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Abstract 
Syftet med vårt arbete var att kritiskt granska hur pedagogerna på en förskola i Västra Sverige 

förhåller sig till den förändrade utemiljön på förskolan, något vi valt att benämna den 

”moderna” utemiljön. Vi ville också undersöka vad de anser orsakade förändringen och dess 

utformning. Vi genomförde en kvalitativ intervjustudie samt läste in oss på litteratur och den 

tidigare forskning som finns kring utemiljön i förskola och skola. Vi kunde av analysen av vårt 

resultat se att samtliga pedagoger var positiva till förändringen, trots att de kunde finna ett fåtal 

nackdelar med den. Intervjuerna visar också att de har mycket kunskaper kring utemiljön, men 

möjligen inte erfarenheten för att våga använda den fullt ut. Vi kunde också finna att 

Naturskolan, som bidrog med pengar också hade en stor påverkan i utformningen av utemiljön.  

 

Nyckelord: Utemiljö, förskola, pedagogers förhållningssätt, kvalitativ forskning 
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1. Inledning 
När vi skulle bestämma vad vi ville skriva om hade vi skilda inriktningar och intressen. Jenny är 

mer inriktad mot förskola medan Ida är mer inriktad mot skolan, samt att våra intressen i övrigt 

spretar åt olika håll. Vi spånade då efter ett ämne vi både såg som intressant och som vi hade 

berört under utbildningen. Ett gemensamt ämne vi båda intresserat oss för var utemiljön och 

framför allt på förskolan.   

Vi har läst om utomhuspedagogik på förskolor och vi har även sett den ökade andelen 

vattenbanor, pilkojor, rabatter osv. på förskolornas utegårdar när vi har varit ute på VFU, bland 

annat på den förskola där vi valt att genomföra fallstudien. Vi har dessutom sett den ”moderna” 

utemiljön när vi varit på studiebesök på diverse förskolor runt om i kommunen samt hört 

utomhuspedagoger lovorda den. Men vad vi inte har läst är om pedagogerna är medvetna om 

varför miljön har förändrats och hur de förhåller sig till den, närmre bestämt vad de har för 

tankar kring den och hur de uppfattar att den används och kan användas. Vi har i vårt 

examensarbete valt att benämna denna nya miljö den ”moderna” utemiljön.  

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med vår uppsats är att kritiskt granska pedagogernas förhållningssätt till den ”moderna” 

utemiljön samt undersöka deras uppfattning om vad som orsakade förändringen av dess 

utformning. Vårt mål är att få en så tydlig bild som möjligt över hur situationen ser ut bland 

pedagoger på en förskola i Västsverige, med en ”modern” utemiljö.  

Vi anser att det är intressant och viktigt att veta varifrån idéer till förändringarna kommer samt 

att ta reda på hur pedagogerna ser på förändringen och hur de använder den eftersom vi snart 

själva ska arbeta i dessa miljöer. Vi anser det dessutom mycket intressant att undersöka de olika 

uppfattningar som finns kring den ”moderna” utemiljön.  

1.2 Frågeställning  

Vår frågeställning blir då: 

 Hur uppfattar pedagogerna på förskolan den nya ”moderna” resp. den tidigare utemiljön 

samt hur anser de att den kan användas?  

 Vem styrde förändringsarbetet av utemiljön? 
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1.3 Arbetsfördelning 
I vårt arbete har vi lagt upp fördelningen så som vi ansåg jämnt. Vi anser inte att någon har 

jobbat mer än den andre. Jenny koncentrade sig mer på den teoretiska insamlingen av material 

medan Ida koncentrerade sig mer på transkribering av intervjuerna mm. Analys av intervjuer 

gjordes mestadels tillsammans, liksom nedskrivning av resultat och diskussion. Formalia delades 

upp allt eftersom delarna i arbetet skrevs.  
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2. Bakgrund  
Nedan har vi presenterat bakgrundsinformation, väsentlig för vår studie. Begreppsdefinition av 
den ”moderna” utemiljön, vi har här också valt att presentera säkerhetsförordningar för 
förskolans utemiljö samt introducerat historiska förändringar av utemiljön.  

2.1 Begreppsdefinition 

Med ”den moderna utemiljön”, menar vi den nya miljön som allt fler förskolor väljer att bygga 

upp, bestående av ex. vattenbana och pilkojor. Utemiljö omfattar i studien den som finns på 

förskolans gård. Vi kommer inte i denna studie att beröra andra utemiljöer som påverkar 

förskolan, exempelvis skogen, stadsmiljön eller stranden.  

2.2 Säkerhetsförordningar 

Det finns många regler och förordningar kring hur en lekyta får vara utformad. I lagens ögon är 

en uteplats på en förskola en del av arbetsmiljön och styrs därför till viss del av AML, 

arbetsmiljölagen. I AML finns det översiktliga regler kring hur arbetsplatser ska vara utformade, 

mer specifika författningar kring dessa regler ordnar arbetarskyddsstyrelsen. I 

arbetarskyddsstyrelsens författning om Skydd mot skada genom fall står det bland annat att 

“Arbete skall planeras, ordnas och bedrivas så att olycka genom fall kan förebyggas.” och 

“Skyddsanordning ska kontrolleras regelbundet och underhållas väl. Vid kontroll ska bl a tillses 

att materialet inte skadats.” (AFS 1981:14) Det menas här att det då är viktigt att hela tiden på 

en arbetsplats såsom en förskolemiljö regelbundet kontrollera sina byggnationer samt om något 

nytt ska byggas så ska det vara väl planerat så att skada genom fall från denna byggnation kan 

förebyggas. Enligt Boverket så orsakar de flesta olyckor på lekytor idag av att underhållningen 

inte är prioriterad.  

I arbetarskyddsstyrelsens författning om Förskola och fritidshem står det att  

Olycksfallsrisker innebär samtidigt påfrestning för personalen. Det är därför 

viktigt även av miljöskäl att planera lokaler och verksamhet så att 

barnsäkerheten blir tillfredsställande såväl inomhus som utomhus. (AFS 

1986:19) 

Från och med 1999 kom det Europastandarder om hur en lekyta får vara utformad. I Halmstad 

kommun följs dessa och det är efter dem som byggnationer ute på förskolor godkänns eller inte. 

Enligt kommunens avdelning för planering av lekytor så måste det vara sand under allt som ett 

barn kan falla ifrån. Exempelvis under gungställningar eller klätterställningar. Allt som har en 
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fallhöjd på över 60 cm ska ha urgrävt 40+10 cm sand under sig. Det vill säga att det ska grävas 

ur 40 cm djupt där sand ska fyllas upp och sedan ska det läggas ytterligare 10 cm sand över det. 

När det kommer till byggnationer som kan ha vattensamlingar, som exempelvis en vattenbana så 

får vattendjupet i ansamlingsplatsen ej vara högre än ca 10 cm. I Halmstad utförs årliga 

besiktningar av lekytor för att se så standarderna upprätthålls. (H. Cederholm, personlig 

kommunikation, 2008-12-10) 

2.3 Tidigare förändringar i förskolans utemiljö 

1842 kom första folkskolestadgan, i den stod bland annat att barnen skulle lära sig att odla. För 

att klara sig var det en förutsättning att kunna odla och att bruka sin mark, undervisningen i 

trädgårdsodling var såväl praktisk som teoretisk (Paget & Åkerblom, 2003). Lindholm (1995) 

menar att odlingen, eller skolträdgården också ansågs ha en uppfostrande effekt på barnen.  

Enligt Paget och Åkerblom (2003) utvidgades utemiljöns betydelse när staten tog över 

folkskolan från kyrkan, utöver odlingen sågs utevistelsen också utgöra en motivation och 

kontrast till skolans andra, mer teoretiska ämnen. Fram till mitten av 1900-talet, var odlingen en 

stor del i skolan. Under 40- och 50-talets urbanisering fick odlingen en allt mindre betydelse och 

många skolträdgårdar försvann. De stora, fria ytorna blev enligt Lindholm (1995) täta 

bostadsområden och därmed mindre plats för barnen att leka. I och med att barnen nu inte hade 

mycket plats att leka, flyttades ansvaret till lek från barnen till förskolan/skolan, vars uppgift 

blev att kunna sysselsätta barnen genom att utforma den lilla utemiljön som fanns och anpassa 

den efter barnen. De trånga utrymmena som fanns att använda fylldes därmed av olika 

lekredskap som finns kvar på de flesta förskolorna än idag, till exempel klätterställningar och 

rutschkanor. Paget och Åkerblom (2003) menar dock att utemiljön redan på 1970-talet återigen 

ansågs användbar ur pedagogiskt syfte. Bland annat för att undervisa och ge eleverna en 

förståelse för hur naturen fungerar. Det var också en motreaktion på miljöförstöring som 

orsakade debatt i samhället. Men också, enligt Mårtensson (2004) som plats för mer livliga lekar.  

På 90-talet växte intresset för utemiljön ytterliggare, Åkerblom (1999) menar att den då ansågs 

kunna användas i alla ämnen i skolan samt att arbete i utemiljön stimulerar barnens alla sinnen.  
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3. Litteraturgenomgång 
Det har inte genomförts mycket tidigare forskning kring utemiljöns utformning. Nedan följer 

dock en sammanfattning av de studier och viss övrig litteratur som berör ämnet. Vi har även valt 

att presentera några pedagogiska system, dvs. undervisningsmetodiska system som utgår från en 

helhetlig syn på pedagogiska och psykologiska teorier samt synen på människan och samhället, 

dessa undervisningsmetoder tillämpas oftast i inriktade skolor.  

3.1 Pedagogiska system 

Enligt Arfwedson och Arfwedson (1998) är ett pedagogiskt system när pedagogiska och 

psykologiska teorier tillsammans med synen på människan och samhället vävs samman till ett 

undervisningsmetodiskt system. Sådana undervisningsmetoder finns oftast inte på de allmänna 

skolorna utan fungerar bäst i inriktade skolor med specialutbildade lärare. Trots att hela 

undervisningsmetoden tillämpas i andra skolor har många pedagogiska system inspirerat 

exempelvis läroplaner och styrdokument. Pedagogiska system är också präglade och bundna av 

den tid de uppkommit i då det är format av det samhälle och den situation som rådde då. Vi har 

valt att beskriva de stora pedagogiska system som främst påverkat förskolan och framförallt 

utifrån deras syn på utemiljö och utomhuspedagogik. Nedan kommer vi att närmare beskriva 

följande; Fröbels förskolemetodik, Steiners Waldorfpedagogik samt Montessoripedagogiken.  

3.1.1 Friedrich Fröbel 

Friedrich Fröbel (1782-1852) brukar enligt Gedin och Sjöblom (1995) kallas för förskolans 

fader. Inom den Fröbleska förskolepedagogiken är det en grundläggande tanke att låta naturen 

vara en läromästare för barnen.  Hans idéer var de första som riktade sig till barn före skolåldern 

och de har inspirerat fler andra pedagoger, bland annat Steiner och Montessori. Fröbels idéer var 

enligt Arfwedson m.fl (1998) i sin tur inspirerade av Pestalozzi (1746-1827) som var den första 

pedagogen att visa det viktiga sambandet mellan teori och praktik. Förutom teoretiska ämnen 

införde Pestalozzi även mer praktiska ämnen som jordbruksskötsel och hemskötsel.  

Redan i den första skolan Fröbel startade tillsammans med sin fru år 1818 levde man nära 

naturen. År 1840 startade han sin första Kindergarten (barnträdgård). Fröbels åsikt om naturens 

storhet berodde delvis på att han var religiös. Sambandet mellan Gud och naturen var enligt 

Gedin & Sjöblom (1995) tydlig för honom då Guds ande visade sig i naturen. Därför menade han 

också att vistelse utomhus var ett sätt att närma sig det gudomliga. Även leken har en stor och 

viktig roll inom fröbeltraditionen, framförallt den fria leken, både inomhus och utomhus.  Han 
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såg leken som en viktig väg till lärandet. Arfwedson m.fl (1998) väljer att benämna honom som: 

”lekmetodikens fader” (s.61).  De menar att leken skulle vara riktad och framåtskridande, de 

minsta barnen fick exempelvis klossar i diverse geometriska former. De fick också måla och 

spela teater. De äldre barnen erbjöds istället trädgårdsskötsel, byggande, de fick utforska miljön 

och sedan återberätta vad de sett och så vidare. Fröbels system skulle ge en mer positiv 

samhällsutveckling genom att påverka barnen till att bli positiva människor. 

