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Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilka uppfattningar pedagoger i 
förskolan har till utomhusmiljön, vilken funktion utomhusmiljön har i den dagliga 
verksamheten och vilken roll pedagogen tar utomhus. Den utomhusmiljö som beskrivs och 
diskuteras i arbetet är inte bara gården i anslutning till förskolan utan också naturmiljöer 
utanför och hur de integreras i verksamheten.  
 
Den forskning som presenteras har fokus på samspelet mellan individer och miljö och visar 
att barn påverkas av den miljö de vistas i. De är aktiva och interagerar aktivt med miljön och 
individer i den. Det sociala samspelet är viktigt för barnets utveckling. Därför är pedagogens 
roll en viktig del att diskutera då det är pedagogen som står för tryggheten för barnen samt 
utvecklingen av verksamheten. Forskningen visar att historiskt sett intar pedagogen en 
avvaktande men närvarande roll utomhus även mer aktuell forskning visar att den rollen 
övergripande finns kvar än i dag. Samtidigt finns det forskning som visar på möjligheter att 
förändra, det är då med nya perspektiv på lärande genom att användandet av utemiljön kan 
ändra pedagogens syn på sin roll och på verksamheten han eller hon är aktiv i.  
 
Som metod har använts semistrukturerade intervjuer och tre verksamma pedagoger har fått ge 
sin bild av hur deras verksamheter ser ut samt deras uppfattningar om utomhusmiljön och 
arbetet i den. Det resultat som presenteras visar att utomhusmiljön är en viktig del av 
verksamheten men att den används på olika sätt, mycket på grund av de intressen som 
pedagogerna har. Resultatet visar också att respondenterna ser på pedagogens roll som aktiv, 
stödjande och närvarande, vilket visar på en annan bild av pedagogen än den som beskrivs i 
den tidigare forskning som presenterats. Bilden av respondenterna visar att utomhusmiljön 
inte är en statisk miljö där barnen springer fritt utan en levande miljö som ses som en arena 
för lärande där lek har en stor plats. 
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Inledning och studiens syfte 
Förskolans innehåll styrs av läroplanen Lpfö98 där mål och uppdrag är nedtecknade. Hur 
dessa skall uppfyllas står det ingenting om utan det är upp till de i arbetslaget att planera och 
genomföra på det arbetssätt som fungerar bäst för dem och deras verksamhet. Det gör att 
dagen på förskolorna runt om i landet ser olika ut, den del som dock är återkommande på dem 
alla är att utevistelse är en del av dagen.  
 
Jag anser att utevistelse på förskolan är en viktig del av den pedagogiska verksamheten och 
jag tror att de flesta människor skulle hålla med mig. Barn i förskolan utvecklas ständigt, både 
fysiskt och psykiskt. Många praktiska förmågor som barn lär sig i tidig ålder lär de sig av att 
vistas i utomhusmiljö, inte från att studera bilder av hur man gör (Curtis, 1998). Den miljö 
som barn vistas i ställer därför stora krav på utformning och planering av aktiviteter. Det ställs 
fler och större krav på pedagogerna i förskolan idag i fråga om utbildning, planering av 
verksamhet och krav på uppfyllda mål då förskolan fick en egen läroplan (Lpfö 98). Där står 
det bland annat under uppdrag att;  

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där 
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. (Lpfö 98, s.4) 

I regeringens budgetproposition för år 2009 står att läsa regeringens intentioner om att 
”…förstärka förskolans pedagogiska uppdrag” med syfte att ”förskolan på ett ännu bättre sätt 
ska kunna förbereda barnen för skolan.” (Regeringskansliet 2008). Målen i läroplanen skall 
bli tydligare så att den språkliga och matematiska utvecklingen hos barnen blir bättre.  
 
Arbetsuppgifterna har gradvis förändrats mot att en mer pedagogisk agenda styr förskolans 
verksamhet, men är i grunden desamma då omsorg och pedagogik går hand i hand. Det 
varierar dock från förskola till förskola då varje arbetslag arbetar utifrån sina egna 
förutsättningar och idéer och gör sina egna tolkningar av vad det innebär att uppfylla målen i 
läroplanen. Pedagoger som arbetar inom förskola och skola har idag inte samma 
förutsättningar som för tio år sedan. Med ökade barngrupper ökar också behovet av större 
lokaler, vilket inte alltid är möjligt för alla kommuner att ordna. Hur blir då inställningen till 
den verksamhet man arbetar i och hur påverkar det de val som görs i arbete med 
barngruppen? 
 
