kunde generalisera arbetet eftersom 
resultatet förmodligen sett ut på ett annat sätt i någon annan verksamhet. Fördelen 
med aktionsforskningen var ändå att vi hela tiden har haft ett nära samarbete med 
förskolans personal.  Tillsammans kom vi fram till att utvecklingsarbetet skulle ske i 
form av målade vägar och tillhörande trafikskyltar.  
 
Hur utomhusmiljön användes innan vår utveckling, tog vi reda på genom våra 
samtalsintervjuer. Då användes den till att leka i sandlådan, springa, cykla, åka 
bobbycar och trehjulingar med mera. Det var detta som vi utgick ifrån när vi 
tillsammans med personalen bestämde oss för att måla vägbanor och göra tillhörande 
trafikskyltar. Syftet var att skapa en mer meningsfull utomhusmiljö samt att utforska 
om det gick att utveckla utomhusmiljön med hjälp av enkla medel. Det vi kommit 
fram till efter vår utveckling är att barn har fått ökade möjligheter till att använda 
utomhusmiljön på ett meningsfullt sätt. Personalen kan hjälpa och stimulera barns 
utveckling genom nya utomhusaktiviteter. Barnen kan lära sig att känna igen olika 
trafikskyltar, lärarna kan visa på att övergångsställena är till för att passera vägen på 
ett säkert sätt. Utvecklingsarbetet har även bidragit till att barnen samspelar om 
cyklar, parkerar vid parkeringarna, åker motorcykel efter strecken och åker på rätt 
sida av vägarna.  Vi har gjort vårt bästa för att lyfta utomhusmiljön en nivå. Vi anser 
att vi skapade inspiration hos personalen. Vi upplevde att de tog till sig tips och idéer 
om hur man med enkla metoder kan utveckla en utomhusmiljö.  
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Vi anser att vi har skapat en ny lärandemiljö på denna förskola och tillfört nya 
möjligheter till lek och rörliga aktiviteter för barn i utomhusmiljön. Nu anser vi att 
ansvaret ligger hos personalen och hur de väljer att presentera vägarna och 
trafikskyltarna. Vad händer om inte personalen hjälper till att presentera vägarna och 
trafikskyltarna på rätt sätt för barnen? Hur ska då barnen kunna ta till sig vägarna 
och de regler som faktiskt finns i trafiken? Detta anser vi är något som är 
problematiskt med våra vägar, då det kan förekomma brister i barnens 
verklighetsuppfattning om att de ska vara försiktiga och observanta vid vägarna. 
Precis som Ärlemalm-Hagsér (2008) skriver, så är det viktigt att ha ett bra samspel 
mellan personal och barn då det påverkar barnens förståelse för sin omvärld. Det är 
via leken barn tar till sig regler, samspel, språk, och kommunikation med mera.  
 
Samtidigt som vägarna kan vara problematiska har utvecklingen ändå lett till att 
barnen använt sin fantasi och skapat nya aktiviteter som att hoppa över linjerna, 
balansera på dem och köra med cyklarna/bobbycar på vägbanorna. Här tycker vi att 
förskollärarna har ett viktigt uppdrag, nämligen att vara bra förebilder som är 
närvarande i barns lek och ser till att barns verklighetsuppfattning om vägarna blir så 
positiv och bra som möjligt. Precis som Mårtensson (2004) skriver att det är viktigt 
att förskollärarna finns närvarande och delaktiga i barns lek och visar på att även 
vuxna kan leka och ha roligt utomhus.  
 
Under vårt arbete med vägarna och trafikskyltarna har nya idéer och teman skapats 
hos personalen. De lyfte fram att vägbanorna och trafikskyltarna har gjort att 
verksamheten kunde skapa ett tema om trafiken och prata om regler, trafikskyltar 
och hur man använder vägarna. Personalen berättade att barn lättare tar till sig 
kunskaper genom att både utföra praktiska aktiviteter och att exempelvis läsa böcker 
om trafiken och sjunga sånger med mera. Ett annat förslag var att använda 
vägbanornas olika färger som en grund till att lära barn färgernas namn genom att till 
exempel fråga barn:  
 

- Kan du köra till den blå parkeringen? 
- Var är den vita parkeringen, kan du ta dig dit och parkera ditt fordon?  