I Sverige öppnade det första Kindergarten 1899 i Norrköping av systrarna Moberg men det var 

först flera år senare, en bit in på 1900-talet som det började kallas med sitt svenska namn, 

barnträdgård. Än idag kan man se många av Fröbels tankar genomsyra förskoleverksamheten. 

(Gedin & Sjöblom, 1995) 

3.1.2 Rudolf Steiner/Waldorfpedagogiken 

Rudolf Steiner (1861-1925) var enligt Gedin och Sjöblom (1995) såväl vetenskapsman som 

pedagog och kulturpersonlighet. Konst, religion och vetenskap var viktiga ämnen för honom och 

något han under hela livet försökte utveckla en helhetssyn kring. Waldorfpedagogikens 

kunskapssyn bygger på antroposofisk syn på vetenskapen. Antroposofi är ”läran om hur 

människan ska finna sin rätta väg. Den väg som bygger på vishet i ordets djupare mening” 

(s.44). En brygga mellan konst och vetenskap, praktik och teori samt mellan barnets inre och 

yttre värld.   

Enligt Towatt (1998) ses barnen inom Waldorfpedagogiken som en planta och läraren är 

trädgårdsmästaren som under den tolvåriga skolgången ska skörda och forma plantan. Under 

barnets sju första år, dvs. i förskoleåldern är de vuxnas uppgift att forma världen barnet lever i så 

att barnet känner att ”världen, min värld, är god. Världen är inte främmande, skrämmande. 

Goda människor finns omkring mig.” (s. 136). Detta ska barnet känna genom att de tar efter de 

vuxna, är de vuxna lugna blir även barnet lugnt. Härmningen är en pedagogisk metod som har en 

stor roll inom Waldorfpedagogiska förskolor, barnet tar efter det den vuxna gör och hur hon gör 

det. Därför är det, enligt Gedin och Sjöholm (1995) viktigt att vardagen består av aktiviteter som 

pedagogen anser är värdefulla att barnen tar efter. De menar att det dessutom är pedagogens 

uppgift är att utforma en miljö som ger barnen möjlighet att i egen takt och under frihet kan 

utvecklas.  

Genom leken lär sig barnen förstå den fysiska världen, leksakerna inom Waldorfpedagogiken är 

av naturmaterial och mycket enkla för att inspirera till barnens fantasi. Enligt Steiner är 
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förskoleåldern mycket viktig och lade grunden för framtida skolår, tankar som nutida pedagoger 

och psykologer delar. (Towatt, 1998). Det barnet upplever under de första åren karaktäriserar 

dem under resten av livet, poängterar Steiner. ”En planta som växer snett blir för alltid präglad 

av det.” (Gedin & Sjöholm, s. 48) 

Årstidsskiftningar har också stor plats inom Waldorfpedagogiken, skiftningarna mellan de olika 

årstiderna visar barnen naturens gång och kretslopp. Dessutom uppmärksammas allt vi naturligt 

kan få från vår jord. Genom att skörda grönsaker, arbeta med olika sädesslag, så gräs och göra 

fågelbon, menar Gedin och Sjöblom (1995) att pedagogerna ger barnen en känsla för naturen.  

3.1.3 Maria Montessori 

Maria Montessori (1870-1952) är grundaren av Montessoripedagogiken. Hon såg, enligt Gedin 

och Sjöholm (1995) barnet som en ”värnlös planta som måste skyddas från de vuxnas 

övergrepp” (s.24). Hon menade att vuxna instinktivt försöker hindra barnets egna viljor och 

handlingar. Till skillnad från den rådande inställning som fanns i samhället hävdade Montessori 

att de vuxna har mycket att lära av barnen. De vuxnas vilja att undervisa och korrigera barnet 

menar hon utvecklar egenskaper som rädsla och blyghet.  

Fröbel och Pestalozzis pedagogiska idéer inspirerade Montessori. Tankar om att barnet har 

medfödda förmågor och möjligheter som utvecklas i en kärleksfull miljö finns även inom 

Montessoripedagogiken. Montessori inledde, enligt Gedin och Sjöholm (1995) sin karriär som 

läkare och arbetade med funktionshindrade barn. Hon utformade material som framgångsrikt 

stimulerade barnens sinnen. När Montessori i början på 1900-talet fick möjlighet att ta hand om 

ett daghem i Rom upptäckte hon att materialet även gjorde de friska barnen koncentrerade och 

glada. Då som nu var det inom Montessoripedagogiken, enligt Gedin och Sjöholm (1995) viktigt 

att barnet själv väljer att arbeta med det som barnet har lust med självständigt, oftast utan hjälp 

av läraren eller andra barn. I Montessoriinriktade förskolor ersätts leksaker med detta 

sinnesstimulerande material som dessutom innehåller självkorrigering, vilket innebär att barnet 

själv upptäcker när hon gjort fel. Materialet ska följa barnets utveckling och ständigt vara 

utmanande. Parmhag (1998) menar att det är en pedagogik som tar tillvara barns nyfikenhet och 

upptäckarglädje genom att den driver barnet framåt i sin utveckling. Genom att stimulera så 

många sinnen som möjligt och låta barnet vara motoriskt aktivt blir lärsituationen mer givande 

eftersom ”handen är hjärnans redskap” (s.158).  
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3.2 Delaktighet och ansvar 
Enligt Lindholm (1995) bör utemiljön vara utformad så den ständigt kan förändras eller innehålla 

platser som är föränderliga. Den skall också vara utformad så att barnen har möjlighet att hitta 

eller själva kunna skapa egna platser. De ska kunna känna att det finns något på gården som är 

helt eller delvis deras. Olsson (1998) menar att barnen, när de varit delaktiga i utemiljöns 

utformning använder gården mer. De kan då dessutom känna stolthet och ansvar för den, vilket 

de inte i lika hög grad kan känna för en iordningsställd gård.  

Olsson (1995) anser att utemiljön är en mötesplats för barn och vuxna. Hon menar att miljön bör 

skapas och användas utifrån barnens åsikter och viljor och pedagogerna skall vara uppmärksam 

för vad barnen gör utomhus och utifrån det tillägna sig kunskaper i hur de ska agera.  

3.3 Utemiljöns utformning 
Det finns enligt Brügge (2007) två olika utformningar av skolans utemiljö. Dels kan dess syfte 

vara en plats för barnen och eleverna att leka på under raster. Den är då oplanerad och innehåller 

tomma, öppna ytor. Den kan också vara en utemiljö som är välplanerad, vars syfte är att vara 

intressant, lärorik och givande i såväl undervisning som lek samt ge möjlighet till upplevelser 

och sociala möten. Utevistelse är även gynnsam för hälsan. Hon menar att det enda hindret för 

att flytta ut verksamheten är pedagogerna, som ännu inte är villiga att använda de metoder och 

annorlunda krav som utomhuspedagogik innebär. Krav och utmaningar som även ställs på 

eleverna i en annorlunda och mer varierad miljö.  

Björklid (2005) menar att utemiljön på skolor och förskolor är fantasilös och likriktad. Den 

utsänder enligt henne verksamhetens intentioner och hur utemiljön förväntas användas. Istället 

för att väcka och stimulera fantasin hos barn och pedagoger, bör den vara variationsrik och 

utmana barnen till att vilja utforska den. Även Mårtensson (1993) anser att ”när miljön både 

lockar och utmanar, motiveras hela barnet att delta, och en kraftig inlärning sker” (s. 12). Hon 

menar också att barn har ett behov av få nya intryck för att utvecklas. En miljö som inte ger 

möjlighet till det hämmar barnets utveckling. En utemiljö med rik växtlighet är varierande och 

förändras ständigt med årstiderna, vilket lockar barnen. Däremot, menar hon måste utemiljön 

som är skapad av människan vara tydlig och innehålla detaljer som är möjliga att utforska och 

som barnen ser som meningsfulla. Mårtensson (1993) beskriver hur barn söker en balans mellan 

där de känner en trygghet och samtidigt får en utmaning. Han menar att det är först då en 

utveckling kan ske. Problem uppkommer dock då denna upplevelse inte ligger på samma nivå 
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för två barn utan är individuell. Därmed bör utemiljön ständigt kunna erbjuda nya utmaningar för 

alla barn.  

Norén-Björn (1993) anser att det bör finnas gungor, sandlådor, rutschkana och 

klättermöjligheter. Detta är traditionella lekredskap som skall vara utmanande och som är viktiga 

för barnens utveckling. Det bör också, enligt henne finnas platser där barnen kan förverkliga sin 

fantasilek, exempelvis några lekstugor som kan föreställa det barnen vill i just den leken. Den 

miljön ska också möjliggöra att barnen själva kan bygga vidare med hjälp av lösa plankor eller 

skynken. Norén- Björn betonar vikten av att dela in utemiljön i olika mindre rum som ger plats 

för diverse aktiviteter och att barnen får leka eller arbeta ostört. Hon menar dessutom att tillgång 

till de fyra elementen; vind, vatten, eld och jord bör finnas. Vatten är ett måste på förskolor 

exempelvis i form av en bäck där vattnet cirkulerar eller genom baljor så barnen kan använda det 

i sina lekar eller till odlingen. Hon uppger att vattnet har en lugnande effekt på barnen och att de 

är mycket fascinerade och intresserade av vattnets olika former, att hälla vatten, att se vad som 

sjunker och vad som flyter och så vidare.  

3.3 Utemiljöns användning 
Inom förskolan har utemiljön en stor betydelse och används, enligt Brügge (2007) på ett mer 

pedagogiskt sätt än i skolan. Hon menar att genom att använda utemiljön i form av ett 

”klassrum” ökas inte enbart elevernas lust till att lära utan även deras intresse och nyfikenhet. 

Hon anser att utomhusundervisningen inte ska stå för sig självt utan vara ett komplement till den 

traditionella undervisningen och ständigt vara samspelta med varandra. Utevistelse i förskolan 

ses enligt Mårtensson (2004) som en självklarhet. Den är en del av den vardagliga verksamheten 

och ofta organiserad. Till skillnad från i skolan där utevistelse många gånger är detsamma som 

”rast”, det vill säga när skolans verksamhet avbryts för ledighet.  

Björklid (2005) uppmärksammar pedagogens medvetenhet kring de pedagogiska verktyg som 

finns och hur de använder sig av dem som finns tillgängliga inomhus men ofta inte är medvetna 

om de möjligheter som finns i utemiljön. Även Dahlgren (1997) menar att pedagogernas 

kunskaper är i behov av att breddas. Han menar att de inte har tillräckliga kunskaper i hur en 

varierande miljö där naturen används till olika aktiviteter skapas. I en sådan miljö, menar 

Dahlgren, sker leken i en lärandemiljö som påverkar barnens alla sinnen och främjar 

kreativiteten.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Vår studie kommer främst att inrikta sig på att besvara frågan hur. Hur pedagogerna förhåller sig 

till och uppfattar den nya, ”moderna” utemiljön såväl som den gamla miljön ur diverse aspekter. 

Vi har sökt efter likheter och skillnader i deras uppfattningar och åsikter, för att försöka finna 

den möjliga variation som finns. Pedagogen och filosofen John Deweys teori ”learning by 

doing” behandlar hur barn lär genom handlingen och användandet av såväl kroppen som hjärnan 

samt dess påverkan på varandra. Detta viktigt för arbetet då utemiljön ur pedagogisk synvinkel 

handlar mycket om att lära sig genom att göra.  