Den uppfattning jag har bildat mig om förskolans pedagogik är att den planeras inomhus. Det 
är inomhus det huvudsakliga lärandet sker, det kognitiva och sociala, och utomhus får barnen 
träna grovmotoriska rörelser genom att springa, hoppa och kasta. Det blir nästan som att 
barnen får ”springa av sig” innan dagen fortsätter inomhus, vilket även Anette Sandberg och 
Tuula Vourinen (2008) uppmärksammat då de anser att vuxna ofta har den uppfattningen att 
barn blir lugnare efter att ha lekt utomhus. De förskolor som inriktar sig på 
utomhuspedagogik ser utomhusmiljön ur ett annat perspektiv, en miljö som inbjuder till 
utforskande och lärande på många olika sätt då många ämnen kan integreras i aktiviteter ute. 
Då läroplanen manar pedagoger i Sverige genom dess nedtecknade uppdrag, att förskolan 
skall vara en plats för utveckling och en plats där; 

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. (Lpfö 98, s.7) 
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Kanske skall förskolan ses som en plats för utveckling för alla individer som vistas där, barn 
som vuxna. En fundering som jag har burit med mig under hela min utbildning är vilken roll 
jag som pedagog skall ha utomhus. Den erfarenhet som jag byggt upp under åren har visat att 
aktiviteterna utomhus varit barnens fria lek, deras egen tid. Vid några tillfällen har jag 
genomfört aktiviteter med barn i utomhusmiljö och då märkt en skillnad i att vara inne och 
ute. Det har med tiden fått mig att omvärdera min roll ute med barnen samt utemiljöns roll i 
förskolan. 
 
Med denna bakgrund för det mig vidare i tankarna kring utomhusmiljön och de som verkar i 
den, det vill säga pedagogerna inom förskolan. Vad har de för uppfattningar om utemiljön och 
vad får det för betydelse för verksamheten? Syftet med detta examensarbete är att undersöka 
hur pedagoger på olika förskolor använder ”uterummet”, det vill säga utomhusmiljön. Vad jag 
vill undersöka är om användningen av utemiljön används i verksamheten på ett medvetet sätt 
och det kommer göras med följande tre frågeställningar:   
 

• Vilka uppfattningar har pedagoger om utemiljön?  
• Vad har utemiljön för roll i den dagliga verksamheten? 
• Vilken roll har pedagogen i utomhusmiljön? 
 

  

Läsanvisningar 

Arbetet är upplagt på följande vis. I detta första kapitel finns inledningen och de preciserade 
forskningsfrågorna. Kapitlet avslutas med några definitioner där jag förklarar de centrala 
begreppen för detta arbete. Därefter följer kapitel två som innehåller litteraturbakgrunden som 
presenterar tidigare forskning som ligger som grund för arbetet. I kapitel tre, metodkapitlet, 
presenteras den metod som användes för att samla empiri samt hur urvalet gjordes och hur jag 
gick tillväga under intervjuerna som genomfördes. Resultatet av intervjuerna presenteras 
sedan i kapitel fyra, Intervjuer och tolkning, där även tolkningar av respondenternas svar 
följer. I sista kapitlet, kapitel fem, följer en längre diskussion där jag återkopplar till den 
forskning som använts, där finns även slutsatser som uppkommit samt förslag på vidare 
forskning som detta arbete har gett inspiration till. Sist i arbetet finns referenslista över 
använd litteratur samt bilagor. 
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Definitioner av begrepp  

Innan jag går in på de grundläggande teorierna vill jag börja med att förklara några begrepp 
som jag kontinuerligt kommer att använda i arbetet vilka är miljö, utemiljö och pedagoger. 
 
Enligt Björklid (2005) inkluderar miljö både fysiska, sociala och kulturella egenskaper. 
Björklid menar att den fysiska miljön kan vi sakligt mäta och beskriva medan den sociala 
miljön är en subjektiv upplevelse av miljön. Dessa fysiska, sociala och kulturella egenskaper 
är väl integrerade och bildar en helhet. Min uppfattning av begreppet miljö överensstämmer 
med Björklids, omgivningar som barn vistas i och individer som barn möter som på något sätt 
påverkar dem, och det är i det sammanhanget som jag använder mig av miljöbegreppet. 
 
Med begreppet utemiljö avser jag den miljö som barn och pedagoger vistas i när de inte är 
inomhus. Det är oftast gården som ligger i anslutning till förskolan men då många förskolor 
gör olika slags utflykter till bl.a. skogsmiljöer och annan natur, räknas även dessa in i 
begreppet. Jag använder även begreppet utomhusmiljö och avser samma betydelse som för 
utemiljö, detta för att variera mitt språk.  
 
Med pedagoger menar jag de individer som arbetar i en pedagogisk verksamhet såsom 
förskollärare, fritidspedagoger och lärare. Jag har valt att använda mig av uttrycket pedagoger 
för att respondenterna i min undersökning inte enkom var förskollärare utan en medverkande 
var fritidspedagog.   
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Litteraturbakgrund och tidigare forskning 
Under denna rubrik presenteras och beskrivs några av de faktorer som spelar in när 
utomhusmiljön diskuteras i pedagogiska sammanhang. Fokus ligger på tidigare forskning om 
utomhusmiljö och sociala samspel samt pedagogens roll. Den tidigare forskning som 
framställs i det här kapitlet beskrivs ur ett perspektiv där samspelet mellan individer ses som 
betydelsefullt men också det samspel som människan har med miljön runt omkring sig. 
 