 
Resultatet av våra målade vägbanor med gula mittlinjer och en blå parkering tror vi 
kan bli problematiskt. Vi tror att valet av färg kan påverka barnens 
verklighetsuppfattning och att de blir förvirrade, då linjerna i verkligheten är  vita. 
Vårt syfte med färgerna var dock att barnen skulle kunna träna på olika färger och 
som vi skrivit tidigare att lärarna ska kunna fråga barnen om de exempelvis kan köra 
till den blåa parkeringen. Såhär i efterhand kanske vi skulle ha målat allt i vitt för att 
tydligöra för barnen.   
 
Något som vi kan ifrågasätta är hur utvecklingen hade sett ut på andra förskolor? 
Utvecklingen kanske inte skulle vara lika relevant för andra förskolor beroende på 
hur deras befintliga utomhusmiljö ser ut. Vi tror ändå att en liknande utveckling kan 
utföras i andra utomhusmiljöer, om de utgår ifrån våra grundtankar om vägbanor och 
trafikskyltar.  
 
Under vår utveckling av småbarnens utomhusmiljö visade storbarnen och deras 
personal ett stort intresse för att använda dessa vägbanor och tillhörande 
trafikskyltar. Kan vår utveckling ha bidragit till att avdelningarnas intresse för 
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varandras utomhusmiljöer har ökat och att de i framtiden kommer att byta och 
variera utomhusmiljöer med varandra? Detta har egentligen inget med vårt syfte att 
göra, men det är ändå tänkbara tankar som går att arbeta vidare med. Detta var även 
ett förslag som framkom från övriga arbetslag på förskolan. Utomhusmiljöernas 
olikheter och variation kanske även kan leda till att småbarn får tillgång till gungorna 
oftare, vilket även personalen lyfte fram som önskemål i samtalsintervjuerna.  
 
Dessutom funderar vi över om utvecklingen hade fått mer effekt på en 
storbarnsavdelning? Hade vägarna använts på liknande sätt, eller hade de skiljt sig 
åt? Vi tror att de äldre barnen hade gett oss en mer verbal respons, då de 
förhoppningsvis har en djupare förståelse för hur vägarna ska användas och vad vissa 
trafikskyltar betyder.   
 
Vårt utvecklingsarbete har förhoppningsvis lett till en fortsatt utveckling av 
förskolans utomhusmiljö. Personalen visade ett stort engagemang och intresse då de 
lyfte fram att de eventuellt vid ett senare projekt kunde måla en tillhörande sjö med 
fiskar vid vägrondellen. På så sätt skulle de kunna samtala om sjön, färger och olika 
fiskar med barnen. Personalen berättade också att de då kunde tillverka fiskarna 
tillsammans med barnen i olika färger. De kunde göra fiskarna av kartong och plast 
för att barnen sedan skulle kunna leka med fiskarna vid sjön. Har utvecklingen lett 
till att personalens tankar och idéer har vidgats så att de själva kan vidarutveckla 
utomhusmiljön? Vi hoppas att vårt utvecklingsarbetet har ökat personalens tankar 
och idéer, som leder till att de kommer på fler förslag om hur utomhusmiljön nu kan 
användas.  
 
Som avslutning hoppas vi att fler förskollärare kommer att ta till sig vårt 
utvecklingsarbete och vårt engagemang för utomhusmiljöns betydelse. Vi vill 
poängtera att det går att utveckla och förändra en utomhusmiljö med hjälp av enkla 
medel och metoder. Detta är kanske ett arbetssätt som kommunen skulle föra vidare 
till samtliga förskolor/skolor för att främja utveckling av utomhusmiljöer.  
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Bilaga 1 – missivbrev till personal 
 
Hej! 
 
Vi heter Malin och Pernilla och vi studerar vår sista termin på lärarutbildningen. Vi 
skriver nu vårt examensarbete där vi tänker utveckla en del av er utomhusmiljö. För 
att ta reda på era tankar och idéer om vad ni vill förändra, vill vi gärna komma ut och 
ställa några intervjufrågor till er. Intervjuerna kommer att ske i grupp med varje 
arbetslag. 
 