4.1 John Dewey 
John Deweys (1859-1952) teori, ”learning by doing” utgår från att barn lär genom att undersöka 

och kommunicera med varandra. Han menar att kroppen och hjärnan är en helhet vilket innebär 

att kroppen påverkar hjärnan (kunskap och medvetande) och tvärtom (Dewey, 1997). Att 

lärandet har sin utgångspunkt i handlingen utgår från teorin om lärande genom erfarenhet. Han 

menar att erfarenhet kan delas in i två typer, interaktion i form av samspel med pedagoger, andra 

barn och sin omgivning, samt kontinuitet. (Dewey, 2004) 

Dewey (2004) uppger också att lärandet är beroende av och varieras av hur pedagogen är 

gentemot barnen. En auktoritär pedagog eller en som låter barnen vara mer självständiga och 

delaktiga utgör skilda lärsituationer. Han menar att en balans mellan de två lärarstilarna är en 

förutsättning för att maximalt lärande ska ske. Dewey ser barnet i centrum. De metoder som 

används och ämnesstoff som lärs ut bör anpassas till elevgruppen och utifrån deras erfarenheter.  

För att barnen ska erhålla en aktiv utveckling måste de tränas i de fyra instinkter som alla barn 

har. De är den sociala- , undersökande- , konstruerande-  samt konstnärliga instinkten. Den 

sociala innebär intresset barn har till att kommunicera, den undersökande är barnets intresse i att 

se hur saker fungerar. Inom den konstruerande instinkten ingår barnens skapande i olika former, 

exempelvis fantasin i låtsaslekar och rörelser. Den konstnärliga instinkten handlar om barnens 

konstnärliga uttrycksformer. (Dewey, 2004) 

Enligt Dewey (1997) har förskolans utemiljön främst tre funktioner. Den ska vara förenklad där 

det finns möjlighet för eleverna att tillgodose grundläggande egenskaper inför framtiden. 

Skolmiljön bör också vara separerad från allt negativt i samhället, skolan ska ha en positiv 

inverkan på barnet, menar Dewey. Den bör också ge möjligheter för barnet att ta sig an 

utmaningar, som skiljer sig från den sociala grupp barnet kom ifrån. Exempelvis att barnet får 
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möta människor som kommer från en annan social kontext. Det menar Dewey leder till stimulans 

och nya intryck. Att uppleva detta är viktigt i barnets uppfostran och utvecklingen.  

4.2 Styrdokument 

Den pedagogiska verksamheten i förskolan skall utgå från läroplanen, Lpfö98. Den i sin tur 

baseras på de bestämmelser som finns i skollagen (Skolverket, 2005). Av skolverkets skrift 

Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan framgår att det är viktigt att förskolans miljö 

ska vara utformad så att den skapar gynnsamma förutsättningar för lek och aktivitet. 

Styrdokumenten föreskriver också att det ska finnas miljöer för lek såväl inomhus som utomhus.  

I Läroplanen för förskolan, Lpfö98 står det bland annat att:  

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, s.7, 

utbildningsdepartementet, 2006) 

Carlgren och Marton (2000) anser att de läroplaner som finns inom skolväsendet idag inspirerar 

lärarna till att själva utforma hur undervisningen skall vara då de finns få anvisningar kring detta. 

Till skillnad från tidigare läroplaner är de som finns idag målstyrande, alltså, det är upp till varje 

lärare och pedagog att utforma undervisning efter de mål som finns.  

 

I läroplanen för förskolan, lpfö98 står det också att: 

Den pedagogiska verksamheten skall genomföras så att den stimulerar och utmanar 

barnets utveckling och lärande. Miljön skall vara öppen, innehållsrik och 

inbjudande. Verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda 

lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya 

erfarenheter, kunskaper och färdigheter. (Lpfö98 2:2)    
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5. Metod 
Vi kommer i det här avsnittet att presentera den metod som vi har använt i vårt examensarbete. 

Vi har genomfört en fallstudie på en förskola i Västsverige genom att använda oss av kvalitativa 

intervjuer.  

5.1 Kvalitativ forskning 

Olsson och Sörensen (2001) menar att inom kvalitativ forskning har forskaren ofta haft kontakt 

med försökspersonen tidigare eller under studiens gång, tillskillnad från kvantitativ där ett möte 

med respondenten inte alltid är nödvändigt. De menar också att kvalitativ forskning innebär att 

såväl frågeställning som teori och empiri växer fram och fördjupas successivt under studiens 

gång. Till skillnad från kvantitativ forskning, där resultaten bygger på svar från ett stort antal 

individer, bygger kvalitativ forskning på få individer vilket medför att resultaten gäller i vissa 

specifika sammanhang eller miljöer och är därmed inte alltid generaliserbara.   

De menar också att i den kvalitativa forskningen söker forskaren efter den tillfrågades 

”personliga perspektiv och referensram och söker efter en så fullständig bild som möjligt av 

informantens situation” (Olsson och Sörensen, 2001, s.63)  

Det som avgör studiens metod beror på syftet med undersökningen (Trost, 2005). Eftersom vårt 

syfte är att kritiskt granska pedagogernas uppfattningar samt hur de förhåller sig till utemiljön 

anser vi att en kvalitativ forskning är att föredra, då vi vill ha ett djupare resultat snarare än ett 

övergripande.    

5.1.1 Kvalitativa intervjuer 

Vi har valt att genomföra vår empiriska undersökning genom att använda oss av kvalitativa 

intervjuer. Anledningen till att vi valt kvalitativa intervjuer är att vi vill få reda på vad var och en 

av pedagogerna har för personliga åsikter och förhållningssätt. Vi vill genom våra intervjuer få 

fram ”den intervjuades eget perspektiv” inom ämnet (Kvale, 1997, s.32). Ett av målen med 

kvalitativa intervjuer är att få en nyanserad bild av det undersökta fenomenet. En sådan intervju 

utgår inte från på förhand strikt bestämda frågor men är inte heller ett helt spontant samtal, utan 

är fokuserad på vissa förbestämda ämnen. Inom dessa får den intervjuade själv uttrycka sitt 

förhållningssätt . Det söks efter de skilda uppfattningar som finns kring förskolans utemiljö 

snarare än en bestämd åsikt. Det viktiga är att beskriva dessa skilda uppfattningar så likvärdigt 

som möjligt utifrån respondenternas svar. (Kvale, 1997) 
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Kvale (1997) menar också att vid en kvalitativ forskningsintervju noteras inte bara vad den 

intervjuade säger utan även hur det sägs. Detta talar för ett fokus på såväl kroppsspråk som 

tonfall för att tolka mellan raderna. Det är också en anledning till att spela in samtalen med en 

diktafon där inspelningen senare kan överförs till dator och lyssnas på där. 

Kvale (1997) delar in en intervjustudie i sju stadier. Det första stadiet är tematisering där 

undersökningens syfte formuleras samt där en beskrivning av ämnet görs. Här är de didaktiska 

frågorna av stor vikt, varför, vad och var bör fastställas innan metoden, alltså hur, bestäms. Nästa 

stadie är planeringen där hela undersökningen planeras och där etik och moralfrågor tas i 

beaktelse. Nästa steg i undersökningen är intervjuerna följt av utskrift där transkriberingen 

verkställs. Det femte stadiet ar analys där tematiseringen (stadie ett) avgör vilka metoder som 

används och hur. Resultatens trovärdighet, dvs. reliabilitet och validitet fastställs i stadie sex, 

verifiering. Slutligen formas resultatet av undersökningen i en vetenskaplig rapport, 

rapportering. (s.85) 

Vi ser intervjun som en mer givande metod än exempelvis gruppsamtal då det möjligen kan bli 

så att den som vet mest pratar mest, det finns då en risk att vi inte får fram vad de andra faktiskt 

kan eller anser. Det kan också bli tvärtom, att den som faktiskt kan inte säger så mycket. Kvale 

(1997) beskriver också svårigheten för intervjuaren med att ha gruppsamtal, eller fokusgrupper, 

då samtalet kan bli ostrukturerat vilket kan leda till en komplicerad datainsamling som blir 

mycket svåranalyserad.  

Det finns även nackdelar med att välja en intervju, då intervjupersonen kan känna sig utpekad 

eller försöker svara just det hon eller han tror att vi vill höra. Därför är det viktigt att göra 

intervjun så avslappnad som möjligt. En annan anledning till intervjuer istället för gruppsamtal 

är av praktiska skäl. Vår tid är för kort för att kunna organisera gruppsamtal bland fler pedagoger 

på förskolan samtidigt.  

5.1.2 Fallstudie 

I denna studie har vi valt att göra en fallstudie av en förskola vars utemiljö har förändrats till det 

vi kallar den ”moderna” utemiljön. Vi valde att genomföra en fallstudie eftersom vi har en 

begränsad tid och kan då fördjupa oss på anledningen till förändringen hos denna förskola. 

Genom att studera endast en förskola så får vi ut material som vi hinner gå in på djupet på i 

analysen. Enligt Yin (2006) passar en fallstudie när forskningsfrågorna söker efter svaret på hur 

och/eller varför och har ett fokus på aktuella  händelser, och det är vad vi vill ha svar på i vår 

studie då denna nya miljö är en aktuell företeelse och vi vill veta varför det blivit en förändring. 
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Enligt Backman (1998) finns det tre sorters fallstudier beroende på vad man har för syfte med sin 

studie. Dessa är förklarande, beskrivande och undersökande. Den förklarande fallstudien är ute 

efter att förklara till exempel ett fall eller en företeelse. Är det en beskrivande inriktning som 

finns så är man ute efter att beskriva ett fenomen eller beskriva varför saker är så just i det fallet. 

Det sista är den undersökande studien då det handlar om att undersöka en händelse, ett fall eller 

en företeelse. Det går också, enligt Backman, att kombinera dessa fallsudier beroende på vad 

syftet med undersökningen är. Det går till exempel att ha både en förklarande och undersökande 

ingång då man exempelvis vill undersöka vad som ligger bakom ett inträffande och sedan 

förklara vad som kommits fram till. Backman menar at alla dessa tre går att kombinera på olika 

sätt. Vår studie kommer att luta åt det undersökande hållet då vi vill undersöka varför det blivit 

en förändring samt åsikter kring förändringen. 

Kvale (1997) menar att det finns tre olika sätt att generalisera, dra slutsatser, utifrån en fallstudie. 

Vid naturalistisk generalisering drar författaren slutsatser efter egna kunskaper och erfarenheter. 

Vid en statistisk generalisering bygger själva fallet på slumpmässigt utvalda människor som 

generaliseras utifrån beräkningar för att få fram statistisk data. Den tredje, analytisk 

generalisering, bygger på att författaren analyserar skillnader och likheter och drar slutsatser 

utifrån det. Vi kommer således i vårt arbete att inspireras av den analytiska inriktningen när vi 

drar våra slutsatser.   

Nackdelarna med att ha en fallstudie som metod kan vara att vi får ett resultat som är subjektivt 

för just denna förskola och möjligtvis inte något som gäller för övriga regionen. Vi anser att med 

tanke på den begränsade tid vi har så skulle resultatet bli för ytligt om vi skulle ha fler förskolor. 

Vi ser det också som en fördel med fallstudie att få möjligheten att intervjua fler människor på 

samma arbetsplats och jämföra svaren dem emellan. Vi tror att vi då kan få fram fler nyanser i 

svaren och får en intressant infallsvinkel då vi kan se likheter och olikheter mellan personer som 

arbetar på samma arbetsplats och har samma utemiljö att utgå ifrån.  

Det kan vara så att det är svårt att dra slutsatser i analysen som gäller mer övergripande för 

förändringen i hela regionen eftersom vi undersöker ett enstaka fall. Yin (2006) säger att 

flerfallsstudier ibland kan uppfattas som mer starka, men behöver inte nödvändigtvis vara det. 