I de pedagogiska sammanhang Vygotskij utvecklade sina teorier såg han samspelet mellan 
barn och vuxna som en viktig del av barnens kognitiva utveckling1 (Bråten 1998). Det var i 
den proximala utvecklingszonen som Vygotskij ansåg att lärandet skedde. Den zon där barnet 
klarar uppgifter tillsammans med andra (von Tetzchner 2005). Vygotskij (i Lindqvist 1999) 
såg läraren som en slags organisatör och ledare av den miljö där det sociala samspelet 
utspelade sig samtidigt som läraren var en del av den miljön. Som organisatör kunde läraren 
påverka miljön så att förutsättningarna ändrades efter barnens olika behov. Vygotskij ansåg 
dessutom att människan var en del av och således påverkades av den kulturella kontexten 
(Bråten 1998). Liksom kulturen har förändrats genom historien har även människan 
förändrats med den, den kulturella kontexten har blivit en annan och människan som en 
kulturell varelse har anpassat sig. Björklid och Fischbein (1996) menar att det som pedagogen 
förmedlar får olika respons från olika elever, beroende på elevens förutsättningar och tidigare 
erfarenheter. Det sociokulturella synsättet om samspel mellan individer innehåller överföring 
av kultur enligt Bråten (1998), då vår syn på omvärlden och värderingar präglas av den tid vi 
lever i, formad av vår historia. Det gör att den kunskap vi delar med oss av till den yngre 
generationen är formad av de synsätt och värderingar som dominerar nu samt att den kan 
uppfattas på olika sätt beroende av vilka tidigare erfarenheter barnet har.  

 

Sociala samspel  

Genom att studera barns utveckling genom teorier som bygger på samspel, kan man se att 
barn påverkas av miljön de vistas i och miljön påverkas av att barnen vistas där. Dewey 
(2004) såg skolan som en social plats, där utbildning sågs som en social process. Skolan och 
dess utbildning ansåg Dewey därför vara en del av barns liv och inte bara en förberedelse för 
det liv som skulle komma efter utbildningen. Dewey ansåg vidare att skolan skulle vara 
verklig för barnen, den skulle vara utvecklande och bygga på de tidigare erfarenheterna som 
barnen skaffat sig och skolans utbildning skulle uttryckas i olika former. Björklid (2005) 
menar att barns utveckling stimuleras genom lek och utforskande av sin omgivning. Barn 
vistas i olika miljöer under en helt vanlig dag och i dessa miljöer; hemma, i förskolan, 
utomhus, utvecklar barnet färdigheter och beteenden (Sandberg och Vourinen, i Sandberg red. 
2008). Dessa miljöer påverkar varandra och bildar en helhet som är barnets vardagsliv. 
Sandberg och Vourinen (a.a.) använder sig av begreppet platsidentitet (se Proshansky m.fl. 
1983) som syftar till den personliga upplevelsen av viktiga platser som anses vara en del i 
skapandet av individens identitet. Utifrån författarnas beskrivning av begreppet kan det tolkas 
som att författarna menar att det som finns i vår omgivning; föremål, miljöer och sociala 
relationer, är med och formar vår identitet. Särskilt betydande för skapandet av 
platsidentiteten är omgivande människors åsikter. Det skulle kunna beskrivas som en särskild 
känsla som fås vid platser eller miljöer som är betydelsefulla för en själv. I det sammanhanget 
av lärandemiljöer var Vygotskij av den uppfattningen att samarbetet mellan lärare och elev 

                                                 
1 Den kognitiva utvecklingen syftar på hur hjärnan påverkas då den tillägnar sig kunskap. De mentala processer 
som sker när vi blir medvetna om någonting, när vi tänker (Weiten 2004). 
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var det viktiga i undervisningsprocessen (Bråten 1998). En tolkning av det kan vara att 
Vygotskij ser miljön som ett verktyg som används i lärandeprocessen. Samspelet och den 
kommunikation som utvecklas därav mellan barnet och en vuxen skapar en situation där 
barnet kan få tillgång till nya erfarenheter. Dewey (2004) har en liknande teori om 
kommunikationen mellan lärare och elev där han ansåg att arbete var förbundet med tänkande 
och på så sätt såg han läraren som en drivkraft i gruppen snarare än någon som styr och 
formar eleverna. Miljön innehåller möjligheter som den vuxne kan rikta barnets intresse mot. 
I samspelet sker en slags överföring av kunskap. Mötet som sker i en situation mellan ett barn 
och en vuxen är där kunskap kan utvecklas och internaliseras hos barnet (Bråten 1998). 
Vygotskij använder begreppet internalisering som en process där barnet i social samverkan tar 
in information utifrån och som genom psykologiska processer skapar ett medvetandeplan i 
barnets sinne, de blir interna hos barnet (von Tetzchner 2001, Bråten, 1998). På så sätt 
överförs de sociala och kulturella värderingarna och blir en del av barnet och dess inre värld, 
de omarbetar det som händer i den yttre världen till att förstå och tolka den i sin inre värld.  
 