Vi utgår ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilka är samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet, informationskravet samt nyttjandekravet. Detta innebär att vi 
informerar er hur ni blir delaktiga, att studien är frivillig och anonym, att ni när som 
helst kan avbryta och att materialet endast används i studiesyfte. Under vårt 
utvecklingsarbete kommer vi att föra kontinuerliga dialoger med er så vi får ta del av 
era synpunkter under utvecklingsarbetets gång. 
 
I studien kommer en observation av utomhusmiljön att genomföras inför den 
kommande utvecklingen samt efter att vi har utvecklat för att vi ska kunna göra en 
analys på vårt utvecklingsarbete. Här fokuserar vi inte på barn, utan på 
utomhusmiljön. Fotografering av utomhusmiljön kommer att ske, men det är för eget 
analysarbete.  
 
 
 
 
Vid intresse, funderingar eller synpunkter kan ni kontakta oss: 
Malin Gustavsson: xxxxx 
Pernilla Vilhelmsson: xxxxx 
 
 
Examenshandledare: Anette Eriksson 
Email: anette.eriksson@mdh.se 
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Bilaga 2 – informationsbrev  
 
Hej alla föräldrar/vårdnadshavare! 

 
Vi heter Malin och Pernilla och vi studerar vår sista termin på lärarutbildningen. Vi 
skriver nu vårt examensarbete där vi tänker utveckla en del av utomhusmiljön på 
xxxxx förskola. Vi vill utveckla utomhusmiljön för att den ska bli mer meningsfull och 
lustfylld för barn att utvecklas i. Personalens tankar och idéer kommer vi ta del av i 
utvecklingsarbetet. Tillsammans med personalen har vi kommit överrens om vad vi 
ska göra. Vi kommer att måla bil/cykelväger och tillverka några olika trafikskyltar.  
 
I studien kommer en observation av utomhusmiljön användning att göras. Här 
fokuserar vi inte på barn, utan på utomhusmiljön. Fotografering av utomhusmiljön 
kommer att ske, men det är för eget analysarbete.  
 
Vi utgår ifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär att studien är 
anonym, frivillig och används endast i studiesyfte.  
 
 
 
Vid intresse, funderingar eller synpunkter kan ni kontakta oss: 
Malin Gustavsson: xxxxx 
Pernilla Vilhelmsson: xxxxx 
 
Handledare: Anette Eriksson  
Email: anette.eriksson@mdh.se 
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Bilaga 3 – samtalsintervjufrågor till personalen 
 
 

 Vilken betydelse har utomhusmiljön för barns utveckling och lärande tycker ni 

i ert arbetslag? 

 

 Hur används er utomhusmiljö idag? 

 

 Hur skulle ni vilja förändra er utomhusmiljö för att den ska stimulera barn och 

bli mer lustfylld? Fantisera och tänk efter.  

- Hur skulle vi kunna göra detta på ett enkelt sätt? 

 

 Vilka fördelar finns det med att utveckla er utomhusmiljö? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

 
 

Bilaga 4 – materiallista 
 

 Åtta rundstavar som vi delat på hälften och sågat ca 75 cm långa.  

 Åtta stycken två liters crème fraiche burkar 

 Blå målarfärg till rundstavarna - hade vi hemma  

 A3 papper – fick vi från förskolan 

 Cement – tog vi hemifrån 

 Sprayfärg till vägen – bidrog förskolan med. 

 Röd, gul, blå, svart, grön och orange flaskfärg till trafikskyltarna – lånade vi av 

förskolan 

 Kritor lånades också av förskolan – för att tydliggöra skyltarna  

 Saxar och dubbelhäftande tejp 

 Häftpistol 

 Plywoodskiva för underlättning av vägmålningen 

 Laminatormaskin och plastfickor till laminering 

 Återanvändning av ett gammalt skåp till vår tankstation 

 Skruvar och borr för att kunna montera ihop tanken.  

 Ca två meter vattenslang 

 Två handtag som slangarna ska fästas i 

 Två karbinhakar och två skruvöglor som fästanordning till tankstationen  
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Bilaga 5 – skissen till vägarna 
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Bilaga 6 – bilder under 
arbetets gång  
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Bilaga 7 – bilder på utvecklingen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