Han säger också att enfallsstudier kan ha fördelar med att de inte tar så stor kraft och tid som 

flerfallsstudier samt att koncentrationen då kan gå till att se mer unika och ovanliga företeelser i 

det fallet man har. Därför tycker vi att det väger över att ta ett fall gentemot flera då vi tror att vi 

får ett djupare resultat och analys. Det en enfallstudie förlorar i översikt vinner den i djup.  
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5.2 Validitet och reliabilitet  

Reliabiliteten avser till vilken grad undersökningen är genomförd på ett tillförlitligt sätt och är 

pålitlig. Det syftar till om vi har med vår undersökning fått fram ett tillförlitligt resultat. Enligt 

Kvale (1997) så måste man se till både reliabiliteten hos sina intervjupersoner men också hos sig 

själv som intervjuare. Har i vårt fall våra intervjupersoner sagt vad de menar eller har de sagt vad 

de tror att vi vill höra? Vi kunde under ett fåtal tillfällen under våra intervjuer upptäcka att vi fick 

svar vi kände var mer korrekta än svar som var vad intervjupersonerna egentligen ville säga. Vi 

kände dock att de allra flesta i våra intervjuer var ärliga och genom att lyssna och diskutera våra 

inspelningar av intervjuerna har vi tillsammans kunnat vara överens om när vi känner att de 

svarar mer vad de tror vi vill höra. Det andra Kvale tog upp var reliabiliteten hos oss som 

intervjuare. Han menar där att det är viktigt att analysera sin egen insats och se om de frågor man 

ställde var ledande eller om de tonfall man använde sa sin egen mening om vilken åsikt man 

hade om frågan. Innan intervjuerna har vi analyserat våra frågor många gånger för att få ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt. Vi tänkte även innan på vårt kroppsspråk och tonfall och 

försökte alltid vara objektiv i varje fråga, men vi anser att i vårt ämne så fanns det inga så starka 

åsikter om för eller emot så vi känner att vi har en god reliabilitet i vårt arbete.  

Validitet syftar på ifall det vi undersökt är relevant med avsikt på det vi utgett oss för att 

undersöka. ”Med validitet avses att man som forskare verkligen mäter det man avser mäta.” 

(Merriam, 1994. s. 89-90).  

Merriam menar här att det är viktigt att se till validiteten hos sitt arbete. Det är viktigt att tänkte 

efter under arbetets gång så att man undersöker det som ska bli undersökt. Det är då viktigt att gå 

igenom sitt syfte med undersökningen och ta det i relevans till de frågor vi tänkt ställa. Kvale 

(1997) menar här att det är viktigt att hela tiden gå tillbaka, granska och ifrågasätta det resultat 

som samlats ihop och se så det verkligen överrensstämmer med syftet i undersökningen. Vi har 

försökt att anpassa oss efter detta då vi under våra intervjuer ibland gick tillbaka och såg till vad 

som svarats på och hur det stämde överens med vårt syfte och våra frågor. Vi anser att vårt 

material, både intervjuer och litteraturinsamling stämmer överens med vad vi utgett oss för att 

undersöka. 

5.3 Etik 

Eftersom vi i detta arbete valde att göra kvalitativa intervjuer var hänsynen mot de deltagande en 

stor del för oss att tänka på. Enligt Johansson och Svedner (2004) så är det viktigt att alltid vara 

ärlig om undersökningens syfte och ge alla deltagare plats att samtycka till intervjun samt ha 
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möjlighet att avbryta den när som helst. De ska också kunna ställa frågor om intervjumetoden 

och alltid kunna få dem ärligt besvarade. De intervjuade ska också kunna vara trygga i att deras 

identitet ska vara anonym. Behövs namnen av någon anledning nämnas så ska alla respondenter 

var tillfrågade innan.  

Vi gick ut tidigt och frågade om det var möjligt att göra intervjuerna på denna förskola. Vi ansåg 

att på så sätt så gav vi pedagogerna tid att fundera på om de kände sig bekväma med att vara 

medverkande i vår rapport. På så sätt, tyckte vi, att det var mindre risk att någon respondent 

senare skulle känna sig pressad in i att bli intervjuad och senare ångra sitt val så att vi stod utan 

en viktig del i vår empiri.  

I vår rapport så var anonymitet en självklarhet. Att namnge pedagogerna samt förskolan ansåg 

inte vi viktigt då det inte är förskolan som är i centrum utan varför själva förändringen i 

utemiljön kom fram. Därför gav vi pedagogerna fingerade namn samt benämner förskolan som 

”en förskola i Västsverige” . Vi valde ändå att ge dem namn istället för att referera till dem som 

pedagogerna eller P1 och liknande. Detta för att vi anser att det då är lättare att skilja dem åt i 

resultatkapitlet. 

5.4 Didaktisk relevans 

Vår studie är främst inriktad på att besvara frågan hur; hur pedagogerna förhåller sig till den 

tidigare respektive den nya miljön samt hur den kan användas. Vi anser det vara av relevans då 

allt fler förskolor förändras och att vi snart är en del av verksamheten och bör då veta hur, med 

vad och varför vi ska använda den utemiljö som finns på förskolan. Det är för oss viktigt att inte 

bara veta att någonting finns, det är dessutom grundläggande i yrket att ha kunskaper kring bland 

annat hur och varför. 
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6. Design 

Vi kommer här mer konkret beskriva hur vi gick tillväga under arbetets gång. Hur vi genomförde 

intervjuerna samt vår litteraturinsamling. 

6.1 Intervjuer 

Vi genomförde fem intervjuer med pedagoger på en förskola som genomfört förändringar med 

sin utemiljö.  

6.1.1 Urval 

Vi gjorde fem individuella intervjuer på en förskola i västra Sverige. På förskolan arbetar åtta 

pedagoger på två avdelningar. Avdelningarna är åldersblandade, från 1 år till 5 år. Det går 

sammanlagt cirka 45 barn på förskolan.  

De fem pedagoger vi valde att intervjua är uppdelade på de båda avdelningarna. Anna-Karin och 

Lisbeth från avdelning 1 har båda arbetat på förskolan under flera år. Anna-Karin är utbildad 

förskollärare. På avdelning 2 har vi valt att intervjua Pia, Barbro och Maria. Maria är relativt 

nyutexamineras f-5 lärare samt utomhuspedagog. Hon var dock inte med när projektet 

påbörjades, men har nu arbetat på förskolan under en längre period och ser hur den ”moderna” 

utemiljön används. Pia är utbildad förskollärare. Respondenterna är av varierad ålder, med ett 

spann från ca 30 år till 65 år. Vi ville ha en blandning av pedagoger, utifrån ålder och erfarenhet, 

för att vårt resultat skulle bli så generaliserbart som möjligt samt för att de olika uppfattningarna 

skulle komma fram. 

6.1.2 Genomförande 

Vi tog tidigt kontakt med förskolan där vi ville göra vår empiriska undersökning. En av oss hade 

tidigare varit där och gjort praktik. Vilket underlättade kontakten med förskolan men som både 

hade för- och nackdelar vad gäller förkunskaper om såväl utemiljö som pedagogerna. Mycket 

kraft lades ner på att vara så objektiv så möjligt under genomförandet och analysen, men de 

underlättade också vid oklarheter. Vi bestämde tid och datum samt ungefär hur många vi ville 

intervjua. Därefter beslöts att vi skulle intervjua två från varje avdelning: Det skulle vara lagom 

till att börja med tanke på våra urvalskriterier. Tanken om att utföra gruppsamtal fanns men vi 

beslöt tidigt att individuella intervjuer blev den mer passande metoden.  

Vi införskaffade oss en diktafon samt planerade för hur intervjuerna skulle gå till. Eftersom vi 

var två och den intervjuade var ensam var det viktigt att det skulle vara avslappnat och ett samtal 



 22

oss emellan så att inte den intervjuade skulle känna sig i underläge. Vilket också är betydelsefullt 

vid en intervjuare. Vi satte också upp vissa teman vi ville att intervjun skulle handla om. Under 

vissa av intervjuerna togs dessa ämnen upp naturligt medan vi med några fick styra intervjuerna 

in på det. Efter intervjuerna lyssnade vi igenom det materialet vi fått ihop och började 

transkribera det.  

6.1.3 Transkribering 

Vi transkriberade våra intervjuer. Intervjuerna var inspelade på diktafon och dessa överfördes då 

till dator där vi kunde lyssna och skriva ner ordagrant vad som sades i intervjuerna för att lättare 

få en överblick över vad som kom fram. Enligt Kvale (1997) är transkribering en viktig del då 

det är mycket enklare att få en helhetssyn över materialet om det är nedskrivet. Överblicken 

behövs för att lättare kunna analysera och se samband och teman i intervjuerna. Vi valde att 

skriva ner ordagrant men att ta bort utfyllnadsljud som t ex öh, mmm, etc. för att dessa kändes 

onödiga i sammanhanget och behövdes inte för att förstå kontexten i vad de tillfrågade sa och 

hur de sa det.  

Kvale (1997) tar också upp saker som är negativa med att transkribera sitt material. Han menar 

att tiden är en stor faktor, då han skriver att det för en tränad sekreterare kan ta fem timmar att 

skriva ner en timmes intervju. När denne sekreterare sedan lämnar bort materialet menar Kvale 

att det då kan vara svårt för forskaren att se vissa samband mellan meningar eller om vissa 

meningar är ironiska eftersom det talade språket är så olikt det skrivna. Vi ser dock inte detta 

som något större problem eftersom det är vi själva som transkriberar och får då en annan insikt i 

hur intervjupersonerna talade. Vi kan komma ihåg ironi eller samband mellan stycken mer än om 

en annan person hade transkriberat åt oss. Tiden är såklart en fråga som kommer påverka oss, 

men vi känner att det ändå kommer ta mindre tid att transkribera och sedan analysera än att 

försöka analysera materialet från inspelningarna.  

Efter transkriberingen tog vi det skrivna materialet och letade upp likheter och skillnader mellan 

de olika uttalandena i intervjumaterialet utifrån teman som vi sedan valde att skriva utifrån i 

arbetet.  
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7. Resultat 
Nedan följer resultatet av vår empiriska undersökning. Vi har valt att dela in resultatet teman 

som framkom av den empiriska undersökningen; 7.1 Styrningen av utemiljöns förändring, 7.2 

Uppfattningar kring den tidigare utemiljön, 7.3 Den ”moderna” utemiljöns fördelar, 7.4 Den 

”moderna” utemiljöns nackdelar samt 7.5 Den ”moderna” utemiljöns funktioner.    

7.1 Styrningen av utemiljöns förändring 

Utemiljön på förskolan innan förändringen bestod av några gungor, en sandlåda och två 

rutschkanor. Där fanns också ”skogsplatser” med träd och små kullar och en stor tom grönyta. 

Av pedagogerna sågs den som ”torftig”. Efter förändringen av utemiljön hade de på vår specifika 

förskola kvar gungorna, rutschkanorna och sandlådan, men de byggde också upp en pilkoja, en 

vattenbana, ett växthus med kryddträdgård och en hinderbana. De har också fått en vattentunna 

och en flyttbar diskbänk som ställs fram med jämna mellanrum. Skogsplatserna blev något färre, 

men gården blev mer varierad.  

De tillfrågade pedagogerna på förskolan uppfattade utemiljön som bristfällig och önskade en 

förändring till att vara mer anpassad för barnens lek- och lärbehov. De fick tips från den så 

kallade Naturskolan om hur man kunde arbeta med exempelvis matematik utomhus och hur man 

skulle kunna utforma vattenbanor. Förskolan ingick då i ett matematikprojekt som pågick i deras 

verksamhetsområde. Vilka som styrde förändringen och bestämde utformningen av den nya 

miljön har dock de tillfrågade skilda uppfattningar om. Vår undersökning resulterade i en 

indelning där antingen Pedagogernas urval av barnens idéer eller Naturskolans krav styrde 

förändringen.   

7.1.1 Pedagogernas urval av barnens idéer  

Tre av de intervjuade pedagogerna hävdar att barnen var med och bestämde från början över hur 

den nya utemiljön skulle se ut.  De var med genom hela arbetet, från idé till planering och 

genomförande. De fyra pedagoger vi intervjuat som arbetade på förskolan vid detta tillfälle 

beskriver hur barnen fick i uppgift att rita upp vad de ville ha på sin utegård. Det kom då upp 

förslag som exempelvis; solstolar, bollplank med olika geometriska former [finns på skolgården 

nära förskolan], växthus med en sommaräng att sitta i, en stor bil, vattenfall och vattenbana, tält 

och vägmärken.  