Det är svårt att undvika att diskutera lek när utomhusmiljön behandlas. På samma sätt som 
utomhusmiljön är en stor del av verksamheten i förskolan är leken den röda tråd som hela 
tiden återkommer vare sig man pratar om inomhusmiljö eller utomhusmiljö, sociala eller 
kognitiva aspekter. Det är genom lek och samspel som nya erfarenheter tillägnas och nya 
färdigheter kan prövas och förfinas, Vygotskij menar att de internaliseras hos barnet. Barn 
suger hela tiden åt sig den information och den kunskap som finns runtomkring dem. Vad de 
lär sig av sin omgivning är, enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999), beroende av de 
förutsättningar de verkar utifrån och vilka erfarenheter de har möjlighet att skaffa.  

Samtidigt som man utvecklas som psykologisk, social och kulturell varelse erövrar man 
omvärlden och tvärtom, genom att erövra omvärlden utvecklas man till den person man 
blir. (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999, s.13) 

En tolkning som kan göras är att det är många faktorer som spelar in i skapandet av jaget. Det 
som finns i en individs omvärld påverkar hur den ser på andra och på sig själv. Att erövra 
någonting kan vara att utvecklas i sig, den personen har skaffat sig förståelse om någonting 
som han eller hon förut inte förstod.  
 
Det som i dag kan hindra barns utforskande av sin närmiljö är trafiken som breder ut sig allt 
mer (Sandberg 2008). Enligt Rivkin (1998) är gator samtidigt en populär plats att leka på både 
för att där kan man träffa vänner och där rullar cykeln lätt. Rivkin framhåller även att barn 
behöver kunna orientera sig i sitt grannskap för att kunna skapa sig en känsla av sin 
omgivning. Nordin-Hultman (2004) och dessutom Grahn m.fl. (1997) ställer frågan om vilken 
betydelse omgivningen som barnen vistas i tillskrivs i undersökningar. Nordin-Hultman 
uttrycker sin förundran över det motsägbara i att det i dag finns en ”samspelssyn” (s.21) 
mellan barn och omgivning. De forskare som är aktiva och som i modern tid utvecklar de 
teorier som är riktade mot barn i förskola och skola, är överens om att det är en ömsesidig 
påverkan mellan de båda. Men ändå i de slutsatser och förklaringar som görs om hur barn 
agerar i observerande situationer, menar Nordin-Hultman att tonvikten läggs vid de 
erfarenheter och egenskaper barnet har och inte vid den pedagogik som det möter. Författaren 
anser att det kan tolkas som att det är barnet som är problemet och att det är barnet som skall 
åtgärdas. Nordin Hultman anser att i stället för att söka fel hos barnet behöver pedagoger 
ändra perspektiv och se vad barnet möter i förskolan och i vilka miljöer. Som pedagog är det 
viktigt att vara öppen att kunna möta barnet i andra miljöer för att kunna skapa positiva 
lärandemiljöer. På det området är läroplanen tydlig då det ingår i förskolans uppdrag att 
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erbjuda en trygg miljö där barnen kan vara aktiva och leka samt att den skall inspirera till 
utforskandet av omvärlden (Lpfö 98). Två forskare som ser omgivningen som en påverkande 
del är Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) som förklarar barns kunskapsutveckling 
som en process där individer ingår i en ”aktiv interaktion med andra människor och fenomen i 
omgivningen.”(s.41). Nordin-Hultman (2004) menar att den strukturerade dagen på förskolan 
kan vara begränsande då det tar tid att förflytta sig mellan de olika aktiviteterna. Tid som inte 
används till kreativitet eller lärande. Nordin-Hultman anser att det är vanligt förekommande i 
svenska förskolor då en jämförelse gjordes med förskolor i England. De slutsatser hon kunde 
dra av de observationer hon genomfört var att det i engelska förskolor var ett mer flytande 
schema under dagen. Barnen kunde engagera sig i det de var intresserade av och bestämma 
när de själva ville gå ut. I svenska förskolor var det utmärkande att vid aktiviteter var hela 
barngruppen med, alla skulle vara närvarande vid samling och alla skulle gå ut samtidigt. 
Nordin-Hultman menar att detta inte är väl använd tid för varken barn eller pedagoger.  

Utomhusmiljöns betydelse  

René Descartes (1596-1650) är den filosof som oftast förknippas med dualism, där synen på 
kroppen och medvetandet som isolerade från varandra och att intellektet var överordnat 
kroppen, en syn som enligt Langlo Jagtøien, Hansen, Annerstedt (2002) fortfarande lever 
kvar. Det är en syn som prioriterar de teoretiska ämnena i skolan och som lämnar de praktiska 
i periferin för att de inte anses vara lika viktiga. Samtidigt menar Langlo Jagtøien, Hansen och 
Annerstedt att det är genom kroppen som människan lär känna sin omvärld, det är med den 
som människan erfar och lever. Då den svenska förskolan har gått från ett perspektiv där 
mycket betoning har varit lagd på omsorg av barn till att mer inrikta sig på lärande och 
utveckling för barn (Ekström, 2007) har uttrycket ”leka för att lära” har blivit ett självklart 
begrepp när man pratar om förskolan. Men det har inte alltid varit så. Lärande har oftast varit 
förenat med undervisning och leken har setts som en del av dagen som inte har med den 
formella undervisningen att göra, det har ansetts vara barnens egen värld (Johansson & 
Pramling Samuelsson, 2007). Den synen, menar Johansson och Pramling Samuelsson, har 
gjort att pedagogens roll utomhus har blivit mer avvaktande och tillåtande än inomhus. Det 
kan också bero på att det utomhus finns en möjlighet för barn att vara mer fysiska än 
inomhus. Barnet i utveckling är i ständig rörelse, de lever i nuet och upplever med hela 
kroppen. Detta behov av rörelse kan i förskolan och skolan ses som ett störande element 
(Langlo Jagtøien, Hansen, Annerstedt 2002). En kropp i förändring behöver därför variationer 
i lärandesituationer och i sin vardag. Det kan kopplas till den problematik som Nordin-
Hultman (2004) anser existerar för vissa barn i förskolan, där det enligt henne fokuseras för 
mycket på barnet som problem i stället för att se vilken miljö och vilka situationer barnet 
möter. Olika individer lär på olika sätt. Thompson (1988, refererad i Sutterby & Frost 2006) 
menar att barn och vuxna har delade meningar om hur miljöer och utrustning skall användas. 
Thompson (a.a.) menar vidare att barn ser miljöer och det som finns i dem som någonting 
som skall utforskas och som utmanar dem, medan vuxna ser till det som materialet är ämnat 
till och har svårt att se utanför ramen för det. Fjørtoft (2001) anser att naturmiljön har en 
positiv inverkan på barn då den kreativa leken utvecklas och miljön i sig erbjuder nästan 
obegränsade aktiviteter. I undersökningen av barnens lek som Grahn m.fl. (1997) genomförde 
testades även om det fanns skillnader i motoriska färdigheter mellan barnen på de två 
förskolorna. De resultat som analyserades visade att barnen på Ur och skur-förskolan klarade 
de motoriska uppgifterna bättre och var fysiskt sett mer uthålliga. Slutsatsen som Grahn m.fl. 
kunde dra var att förskolan med Ur och skur-inriktning hade en gård som erbjöd olika slags 
natur, både plana ytor och kuperad mark vilket bidrog till att barnen tränade i att röra sig i 
olika terräng när de vistades på gården. Enligt Nordin-Hultman (2004) är det flera forskare 
och författare som menar att miljön på förskolan, både utomhus och inomhus, är 
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traditionsbunden och att pedagogiken som utövas där därför blir tagen för given. Detta kan, 
enligt Nordin-Hultman tolkas som att pedagoger har svårt att överge den roll som allvetare i 
pedagogiska sammanhang och därför inte går ”utanför ramarna”.  Uhlik (2006) resonerar 
kring naturens plats i människans liv. Uhlik menar att det finns olika syn på naturens 
funktion; ett holistiskt synsätt där naturen är en del i människans liv eller ett synsätt där 
naturen en kraft som skall övervinnas och dess resurser är till för att exploateras. En slutsats 
Uhlik drar är att människan i sitt förhållande med naturen både är rovlysten och deltagande. 
Uhlik ställer också frågan om vilket förhållande pedagoger i utomhuspedagogik har till 
naturen och hur de förmedlar de värderingarna till sina elever, är naturen ett hjälpmedel i 
undervisningen som det arbetas med eller något som motarbetas? Uhlik själv ger inga klara 
svar men menar att pedagoger själva måste ta ställning till det i sin undervisning. 

 