Pedagogerna väljer dock i intervjuerna att rikta uppmärksamheten mot en del av barnens förslag 

mer än andra. Pedagogerna menar snarare att det var dem själva som till viss del styrde vilka 
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idéer som de ansåg var möjliga att genomföra och inte. Ingen av pedagogerna menar att det var 

endast barnen som var med och bestämde utan tar upp hur det var ett samspel mellan pedagoger 

och barn. En pedagog säger att det var barnen som hade givit förslagen de skickade till 

naturskolan, under inflytande från pedagogerna för att, som hon säger, få fram […]bra grejer som 

gick att genomföra. Annars hade det ju inte gått.(Pia) Pedagogerna uttrycker att det var barnens idéer 

som styrde mest och att de själva bara hjälpte till marginellt, men en del av pedagogerna kan 

också antyda att det var lite mer styrning än vad som sagts. Vi får uppfattningen att 

pedagogernas urval är en faktor som inte får glömmas bort. Pedagogerna menar att barnens idéer 

var det som styrde men att de själva sedan fick göra ett urval av saker som var möjliga, medan 

det ibland låter som om det ligger bakom mer påverkan från vissa pedagoger.  

En pedagog har uppfattningen att de valde bort några förslag på grund av att det finns så mycket 

regler och förordningar som gjorde att flera av barnens idéer inte var genomförbara. 

De ritade ju. Barnen fick ju rita önskemål och då hade vi ju flera önskemål men då 

hade vi ju det här att det är ju för säkerheten. Vi hade ett plank, ett sådant där 

klätterplank men då måste vi alltså gräva ur, lägga massa sand. De har vissa, alltså 

många regler om hur det ska se ut under och då la vi det på is. (Lisbeth) 

Även andra pedagoger uttrycker hur regler och förordningar ibland kan sätta stopp för vissa idéer 

och hindra det kreativa i arbetet. Lisbeth är den av dem som starkast tar upp hur hon anser att det 

förhindrar mycket av det som de ville bygga på förskolan. Hon anser att det är viktigt med 

säkerhet men att det ibland kan gå överstyr, och att det i detta fall tog bort mycket av de förslag 

de hade. Lisbeth uttrycker hur hon känner sig begränsad i sin kreativitet och hur hon tror att de 

kunnat göra mycket mer på gården om de inte haft så strikta regler.  

7.1.2 Naturskolans krav  

 En av pedagogerna anser att barnen fick komma med idéer sedan var det naturskolan som 

beslutade vilka idéer förskolan skulle få bidrag för att genomföra. Naturskolan hade som krav att 

det förskolan skulle få bidrag för skulle kunna ses ur miljösynpunkt och med ett 

kretsloppstänkande. Förskolan skickade en lista med alla de alternativ pedagoger och barn 

kommit fram till och sedan valde naturskolan de alternativ som mötte deras krav.  

Och då sa de så att det måste vara ur miljösynpunkt. Då var det växthuset som 

barnen hade önskat sig och vattenbanan en del i det för att det är ju 

kretsloppstänkande då och miljömässigt tänkande. Så därför fick vi pengar till de 
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två för man kunde… man kunde ju inte få hur mycket pengar som helst. (Anna-

Karin) 

Anna-Karin har uppfattningen om att när Naturskolan skulle ge sitt bidrag hade de inte mycket 

att säga till om. De fick acceptera deras beslut, eftersom den egna budgeten inte har utrymme för 

så stora kostnader som en förändring av detta omfång skulle innebära. Vi får uppfattningen om 

att pedagogerna ansåg det nästintill omöjligt att få till en sådan stor förändring som de gjort nu, 

om de inte fått bidrag av någon sort. Material för att bygga var för dyrt för att de pengar som 

förskolan har ska räcka till. Att då acceptera naturskolans beslut verkar på pedagogerna som 

självklart för att få en förändring i utemiljön. Vi får också uppfattningen om att Lisbeth anser att 

de inte fick bidrag till just de saker som både pedagoger och barn hade önskat sig mest. De fick 

böja sig för Naturskolans krav. Hon säger dock att detta beror på säkerheten. De förslag som 

Naturskolan hade kvar att välja på när de uteslutit de som var för svåra att genomföra på grund 

av säkerhet, var de som hade med vatten att göra.  

Någon bil som barnen ville att vi skulle bygga som man skulle kunna sitta på 

men det var också mycket regler så då la vi det där. Så därför blev det med 

vattnet det som var enklast att jobba med utan att man skulle få massa förbud.  

(Lisbeth) 

Maria säger att hon sett att många andra förskolor i närheten har gjort ungefär samma förändring 

och tror att det kan ha att göra med att många fått pengar från Naturskolan och att 

naturpedagoger utifrån har varit inblandade och gett bidrag för ungefär samma förslag. 

[…]de som har jobbat med utemiljöerna har ju gjort ungefär det som vi har 

gjort. […]det är ju lite intressant, om det är så att det har varit naturpedagoger 

inblandade. (Maria) 

Maria menar att hon anser att det är intressant att så många olika förskolor har gjort liknande 

förändringar oberoende av varandra. I likhet med oss funderade Maria kring utifall det var så att 

naturpedagoger från Naturskolan hade varit inblandade i hur förändringsarbetet skötts på andra 

förskolor också och om det då i så fall hade påverkat på så sätt att många förskolor fått bidrag för 

att bygga liknande saker. Maria är inte helt säker på om det har varit naturpedagoger inblandade 

på de andra förskolorna, men anser ändå att det är intressant hur lika förändringar som gjorts, 

och att det måste finnas påverkan någonstans ifrån för att få till så lika utemiljöer på så många 

olika förskolor. Hon kan inte säga om det är Naturskolan eller om det är så att pedagoger på 

olika förskolor sett vattenbanor och pilkojor på andra förskolor och sedan ansökt hos naturskolan 
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om bidrag för just dessa. Vi anser också at det är en väldigt intressant aspekt att tänka över. I 

våra intervjuer kommer det fram relativt starkt fram att det var vattenbana och växthus som 

bidrag kunde ges för, men att dessa alternativ kanske inte möjligtvis var de som var de allra mest 

önskade av varken personal eller barn.  

7.2 Uppfattningar kring den tidigare utemiljön 
Nedan presenteras pedagogernas skilda uppfattningar kring den tidigare utemiljön. Analysen 

visar att endast pedagogen Barbro var positiv till hur det såg ut före förändringen. Som vi nämnt 

i metodkapitlet arbetade inte Maria på förskolan vid denna tidpunkt och har därför ingen 

uppfattning i denna fråga.  

7.2.1 Den tidigare utemiljöns behov av förändring 

Flera av pedagogerna som arbetade på förskolan innan förändringen upplevde inte att gården 

hade många styrkor då. De ansåg att gården var tråkig, bristfällig och inte inspirerande till lek 

och lärande. Samtliga tyckte visserligen att gården var en fungerande plats för barnen att leka på, 

men att den var alldeles för tom och det fanns inte mycket att göra ur en vidare pedagogisk 

mening. Det gjorde att barnen snabbt tröttnade på att vara ute. Pia anser att det både är roligare 

och lättare att flytta ut verksamheten nu.  

Kan du förklara hur det ser ut här ute? (Jenny) 

Ja, det var ju så när jag började här att förskolan är ju så bra på alla sätt och vis. 

Men utemiljön då? Här ute ser det verkligen inte bra ut. Inbjuder inte till 

någonting. (Pia) 

Även Anna-Karin talar om den bristfälliga utegården och betonar hur tom hon ansåg att den var 

innan de beslöt sig för att genomföra en förändring.  

Ja det var det för då fanns det ingenting på de ställena, som vi har byggt upp det nu 

ju. Så då var det ju väldigt tomt. Och det var ju det vi tyckte, att vi hade en torftig 

gård. (Anna-Karin) 

Anna-Karin menar att den gården de hade innan var tråkig och fungerade inte till annat än att 

vara en lekplats för barnen. Både hon och Pia talar om hur det då inte fanns samma inspiration 

att använda gården i ett pedagogiskt syfte på samma sätt som det finns efter förändringen. Den 

blev då mer en lekyta där barnen var för att få friskt luft och leka ute. Pedagogerna ansåg då att 
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gården hade mer potential än så och ville ha en förändring för att kunna använda gården till mer 

än lek.  

7.2.2 Den tidigare utemiljön möjligheter 

Trots att de flesta pedagogerna håller med om att miljön var ”tom och torftig” upplevde 

pedagogen Barbro den tidigare utemiljön som en bra gård med mysig skog och möjligheter till 

lek. Hon anger att det fanns pulkabacke samt träbåt mm som barnen uppskattade. Hennes åsikt är 

att den hade sina fördelar och barnen tyckte om sin gård även då. Hon tycker dock att den nya 

förändringen har tillfört mycket. Det har blivit en förbättring, men en förändring var möjligen 

inte helt nödvändig. De hade en väl fungerande gård innan.  

Alltså jag tycker att den var ju rätt trevlig för vi har ju skogen och vi har ju den här 

kullen som vi har på vintern väldigt mycket när vi åker pulka. Och vi hade ju de 

här träden och båten och så. Så det fanns men visst har detta tillfört mycket. 

(Barbro) 

Vi får uppfattningen av att om Barbro själv hade bestämt så hade det nödvändigtvis inte behövts 

förändras så mycket, hon upplevde att barnen hade roligt på den gården de hade. Hon sätter sig 

dock inte emot den nya förändringen utan tycker att den är jättebra den också. De andra 

pedagogerna upplevde inte heller att barnen hade tråkigt ute, men att gården blev mer en lekplats 

och att de hellre ville ha en gård som kunde anpassas till både lek och lärande. På Barbro verkar 

det som om hon var nöjd med att ha en gård som en lekplats. 
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7.3 Den ”moderna” utemiljöns fördelar 

Respondenterna talade om den ”moderna” utemiljöns fördelar. Samtliga pedagoger var nöjda 

och positiva till förändringen. De betonade dock vissa positiva aspekter mer än andra, vilka är 

presenterade nedan.  

7.3.1 Den ”moderna” utemiljön är mer varierad 

Lisbeth betonar många gånger hur viktigt det är med olika rum och platser för barnen att vara på, 

att varje barn har möjlighet att hitta sin egen plats. Hon menar också att det nu finns något på 

gården för varje barn utifrån deras egna intressen. Trots att gården har utökats med fler 

sysselsättningar finns det ändå stor plats i utemiljön. Det bidrar till att varje barn får plats och 

utrymme att göra det de vill, med såväl det nya som det äldre i utemiljön.  

Men vi har ju en väldigt fin gård, gården är trevlig och de har många om man nu 

ska prata om rum i trädgården så finns det olika möten som barnen kan ha i de här 

små rummen, som de själva skapar också. Kryper in och gör små, små svackor 

som det är där borta. Bakom kullen är de gärna. Och så barnen som älskar att 

gunga och som åker rutschkana. De får ju väldig plats. (Lisbeth) 

Lisbeth menar att gården nu ger varje barn mer utrymme att vara där de själva vill och göra det 

som de behöver just för stunden. Innan fanns det vissa saker där barnens samlades kring medan 

gården nu är mer utspridd och det finns olika rum för varje barn att leka i.  

Även Maria tycker variationen som gården erbjuder nu är en av de största fördelarna med den 

”moderna” utemiljön. Hon menar att barnen sällan har tråkigt när de är ute. Det finns alltid 

möjlighet att göra någonting nytt. Variationen mellan det gamla och det nya tror hon uppskattas 

av alla barnen.  

Största styrkan med gården tycker jag är att alla barnen alltid har någonting att 

göra. Vi har inga barn som kommer och säger att jag vet inte var jag ska gå. Ja jag 

tycker det är varierat och man ser att barnen inte är låsta. Det är inte samma grupp 

av barn som alltid är på rutschkanan eller i kojan utan de faktiskt turas om i vad de 

hittar på. Och de hittar faktiskt på massa roliga aktiviteter. (Maria) 

Dessutom tror Maria att barnen själva väljer vad de vill göra efter behov, framförallt efter ett tag. 

Hon menar att i början är allt nytt spännande men att barnen efterhand väljer själva vad de vill 

sysselsätta sig med. Maria tror också att barnen väljer detta utifrån vilka behov barnet har.  
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Vattenbanan den är ju inte så aktuell just nu, men den var ju jättespännande i 

början. Men sedan faller det bort. Man ser det där jättepopulära på just vatten i 

början men sedan har man bara de här kvar som har just behovet av att leka med 

vatten just då eller kladda just då. Jag tror att de väljer ganska duktigt efter vad 

faktiskt behöver. Mycket geggamoja är det. Det behöver tydligen alla. (Maria) 

Maria säger här att hon ser att barnen alltid väljer det nya och spännande i början och när den 

spänningen svalnat så väljer de efter vad de har behov att leka med, och vad de känner själva att 

de tycker är roligt. Maria anser att barnen själva vet vad de vill och behöver och att de väljer 

utifrån det, men att när det kommer en ny sak på gården så är det alltid spännande att leka och 

prova den först.  