Pedagoger utomhus 

Grahn m.fl. (1997) presenterar en studie som genomförts på två förskolor, en i stadsmiljö och 
en i utkanten av ett samhälle, för att bland annat undersöka om det finns skillnader i hur barn 
använder gården. Resultatet visade att det fanns tydliga skillnader mellan pedagogernas 
förhållningssätt till naturen och till barnen på de två olika förskolorna. Förskolan som låg i 
stadsmiljö hade begränsat med utrymme som, enligt observationerna som Grahn m.fl. 
genomförde där, inte kunde ge alla barn det spelrum som behövdes för att utmana dem. Den  
gav inte tillfällen för utforskande och konflikter uppstod ofta.. Pedagogernas förhållningssätt 
gentemot barnen när de var ute var åt det mer tillbakadragna hållet där de fanns tillgängliga 
för barnen men sällan inblandade i deras lek. Den inblandning som skedde var av arten 
tillsägelser och medling vid konflikter. Vid den andra förskolan, en Ur och skur-förskola2 som 
arbetar utifrån Friluftsfrämjandets idéer, en verksamhet som baseras på naturupplevelser och 
gemenskap (Drougge, 1996), var utemiljön större till ytan och dessutom mer varierad. Där 
fanns öppna gräsytor, skog, och avskilda platser i naturmiljö. Pedagogernas inställning till 
utomhusmiljön och aktiviteten där var av en annan karaktär. Variationen i miljön ledde till att 
pedagogerna blev mer utforskande tillsammans med barnen samt att trädgården i sig skapade 
möjligheter och kunde därigenom fungera som lärandemiljö. Enligt Grahn m.fl. (1997) var 
anledningen den att pedagogerna själva hade mycket inflytande och möjlighet att påverka 
miljöns utformning när verksamheten startade och menar att pedagogernas inställning till 
utemiljön speglar den betydelse den har för dem själva. Pramling Samuelsson och Sheridan 
(1999) menar att för att pedagoger skall kunna skapa den miljö i förskolan där barnen får 
förutsättningar för att utvecklas och utmanas behöver pedagogerna själva få nytt tillskott i 
båda sina portföljer, den teoretiska och den praktiska. Detta för att de ska kunna skapa de 
möjligheter som behövs för barnen att inhämta ny kunskap (a.a.). Det kan alltså antas att det 
inte bara är barn som behöver stöd i sin utveckling, utan även pedagoger så att motivationen 
till att inspirera barnen kan genomsyra verksamheten. Det har även Catapano (2005) 
uppmärksammat då hon studerat två lärares utveckling då de startade ett utomhuscenter för 
barn i de tidiga åldrarna där olika projekt med barnen genomfördes. Catapano framhåller att 
pedagogens intresse för, i det här fallet, projektet är av största vikt då det är det som fungerar 
som drivkraft och gör det meningsfullt även för pedagogen. I det personliga intresset finns 
frågor som behöver svar och det är tillsammans med barnen de frågorna skall besvaras. I 
annat fall finns det risk för att pedagogen tillhandahåller hela upplevelsen för barnet utan att 
reflektera över sin egen utveckling. För att kunna se utvecklingen krävs det kunskaper i att 

                                                 
2 Genom Friluftsfrämjandet utbildas pedagoger och ledare för att ta med den pedagogiska verksamheten ut i 
naturen där leken har en viktig plats (Drougge 1996) 
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observera barns lärande så att verksamheten kan planeras på bästa sätt (Catapano 2005). 
Fredrika Mårtensson (2004) presenterar i sin avhandling vilken betydelse utomhusmiljöer har 
i barns lek. Mårtensson har då speciellt fokuserat sig på förskolegårdar då hon fann dessa som 
intressanta för henne på grund av att de ligger inom ett begränsat område. Genom 
observationer som genomfördes på de deltagande förskolorna iakttogs att pedagogerna intog 
”den för utevistelse på förskolor typiskt låga profilen” (s.58). Pedagogerna uppehöll sig oftast 
tillsammans på en plats där de hade en bra överblick över större delen av gården samt i 
närheten av de yngre barnen. En annan avhandling med fokus på lärande i utemiljö är Petter 
Åkerblom (2005) som i sin avhandling undersökt om skolträdgårdar kan fungera som en 
pedagogisk verksamhet. Studiens syfte var att undersöka utemiljöns funktion och betydelse i 
skolans verksamhet genom skolträdgårdar som kommunikativa och pedagogiska 
sammanhang. Den visar att pedagoger som tillsammans med elever skaffar sig erfarenhet av 
en skolträdgård, anser att den som undervisningsform främjar det interaktiva lärandet hos 
eleverna. En fråga Åkerblom belyser i fråga om skolträdgårdar är om den kan ”vara en plats 
för lärandeaktiviteter samtidigt som den tillgodoser elevernas behov av lek, rörelse och 
kreativitet?”(s.11). Som medupptäckare tillsammans med barnen i trädgården visade det sig att 
pedagogernas syn på kunskap utmanades och de kunde efter hand anta ett annorlunda 
förhållningssätt gentemot planering och genomförandet av aktiviteter. Åkerblom visar på att 
kommunikationen inom den pedagogiska verksamheten är viktig mellan de olika aktörerna; 
till exempel rektor, elever, lärare, förvaltare, som är engagerade i projektet och att 
interaktionen med individer och omgivning ger ytterligare ett perspektiv på undervisning för 
alla inblandade. Vidare menar Åkerblom att hans studie visar att skolträdgård som 
pedagogiskt verktyg i verksamheten fungerar på många olika plan. Både det formella och 
informella lärandet stimuleras av sinnliga upplevelser och fungerar som mötesplats för sociala 
samspel. Liknande slutsats om en slags samverkan verkar Grahn m.fl. (1997) ha kommit fram 
till, då han ser en relation mellan hur miljön är utformad och den trygghet som vuxna står för 
inför barnen. Grahn menar att vuxna genom olika värderingar förmedlar vilken betydelse 
utemiljön och leken har. Goda intentioner från pedagoger i en miljö som har föga att erbjuda 
kan inte ensamma skapa förutsättningar för barnen. Lika lite som endast en stimulerande 
miljö kan tillföra den trygghet som barn behöver för att kunna uttrycka sig i leken (Grahn 
m.fl. 1997).  
 

 

Vad finns ute på gården? 