Några av pedagogerna talar om hur den varierande utemiljön också leder till att det varierar vilka 

sysselsättningar som är populära för tillfället. De menar att någonting kan vara väldigt intressant 

ett tag men att barnen sedan hittar andra saker att göra. Anna- Karin menar också att det är 

säsongsbetonat, då exempelvis vattenbanan och kryddträdgården inte alltid är aktuella på grund 

av väder och årstid.  

I trädgården där har de ju vart mycket och de går där och de leker ju där mycket i 

växthuset och så men nu är ju det ju lite mer… det växer ju inte så mycket där just 

nu. (Anna-Karin) 

Anna-Karin menar här hur förändringen i vart barnen leker inte bara beror på att vissa saker är 

mer populära än andra, utan också på att de har en utemiljö som ändras efter årstiderna. Hon tar 

upp hur växthuset inte är så populärt under vintern eftersom det är svårt att få saker att växa där 

då, men är mer omtyckt under vår och sommar. Vattenbanan är roligare under de årstiderna 

också då det är varmare och det inte bli kallt att stå och leka med vattnet. Vissa saker som 

gungor och liknande har inte samma säsongsbetingning och är därför jämnpopulära året runt.  

7.3.2 Lättare att flytta ut verksamheten 

Pia talar om att det numer är enklare att flytta ut verksamheten, det vill säga det som går att göra 

inomhus går också att genomföra utomhus. Möjligheterna till detta, menar Pia, har blivit större. 

Hon menar att även barnen uppskattar gården mer nu. De vill vara ute och utnyttjar det som finns 

i utemiljön på ett annat sätt än tidigare. De rör sig på ett annat sätt. De söker sig ut mer spontant, 

och man kan lättare flytta ut. Jag tycker det är roligare att gå ut. (Pia) 
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Pia lyfter också hur det har blivit en ändrad attityd hos både barn och pedagoger när det gäller att 

vara ute. Hon anser att det är roligare för fler att vara ute nu än tidigare.  

Anna-Karin förklarar att pedagogerna blivit mer tillåtande vad gäller exempelvis lek med vatten 

och lera. Hon menar att det kan vara en anledning till att det är enklare att flytta ut verksamheten 

nu. Det som tidigare ansågs jobbigt och stökigt ses nu som ett positivt inslag när de ser barnens 

inspiration.  

De älskar ju det och så vatten. Det har ju förändrats och så synsättet med även hos 

pedagogerna kanske. Det finns ju de som tycker vatten, oh, det är kladdigt och 

geggigt, och det kan en del tycka fortfarande tror jag att man… Men det har nog 

förändrats tror jag att det är mer tillåtet nu då. (Anna-Karin)  

Anna-Karin säger att även om en del pedagoger fortfarande tycker det är lite arbetsamt att gå ut 

så är det ändå mer positiva nu när det finns så mycket för baren att göra. Hon menar att i och 

med den nya förändringen av utemiljön så ser allt fler pedagoger på förskolan glädjen hos barnen 

när de är ute. Anna-Karin tror då att det är allt fler som anstränger sig lite extra för att var mer 

tillåtande eftersom de ser hur mycket barnen får ut av det. Vi får känslan under intervjuerna att 

det är många som vill vara mer tillåtande men att det är svårt i vissa lägen. Vi får också 

uppfattningen av att många säger att andra pedagoger inte alltid tycker det är roligt när det är 

blött och kladdigt men ingen tar själv på sig ansvaret av att känna så.  

7.3.3 Utemiljön är mer lustfylld och inspirerande 

Fler av pedagogerna väljer att framhäva att den ”moderna” utemiljön har bidragit till att gården 

numer är mer lustfylld och inspirerande. Barbro, Pia och Maria är de som tydligast uttrycker 

detta. De menar att såväl pedagoger som barn har mer lust till att vara ute och blir inspirerade av 

den nya utemiljön.  

[…]så de får mer lust till att leka och lust till att vara ute. Och de är ju många 

fördelar med det. (Pia)  

Enligt pedagogerna är det framförallt vatten och vattenlekarna som är mest lustfyllda, som 

exempelvis med vattenbanan. Pia och Maria uttrycker dock delade meningar kring när 

vattenbanan skall vara igång.  

Jag menar, vattenbanan skulle ju egentligen vara igång kan jag tycka. Den enda 

gången den inte ska vara igång är när det är is. Då kan den ju ta skada liksom. 

(Pia) 
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Pia tycker således att vattenbanan används för lite och skulle kunna vara igång i princip varje 

dag.  Maria däremot anser att vattenbanan ett tag var igång väldigt ofta och fick uppfattningen av 

den tappade sin dragningskraft. Både barn och vuxna tröttnade på att ständigt vara blöta och 

kladdiga. Hon menar också att det innebär en del extra arbete att starta upp vattenbanan. Hon tror 

att barnen idag skulle uppskatta vattenbanan mer ifall den inte var igång varje dag, hon menar att 

det ska vara spännande varje gång.  

Det är ju lite jobb med att ha den igång och sedan kan jag tycka att det ska vara lite 

spännande när den startas, det ska vara lite så varje gång. Ett tag var vi duktiga på 

att starta den varje dag och tillslut så är där ju inga barn för då har de också tröttnat 

på att vara blöta och kladdiga. Det är ju inte roligt längre. (Maria) 

I denna fråga är meningarna starkt delade åt varje håll. Maria menar att det inte blir spännande 

eller roligt om vattenbanan alltid är igång, medan Pia anser att den kan vara igång hela tiden. 

Ingen av de intervjuade uttrycker att de varit någon konflikt kring huruvida vattenbanan ska vara 

avstängd på grund av att den blir tråkig annars. Det som uttrycks som konflikt är om vattenbanan 

ska vara på eller inte på grund av att pedagoger tycker det är jobbigt med av och påklädningar 

med blöta kläder, inte på grund av spänningsfaktorn för barnen.  

Även Barbro uttrycker vilken inspirationskälla vattnet och framförallt vattenbanan kan vara för 

barnen. 

Ja alltså, speciellt när vi har vattnet på. Då är det ju stor skillnad för det är ju, ja det 

är ju livet med vatten. Och speciellt då vi har den här vattenbanan igång. (Barbro) 

Alla pedagoger uttrycker hur barnen älskar när vattenbanan eller de andra vattenaktiviteterna är 

igång. Maria är dock den enda som talar om att barnen faktiskt kan bli uttråkade om den är igång 

för ofta. Vi anser det vara intressant att endast en av pedagogerna tar upp faktumet att barnen kan 

bli uttråkade av en sådan aktivitet. Av de andra pedagogerna under intervjun så får vi bara ut hur 

positivt barnen ser på vattenlek och att de aldrig tröttnar på vatten.   

7.4 Den ”moderna” utemiljöns nackdelar 

I vår empiriska studie kunde vi finna att pedagogerna hade svårigheter att se nackdelar med den 

”moderna” utemiljön. Genom analysen kunde vi dock hitta ett par, de var inte många men vi 

anser det viktigt att även framföra dessa. Det är framförallt sådana aspekter som pedagogerna ser 

som fördelar som de menar också kan ses som nackdelar.  
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7.4.1 Utemiljön är riskabel 

Under ett par av våra intervjuer framkom det riskfyllda med den ”moderna” utemiljön. 

Exempelvis talades det om ett fall där en flicka hittades avsvimmad på en förskolas utegård, där 

uppsikten var begränsad. En pedagog menar därmed att styrkan med att ha små avskilda platser 

också blir en svaghet då pedagogerna har en sämre överblick över vad som sker på gården.  

Så styrkan med att det är så avskilda hörn och möjlighet att gömma sig och kura 

ihop sig det blir ju lite… När det kommer sådana grejer så blir man ju väldigt 

medveten om att det kan faktiskt hända väldigt mycket av det också. (Maria) 

Maria tar upp baksidan med att ha en gård med så pass många gömställen och avskilda platser. 

Hon menar att det inte bara finns styrkor med att ha en varierad utemiljö, utan det krävs en del av 

pedagogerna också då de hela tiden måste hålla uppsikt över hela gården.  

7.4.2 Kladdigt och blött 

Pedagogerna uttrycker inte tydligt att de anser att allt vatten, som innebär blöta och kladdiga 

barn är en nackdel. De försöker snarare se det positiva, men samtidigt ska det framhållas att 

samtliga pedagoger svarade i likhet med Anna-Karin: Det finns ju de som tycker vatten, oh, det 

är kladdigt och geggigt, och det kan en del tycka fortfarande tror jag… 

Det pedagogerna menar att vattenbanan och de andra vattenlekarna vinner i barnens glädje, 

förlorar den, enligt dem på att det blir blött, kallt och lerigt.  

Man ser det där jättepopulära på just vatten i början men sedan har man bara de 

här kvar som har just behovet av att leka med vatten just då eller kladda just då. 

Jag tror att de väljer ganska duktigt efter vad faktiskt behöver. Mycket geggamoja 

är det. Det behöver tydligen alla. (Maria) 

Vi anser att det är intressant att det i alla intervjuer tas upp hur de andra pedagogerna i 

arbetslaget tycker att det är jobbigt med vatten, men ingen av pedagogerna säger rätt ut att de 

själva tycker så. Alla pedagoger tar upp glädjen de själva ser när barnen leker med vattnet, men 

upplever då att andra pedagoger ibland inte känner samma glädje som dem.  

7.5 Den ”moderna” utemiljöns funktioner 
Nedan kommer vi att beskriva pedagogernas skilda uppfattningar kring hur utemiljön används ur 

de avseenden som framkom under intervjuerna; som pedagogiskt verktyg samt utifrån regler och 

förordningar. 



 33

7.5.1 Som pedagogiskt verktyg 

Det råder delade meningar bland pedagogerna kring huruvida miljön används som ett 

pedagogiskt verktyg respektive en lekplats för barnen. En åsikt är att det än så länge varit en 

plats för barnen att leka. Målet är att gå ut med barnen och använda det som en del i den 

pedagogiska verksamheten precis som de använder inomhusmiljön. Hon menar att de inte riktigt 

nått dit än. Det finns dock pedagoger som har en annan åsikt, att gården fungerar utmärkt som 

pedagogiskt verktyg. Både vattenbanan och växthuset har används mycket i det avseendet, 

menar Anna-Karin. En uppfattning de flesta har är dock att oavsett om miljön används till en 

plats att leka på eller som en miljö de använder som ett pedagogiskt verktyg, ger miljön barnen 

mycket mer än den gamla utemiljön. Den inspirerar mer till att använda alla sinnen och att den är 

mer tillåtande. Trots att den är en del i ett matematikprojekt menar en del pedagoger också att 

barnen utvecklar mycket annat, Barbro väljer att framhålla samspelet barnen emellan och den 

dialog som sker när barnen utforskar den nya miljön. Hon tar också upp att det finns en glädje i 

att använda utemiljön eftersom det är en mer tillåtande miljö än vad hon tror att det kan vara 

hemma hos många barn. Barbro menar att t ex vattenlekarna med vattenbanan eller diskbänken, 

eller att bara få leka med lera är inte sådant som hon tror många föräldrar tillåter hemma.  

Ja, jag vet inte vad de kan få ut av det men alltså, det är ju säkert mycket samspel 

också. Dialog mellan dem. Och att få bara göra det! Jag menar att jag kan tänka 

mig att många föräldrar inte riktigt tillåter det hemma.  (Barbro) 

Olika pedagoger väljer att utnyttja olika delar av gården som pedagogiskt verktyg efter intresse 

och kunskaper. Pilkojan har exempelvis använts till att sitta och läsa i av någon pedagog medan 

en annan säger att hon aldrig har krupit in i den.  

Pia anser också att pedagogerna är dåliga på att hålla igång projekten och att exempelvis 

vattenbanan bör vara igång hela tiden, men hon anger att en del av pedagogerna tycker det ibland 

blir kallt och blött. Hon ser det som ett hinder till att använda vissa delar av miljön i pedagogiskt 

syfte. Pia anser att vattenbanan borde vara igång hela tiden för att den är en plats för lärande, 

men ser då andra pedagoger som ett hinder då de inte vill ha igång banan varje dag på grund av 

att det då blir kallt och blött. Hon tycker också att det finns mycket potential i att använda gården 

som pedagogiskt verktyg, men att de på förskolan är dåliga på att hålla igång projekt och därför 

används inte gården så som den skulle kunna användas.  

Av citatet framgår att Maria snarare tycker att det ska vara spännande varje gång vattenbanan 

sätts igång.  
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Det är ju lite jobb med att ha den igång och sedan kan jag tycka att det ska vara lite 

spännande när den startas. Det ska vara lite så varje gång. Ett tag var vi duktiga på 

att starta den varje dag och tillslut så är där ju inga barn, för då har de också 

tröttnat på att vara blöta och kladdiga. Det är ju inte roligt längre. (Maria) 

Maria menar dessutom att mycket kunde gjorts och kan fortfarande göras annorlunda. Hon säger 

att hon hade velat att de olika delarna i projektet skulle hängt ihop mer och att man kan använda 

även det som fanns tidigare på ett mer pedagogiskt sätt. Hon menar att när förändringen gjordes 

”glömdes” de gamla delarna av gården bort, exempelvis den lilla skogsdelen och grillplatsen 

som hon vill använda sig mer av. Hon har fått uppfattningen av de andra pedagogerna att de inte 

är intresserade av exempelvis grillplatsen och de ser ingen mening med den.  

Jag hade väl gärna sett att vi kunde använda den här cementgrillhistorien där. 

För det vet jag att jag frågade när jag började att går det inte att få tag på ved 

någonstans. Är det någon som känner någon som säljer ved? Så kan vi när vi 

ändå står här ute varje dag på höstarna och vintrarna när det är kallt och murrigt 

så kunde vi ha eldat. Det går ju att ha en eld där hela tiden, och grundpelarna i 

utepedagogiken är ju att du ska vara torr, mätt och varm. Att elda ute, och göra 

alla de här sakerna som gör at det är mysigt att vara ute, främjar ju suget efter 

att vara ute. Men det var svårt. Det fanns ingen anledning, vi skulle ju inte grilla 

ute eller så. (Maria) 

Maria menar att det som för henne är en självklarhet är för andra pedagoger svårt att förstå 

meningen med. Hon tycker det är synd eftersom hon ser att det bara skulle kunna vara en tillgång 

att då t ex elda ute. Vi får uppfattningen om att Maria är besviken på att det är ett så pass, enligt 

henne, traditionellt sätt att tänka när det gäller vissa delar av utemiljön. Hon uttrycker att det är 

en del saker hon velat ändra eller använda på ett annat sätt men att det inte finns något större 

intresse för det här, utan att de andra pedagogerna är nöjda med den förändringen som har blivit. 

Eftersom Maria inte var med från början så har hon inte varit med i bestämmandet så som de 

andra pedagogerna och ser därför mycket som hon velat göra annorlunda. 

 

7.5.2 Utifrån Regler och förordningar 
Flera av pedagogerna har uppfattat alla regler och förordningar som stora hinder för att kunna 

utforma miljön på ett så lustfyllt sätt som möjligt. Det gör också att många av barnens egna idéer 

inte kan genomföras eftersom det tar för mycket tid, kraft och pengar. Dessa regler och riktlinjer 
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har även gjort att de nuvarande projekten har dragit ut på tiden och under längre perioder helt 

avstannat. Ett exempel är vattenbanan, där de fick göra om hålet längst ner då den var för djup. 

Hela vattenbanan har dessutom efter det gått sönder. Pedagogerna anser att detta gör hela arbetet 

mindre spontant, då de utifrån de säkerhetsförordningar som finns inte har möjlighet att 

genomföra det de skulle vilja. Att materialet går sönder innebär också att det blir en så stor 

procedur varje gång det ska sättas igång, vilket har fått såväl pedagoger som barn att tröttna.  

[…] det är ju mycket hinder. Så jag tror att… Vi säger att vi skulle låta föräldrarna 

komma hit och bygga och greja så skulle vi kunna få mycket saker. Men då är det 

där med vem tar ansvar om det händer någonting. Det är synd. Lite av det här 

naturliga försvinner, det här spontana. För att det blir så mycket lagar och 

förordningar över allt detta så att då faller den här glädjen bort. Men det är ju 

samma inne egentligen, när vi gör saker, så är vi lite begränsade i vissa lägen 

tyvärr. Så känns det!  (Lisbeth) 

Lisbeth menar att om det inte var så strikta regler så hade de kunnat utveckla utemiljön mycket 

fortare och billigare då de hade kunnat få mycket av materialet och byggkraften gratis. Som det 

är idag så får de det mesta av byggkraften genom föräldrar men eftersom det är så mycket regler 

kring det så tar det längre tid att bygga och det måste vara väldigt noggrant gjort. Lisbeth säger 

att hon tror att det kunnat bli mer spontana byggnationer i utemiljön om det inte var så noga med 

alla regler om urgrävning med sand osv.  

En pedagog betonar risken med att inte ha projekten i bruk större delen av tiden. När det blir ett 

avbrott, menar Pia, har arbetet en benägenhet att avstanna helt. Hon anser det därför viktigt att 

oupphörligt upprätthålla projekten.  

Nej, sedan är det ju att hålla alla projekten igång. Den har ju gått sönder den där 

längst ner, den där… hålet där nere på vattenbanan. Så då fick vi laga det så då 

blev den stillastående, och under sommaren då var det kanske ingen direkt som 

skördade och så. Man får inte göra det så stort och sedan faller det vilket det ofta 

har en tendens att göra.(Pia)  

Pia menar att det är viktigt att inte heller ta sig vatten över huvudet. Hon anser att det är bättre att 

ha mindre projekt och så hålla igång dem hela tiden än att ha för många stora som bara blir 

ståendes. Speciellt då de regler som finns kring omfattande byggnationer kan dra ut på tiden eller 

helt avstanna. Hon antyder att många projekt har en tendens att avstanna på förskolan och att hon 

tycker det är tråkigt då hon gärna hade sett att projekten var igång hela tiden.   
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8. Diskussion 
Nedan följer en diskussion kring resultatet av vår studie. Vi kommer här belysa likheter och 

skillnader mellan pedagogernas förhållningar och i förhållande till vår litteratur samt föra fram 

våra egna åsikter.  

8.1 Barnen eller naturskolans idéer som genomfördes? 
I vår empiriska undersökning uppkom två skilda uppfattningar kring vilka drivkrafter som ligger 

bakom förändringen av utemiljön. En uppfattning är att barnens idéer låg till grund för hur den 

moderna utemiljön skulle utformas, en annan att det var Naturskolans krav.  

Vi fick uppfattningen under våra intervjuer att Naturskolan hade en stor del i planeringen om 

vilka delar som utvecklades på gården, trots att många av pedagogerna väljer att framhålla 

barnens roll. Vi anser att Naturskolans syfte att projektet ska inspirera till en kreativ plats, att 

arbeta mer utomhus och att arbetet ska planeras och genomföras genom ett samarbete mellan 

barn och pedagoger är nytänkande och positivt. Vi ser det som inspirerande för vår framtida 

yrkesroll då vi ser utemiljön som en tillgång i arbetet utifrån de styrkor som bland annat 

Åkerblom (1999) tar upp, exempelvis att arbete utomhus främjar barnens kreativitet, delaktighet 

och koncentrationsförmåga. Även Olsson (1995) beskriver styrkor med utemiljön som en 

kunskapskälla då hon menar att barn lär och upplever med alla sinnen. Montessoripedagogiken, 

som också haft viss inverkan på den allmänna förskolan och skolan, ser starkt på sinnenas 

inverkan vid inlärning och menar att ”handen är hjärnans redskap” (Parmhag, 1998, s. 158). 

Idéerna om att ett lärande sker när sinnen och kroppen används kommer från Deweys ”learning 

by doing” och har paralleller till det bland annat Parmhag (1998) talar om. Trots Naturskolans 

syften tycker vi att kraven för att få bidrag innebar att många av barnens kreativa idéer fick stå åt 

sidan för de som blev godkända. Samma idéer som både vi och pedagogerna sett på många andra 

förskolor vilket tyder på att Naturskolan hade mycket att säga till om där och på flera andra 

ställen. Vi hade hellre sett att de, utifrån sitt eget syfte, i större utsträckning tagit tillvara på 

barnens kreativitet men vi inser också hur de nya materialen och redskapen kan främja barnen på 

olika sätt.  

En del menade snarare att barnens idéer styrde hur den nya utemiljön skulle vara utformad. De 

ansåg i likhet med Olsson (1995) och Dewey (2004) att det var en viktig del i arbetet att barnen 

skulle känna sig delaktiga. Olsson menar att miljön bör utformas utifrån barnens viljor och 

åsikter. Vi anser att det är viktigt att ta med barnens viljor i planeringen och utformningen för att 

de dels ska vara delaktiga men också känna tillhörighet och ansvar över det som i sådana fall blir 
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”deras” gård. Dewey (2004) poängterar även i ämnet att det är viktigt att ämnesstoffet anpassas 

efter barngruppen vilket skulle innebära att utemiljön bör genomgå förändringar utifrån de barn 

som finns på förskolan vid olika tid. Pedagogerna betonar visserligen att utemiljön nu är så 

varierad att det finns något för varje barn att göra. De belyser dock inte att de ska förändra den 

efterhand som det kommer barngrupper utan menar snarare att de barnen som är äldre får visa de 

nya vad gården har att erbjuda. Vi anser att de barn som var med och utformade utemiljön och 

som den utformades för möjligen inte har samma intressen och mognadsgrad som den barngrupp 

förskolan har om ett par år, därmed är det viktigt att miljön har möjligheter till mer eller mindre 

förändringar.  

8.2 Förändringens följder  

Av intervjuerna framkom att flera pedagoger ansåg att den tidigare utemiljön var i stort behov av 

förändring. De flesta såg denna utemiljö som oplanerad och oinspirerande. När en av 

pedagogerna konstaterar att barnen tröttnade på att vara utomhus inser även vi hur nödvändig 

någon form av förändring var då utevistelsen är en stor och viktig del i förskolans dagliga 

verksamhet. De två olika former av skolgårdar som Brügge (2007) beskrivit sammanfattar väl 

hur pedagogerna beskrev den gamla respektive den moderna utemiljön och dess syften. Då de 

menar att den nya är mer varierad och planerad.   

Mårtensson (2004) poängterar hur utevistelsen i förskolan skiljer sig från den i skolan och dess 

självklarhet i förskolans verksamhet. När utevistelsen utgör en så stor del av verksamheten som 

den är i förskolan, så anser vi att det är viktigt att den miljön är lika pedagogiskt upplagd som 

innemiljön. Vi tycker att det är intressant att endast en av pedagogerna var nöjd med hur 

utemiljön var utformad tidigare. Hon menade, till skillnad från övriga pedagoger, att barnen 

tyckte om sin gård även innan förändringen. Skillnaden i uppfattningar kan möjligen ha sin 

grund i vad de olika pedagogerna tidigare använt utemiljön till, eller vilka förväntningar de har 

på användandet av den. Ser de miljön som ett pedagogiskt verktyg eller som en plats för barnen 

att leka och vistas på när de är ute?  Utemiljön används, enligt pedagogerna allt mer som ett 

pedagogiskt verktyg vid sidan av att vara en plats för barnen att leka på. De menar dock att 

oavsett om den används som pedagogiskt verktyg eller en lekplats får barnen ut mer av utemiljön 

nu än tidigare. De nämner bland annat att de får vara med om matematiska upplevelser och 

begrepp. I likhet med Brügge (2007) uppger de också hur språket och den sociala kompetensen 

utvecklas i en välplanerad utomhusmiljö, i form av att det då sker mer dialog och samspel.   
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Pedagogerna nämner att de använder skilda redskap ur ett mer pedagogiskt syfte. Någon uppger 

hur hon använt pilkojan som ett uterum, en annan nämner vattenbanan. Alltså en variation 

utifrån vad den enskilda pedagogen är intresserad av. Det anser vi är positivt då pedagogens 

engagemang, om vi går efter Waldorfpedagogiken, smittar av sig på barnen som ”härmar” den 

vuxna. Däremot är det då en förutsättning att barnen får vara med om de olika upplevelserna och 

ta del av den variation som finns, att det inte är samma barngrupp med samma pedagog vid varje 

tillfälle. 