Det finns skäl att tro att det är många faktorer som spelar in för att skapa en fungerande 
utemiljö där lust, utforskande och lärande får plats. I fråga om utemiljöns utformning 
beskriver Sandberg och Vourinen (i Sandberg 2008) vikten av att även mindre barn behöver 
utrymmen som ligger undanskymt från vuxnas insyn. Författarna menar att dessa hemliga 
rum skapar känslor av avskildhet, självbestämmande och oberoende. Att avskildhet spelar en 
viktig roll hos barn visar Alison Clark som bland annat forskat kring metoder där barn kan bli 
mer involverade i sin omgivning. I en artikel (Clark, 2007) beskriver hon hur ett projekt om 
förändring för en utomhusgård genomfördes. De inblandade, barn, forskare, pedagoger och 
föräldrar, var alla med i processen. Den metod de använde sig utav kallas för ”the Mosaic 
approach” (a.a. s. 76), vilket innebär att alla inblandades synpunkter och tankar togs till vara 
för att förändra gården till barnens bästa. Barnen fick i mindre grupper dokumentera sin gård 
och genom bland annat enskilda intervjuer och observationer med barnen och intervjuer med 
pedagoger och några föräldrar blev det synligt vad som var viktigt för barnen. Pedagoger och 
de övriga vuxna fick därmed en synligare bild av vilka områden som var viktiga för barnen. 
Ett sådant område var en tunnel formad som en larv. Flera av barnens fotografier visade 
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insidan av larven och berättade att det var en plats där man kunde sitta med sin kompis och 
vara lite avskild från de andra på gården. En pedagog sade i en intervju att larven var den enda 
platsen på gården där det var möjligt för barnen att gömma sig, någonting hon inte tidigare 
hade reflekterat över. En slutsats som gjordes av projektet var att larven var en plats som 
betydde mycket för barnen och att fler sådana platser behövdes. Det visade också att 
pedagogerna upptäckte nya saker på gården genom att lyssna på barnen, vilket gav dem en ny 
syn på utemiljön då de såg miljön från barnens perspektiv. Clark menar att då förändringarna 
på gården utfördes blev det ett bevis på att om barnen ges möjlighet och medel att vara med 
och påverka så vill de det. Att barnens frihet på gården är viktig visar Anette Sandbergs 
forskning om vuxnas erfarenhet av lek (2002). De vuxna i studien, däribland förskollärare 
som dessutom ger sin syn på lek idag då de dagligen kommer i kontakt med den genom sitt 
yrke, var det många som konstaterade att utomhusleken på ett fördelaktigt sätt innebar frihet, 
både i sina rörelser men också frihet från de vuxnas inblandning.  
 
  

Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Tidigare forskning visar att barn lär i samspel med andra, både människor och miljöer. De 
påverkas också av den kultur som de lever i men utifrån sina egna förutsättningar och 
egenskaper.  Det är när de rör på sig, och leker med andra barn och vuxna som kunskap och 
sociala regler förmedlas och tränas. Både svensk och internationell forskning visar att 
pedagogens roll som stödjande och medupptäckare är viktig för barnens lärande men också 
för pedagogens egen utveckling. Den forskning som presenterats i litteraturgenomgången 
visar att pedagoger och barn kan skapa lärandemiljöer i utemiljön när de ser möjligheterna i 
den och skapar förutsättningar utifrån det. Barnets perspektiv i utemiljön diskuteras ur olika 
perspektiv men inte lika ofta diskuteras pedagogens roll och uppfattningar i utemiljöns 
sammanhang. Det kan göra att pedagogens arbete faller ur fokus och att det på så sätt tas för 
givet. Arbetet utomhus är viktigt på flera plan och pedagogens arbete ger förutsättningar för 
barns sociala, mentala och fysiska utveckling.   
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Metod  
I detta kapitel av arbetet diskuterar jag den metod jag har valt att använda mig av, 
semistrukturerad intervju, samt hur jag gick tillväga i urval av respondenter och insamling av 
material. En beskrivning av hur materialet bearbetades följer därefter och till sist en reflektion 
av hur metoden användes. 
 
Intervjustudier och observationer som beskrivs för läsaren i text har fokus på ord och de 
tolkningar som kan läsas, det är kvalitativ data. Kvantitativ data handlar ofta om stora 
mängder data som samlas in för att därefter analysera och generalisera dessa. Det kan till 
exempel vara enkätundersökningar där man får en stor mängd data att analysera. Den 
kvantitativa forskningen har sin historia i bl.a. kontrollerade experiment genomförda inom det 
naturvetenskapliga området. Den kvalitativa forskningen har däremot vuxit fram ur 
filosofiska inriktningar inom den humanistiska vetenskapen (Stukát 2005). Tidigare har den 
samhällsvetenskapliga metodologin haft naturvetenskapen som förebild i 
forskningssammanhang (Kvale 1997), det menar Kvale har ändrats under de senaste 
decennierna då allt mer metodlitteratur har publicerats om hur systematisk intervjuforskning 
skall bedrivas.  