Att vattenbanan och andra vattenaktiviteter finns i miljön anser Norén-Björn (1993) är ett måste 

då det dels har en lugnande effekt men också fascinerar barnen. Av intervjuerna framkommer 

barnens glädje och intresse för vattnet som möjligen den mest positiva effekten av förändringen 

och kanske också den största delen av förändringen. Norén-Björn (1993) menar också att även de 

andra elementen bör finnas representerade på förskolan, alltså vind, jord och eld. Jord har 

tillkommit i form av kryddträdgården och en av pedagogerna är överens med Norén - Björn vad 

gäller att utnyttja den eld som finns att tillgå på gården. För trots att pedagogerna har ett 

pedagogiskt förhållningssätt kring sin utemiljö, menar Maria, den av pedagogerna som också är 

utepedagog att de kunnat göras ännu mer och att de hade kunnat utnyttja delar från den tidigare 

miljön på ett annat sätt. Hon anser dock att övriga pedagoger inte nått dit än, då de inte visar 

något intresse för att använda den gamla miljön i samarbete med den nya miljön, såsom 

grillplatsen exempelvis som hon menar tillför ett sug för att vara utomhus då eld och brasor är 

spännande. Hon anser att den nya miljön är bra men att den gamla inte heller får glömmas bort, 

vilket vi tror kan vara lätt att det händer i en sådan förändring. När en sådan ombyggnad som 

denna finns är det lätt att bara se det nya som det positiva i miljön och se den gamla miljön som 

något dåligt. Eftersom den byggdes om ger det signaler att den inte var så bra. Att då istället ta 

tillvara på den gamla miljöns fördelar och kombinera dem med den ”modernas” goda sidor tror 

vi skulle ge en fördelaktig miljö. Som Maria är inne på så tror vi att det är viktigt att inte bara 

förkasta det gamla när något nytt kommer utan se till hur det kan kombineras. Det är lätt att se 

den gamla miljön som endast tråkig men när de nya elementen kom in, som till exempel 

vattenbanan eller pilkojan, så ändrade det utformningen på resten av gården och de gamla tråkiga 

delarna kan nu istället komma i nytt ljus. Till exempel bakom pilkojan kan det bli en egen 

avskild hörna där det innan var helt öppet. Att hela tiden försöka använda nya perspektiv och se 

det som kan vara tråkig vardag i ett nytt perspektiv kan ge mycket tillbaka, anser vi. 

Pedagogerna fann många fördelar med den moderna utemiljön. I likhet med Lindholm (1995) är 

en av dessa fördelar att det i den ”moderna” utemiljön finns egna små rum där barnen kan vara 
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själva samt få möjlighet att skapa sina egna platser. Alla pedagoger är dock inte bara positiva till 

det Lindholm beskriver utan menar att styrkan med avskilda ”rum” också kan bli en svaghet då 

det innebör en större säkerhetsrisk då översikten av gården blir begränsad. Vi anser dock att en 

sådan utemiljö kan leda till att pedagogerna sprider ut sig mer över hela gården samt att det kan 

bidra till att barnen tar ett större eget ansvar vad gäller att ta hand om sin miljö samt att själva 

försöka reda ut situationer och problem som uppkommer.  

En annan positiv uppfattning är att det nu är lättare att flytta ut verksamheten och använda 

utemiljön mer pedagogiskt, vilket även Brügge (2007) poängterar. Hon ser pedagogerna som det 

enda hindret för att naturligt använda utemiljön i pedagogiskt syfte. Vi har uppfattningen att 

pedagogerna på vår undersökta förskola vill men ännu inte nått dit fullt ut. Vi ser också att en 

mer planerad utemiljö kan bidra till en ökad användning av den i pedagogiskt syfte. Det är därför 

intressant att se att ombyggnationen har ett syfte. Vad som skulle vara ännu intressantare är att se 

om utemiljön sedan används enligt det syftet, att vara ett pedagogiskt verktyg. Då vi gjorde våra 

intervjuer fick vi uppfattningen om att den inte används till det av alla och framför allt inte så 

mycket som var planerat. Vi tror dock, utifrån resultatet av vår undersökningen, att pedagogerna 

är medvetna om den ”moderna” utemiljöns möjligheter.  

Pedagogerna tar upp hur de blivit mer toleranta gällande verksamheten utomhus. Här vill vi 

också poängtera att flera pedagoger uppger att barnen nu får ut mer även av den fria leken 

utomhus och inte enbart när pedagogerna styr upp aktiviteter. Vi är utifrån tidigare forskning 

beredda att stå bakom deras hypotes. Utemiljön är nu mer utmanande och lockande för alla 

sinnen. Det har vi kunnat läsa om på flera håll i den tidigare forskning och litteratur som 

genomförts, mycket litteratur vi läst kommer från 90-talet och Åkerblom (1999) förstärker dess 

vikt när han tar upp att det just var hur utemiljön lockar alla sinnen som bidrog till att den ansågs 

allt viktigare från 1990-talet.  Det är dessutom egenskaper som bidrar till en mer inspirerande 

och kreativ miljö, vilket också var den mest framträdande styrkan enligt pedagogerna och även 

en kvalitet som Dahlgren (1997) skriver om. En inspirerande miljö främjar barns lärande och är 

därmed mycket viktig. Även Fröbel utgick från att leken är en viktig del för lärandet och den har 

en stor och viktig roll inom den Fröbelska förskolepedagogiken som dagens förskolor och 

styrdokument inspirerats mycket av. Att den dessutom blivit mer varierad tror vi i än större grad 

lockar fler av de olika barn som finns på förskolan till lek och lärande utomhus.  

En nackdel med den ”moderna” utemiljön som framkom av intervjuerna var konsekvensen av att 

arbeta med vatten och att vara mer tillåtande. Det är intressant att samtliga tillfrågade nämner 
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detta som ett problem, men anger att ”det är några andra som tycker…” , men ingen ger sig själv 

tillkänna för att tycka det kan vara påfrestande. Endast en av pedagogerna nämner att hon tycker 

att det är helt okej att inte orka ibland, men att man då ska våga säga ifrån. Hon är den enda som 

tar upp det faktum att det inte är alla dagar som orken finns där och det är okej att säga det 

ibland. De andra pedagogerna får det att låta som om orken alltid finns där hos dem men att 

andra i arbetslaget tycker det är jobbigt. Vi får uppfattningen av att en del pedagoger känner visst 

mått av otillräcklighet gentemot den moderna utemiljön. De är medvetna om hur positivt 

exempelvis vattenlekar är för barn men har möjligen inte kunskapen eller orken till mer arbete 

som det innebär även fast de skulle vilja vilket dessutom kan leda till frustration och skam över 

att tycka det är arbetsamt. Såväl Dahlgren (1997) som Björklid (2005) menar att pedagogers 

medvetenhet och kunskaper kring utemiljön som pedagogiskt verktyg behöver breddas. Vi anser 

dock att de snarare behöver få erfarenhet av sådant arbete för att de ska känna en större säkerhet 

och våga använda miljön ur ett vidare perspektiv och känna sig trygga i det då intervjuerna visar 

att de flesta faktiskt har kunskaperna kring utemiljön. Att det blir blött och lerigt är en naturlig 

följd av att arbeta med vatten och innebär mer arbete med klädbyten osv. Vi menar att det 

handlar om att se fördelarna framför nackdelarna och våga testa nya saker.  

8.3 Säkerhetsförordningar  

Under flertalet av intervjuerna valde pedagogerna att ta upp de säkerhetsförordningar som finns 

upplagda kring utemiljöns utformning. De menade att de snarare utgör ett hinder vid 

ombyggnationen vilket de inte hade förväntat sig i så hög grad. De förordningar som finns ligger 

i arbetsmiljölagen samt europastandarder över hur det får se ut. Vi anser att dessa 

säkerhetsförordningar är viktiga för att förebygga olyckor och belastningsskador. Men det är 

synd att de ska vara så exakta och snäva att de förhindrar ett kreativt och inspirerande arbete och 

utveckling. Att pedagogerna var så negativt inställda till de förordningar som finns överraskade 

oss, då de är uppställda för såväl barnen som pedagogernas säkerhet.  

8.4 Slutsats 

Slutligen kan vi konstatera att resultatet av vår undersökning var något överraskande, framförallt 

hur lika de flesta pedagoger tänker och tycker och då i synnerhet hur positiva samtliga var över 

förändringen. Lika överraskande var hur olika de uppfattat att förändringen gick till. 

Naturskolans makt och likriktande inflytande är en aspekt vi skulle kunna forska vidare på för att 

få ett tydligare svar. Hur stor makt att bestämma själva hade förskolan, egentligen? Trots 

pedagogernas intervjusvar får vi uppfattningen av att Naturskolans påverkan var större än de 
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erkänner eller är medvetna om. Vad vi funderade på i början av vår studie var om 

ombyggnaderna av förskolornas utemiljö hade en mening eller om det gjordes för att alla andra 

gjorde så. Vi kan bara kommentera vad vi har fått fram från denna förskola, och vi känner här att 

anledningen till att göra om utemiljön var för barnens lärandes skull, utformningen av den var ett 

resultat av att de tog hjälp av Naturskolan som även givit bidrag till flera andra förskolor i 

samma område. En fråga som därmed dykt upp under arbetets gång är Hur hade utemiljön sett ut 

och framför allt använts ifall barnens idéer hade fått större utrymme? Pedagogernas svar kring 

vårt ämne stämmer väl överens med det tidigare forskning också tar upp.  

Vi kan dessutom konstatera att förändringen av utemiljön på förskolan är ett steg i rätt riktning 

utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö98 som bland annat uppger att barnens fantasi och 

kreativitet ska ges utrymme och främjas i såväl planerad miljö som naturlig och både inomhus 

och utomhus.  (Lpfö98, utbildningsdepartementet, 2006). Även om vi då kan se en likartad 

förändring hos många förskolor så anser vi inte att förändringen är negativ, utan det är roligt att 

se att så många förskolor gör något åt sin utemiljö. Det vi tycker är intressant är att det faktiskt är 

så lika och att detta då möjligtvis kan bero på att naturskolan likriktar vilka saker de ger bidrag 

för. Vi tror ändå att den förändringen som blivit på förskolan är positiv för barnen ur en 

pedagogisk synvinkel men att det är tråkigt att de inte fick just den förändring som de allra helt 

velat ha. 

Pedagogernas kunskaper och medvetenhet i ämnet anser vi är större än den tidigare forskningen 

uppger att pedagoger i förskolan har, möjligen är det så just på den förskolan eller så har 

kunskapsnivåerna och medvetenheten till den allt mer diskuterade utemiljön stärkts. I övrigt kan 

vi konstatera att pedagogernas svar kring vårt ämne stämmer väl överens med det tidigare 

forskning också tar upp. Det är svårt att säga om medvetenheten kring utemiljö är stark överlag 

på förskolor i landet eller om det är så att pedagogerna på den förskola vi besökt är mer inlästa 

på ämnet just på grund av att de ville ha en förändring som krävde en viss påläsning i ämnet. 

Tydligt är att pedagogerna uppfattar den nya miljön som mer inspirerande och lustfylld, den 

inspirerar alla sinnen osv. Vi kan dra tydliga paralleller mellan hur förskolans pedagoger 

beskriver sin förskola, hur tidigare forskning beskriver en väl fungerande utemiljö samt hur 

Dewey menar att lärande bäst sker. Vi har också konstaterat att förändringen av utemiljön är ett 

steg i riktning mot det läroplanen för förskolan säger om bland annat miljö och kreativitet. Det vi 

kan se är en förändring med en genomtänkt grund men att för att det skulle bli genomfört fick 

pedagoger och barn vika sig i vissa avsikter för naturskolans vilja.  
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