 
Denna undersökning är en hermeneutiskt inspirerad studie som skildrar några pedagogers 
uppfattningar om den pedagogiska verksamhet de är verksamma i. Den hermeneutiska 
traditionen handlar om tolkningar och hur det som tolkas kan förstås (Ödman 2007). På grund 
av den historia och de erfarenheter var människa har, påverkar det hur till exempel en text 
läses och förstås. I arbetet med de intervjuer jag genomfört gör jag tolkningar baserade på den 
erfarenhet jag har av förskoleverksamhet. De förskolor som beskrivs i intervjuerna gör att jag 
med hjälp av min förförståelse kan bilda mig en uppfattning om hur deras verksamhet ser ut. 
Den förståelse som byggs upp under arbetets gång gör att ny mening skapas samtidigt som 
nya upplevelser bidrar till en ny förförståelse (Ödman 2007). Det gör att omtolkningar av 
verkligheten kan göras och uppfattas på ett nytt sätt. I denna undersökning som är 
hermeneutiskt inspirerad ger jag mina tolkningar utifrån det material som intervjuerna gav. 

Val av metod 

Enligt Bryman (2007) är det genom den kvalitativa forskningen som forskaren fångar en bild 
av ”den sociala verkligheten”(a.a. s.35). Pedagoger i förskolan arbetar i den verkligheten och 
de sammanlagda förmågorna i arbetslaget bidrar till en verksamhet som bildar den sociala 
verkligheten för barnen på förskolan. Då syftet med denna studie är att undersöka pedagogers 
uppfattning om utemiljön i förskolan samt hur utemiljön används har jag valt att använda mig 
av intervjuer då jag anser att det är med denna metod som jag bäst får svar på mina 
frågeställningar. Genom intervjuer kan den intervjuade med egna ord beskriva och ge en bild 
av sin vardag (Kvale 1997). Intervjun som forskningsmetod hävdar Kvale ger otolkade 
beskrivningar av vad den intervjuade upplever. Den semistrukturerade intervjun, en intervju 
som inte är ett öppet samtal men inte heller ett strukturerat frågeformulär (Kvale 1997), är den 
intervjuform som jag valt att använda.  

Urval 

Det kriteriet jag utgick ifrån när respondenter valdes var att de skulle vara utbildade 
förskollärare eller fritidspedagoger som dessutom var yrkesverksamma. Jag tog hjälp av 
förteckningar över förskolor på närliggande kommuners hemsidor för att kunna välja sex 
stycken förskolor. De förskolor som valdes, valdes slumpmässigt ut oberoende av pedagogisk 
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inriktning eller om den var kommunal eller privat. Den första kontakten togs genom ett e-mail 
till den ansvarige på respektive förskola med grundläggande information om studien samt en 
förfrågan om någon skulle vara intresserad av att ställa upp på en intervju. I e-mailet 
meddelades dessutom att det var frivilligt att ställa upp på intervjun och att eventuell 
information skulle hanteras konfidentiellt. Fyra stycken svarade på min förfrågan således 
kontaktades de per telefon för att mer ingående diskutera studiens syfte. En tid innan intervjun 
genomfördes, skickades eller gavs ett informationsbrev (se Bilaga 1) ut till de kontaktade 
pedagogerna, där de informerades om syftet med undersökningen, att det var frivilligt att 
ställa upp samt att informationen som samlades in skulle presenteras i ett examensarbete men 
att uppgifterna skulle hanteras konfidentiellt. Dessa är de fyra huvudkrav som skall uppfyllas 
när forskning bedrivs (Vetenskapsrådet), detta för att skydda de inblandade ifall det uppstår 
en konflikt. De fyra pedagogerna reducerades till tre stycken då en förskollärare meddelade 
att hon inte längre ville delta i undersökningen.  

Genomförande av intervjuer 

Jag valde att börja alla intervjuer med att låta pedagogerna berätta hur en dag ser ut på deras 
förskola, för att på så sätt försöka ge dem en avslappnande inledning på intervjun och få en 
uppfattning om hur strukturen på förskolan ser ut. Att skapa en relation till respondenten där 
denne känner tillit till intervjuaren och bekväm i situationen är viktigt enligt Bryman (2007). 
Jag har innan genomförandet av intervjuerna skrivit ned de frågor jag hade för avsikt att ställa 
(se Bilaga 2). Frågorna är så kallade öppna frågor så att respondenten kan beskriva vad de 
menar med egna ord. De frågor som nedtecknats användes som underlag under intervjuerna 
och är indelade i tre olika teman som kan återknytas till teoridelen. En av respondenterna var 
relativt ny på sin arbetsplats och bad om att få berätta om sina erfarenheter från den förra 
arbetsplatsen vid några tillfällen under intervjun, jag tillät det då det handlade om hennes 
uppfattningar som pedagog. Intervjuerna tog mellan 30-60 minuter och genomfördes på 
respektive respondents arbetsplats. 

Bearbetning av intervjuer 

Efter genomförda intervjuer har de inspelade intervjuerna ordagrant skrivits ut för att lättare 
kunna få en överblick. Jag har i textformatet av intervjuerna inte tagit med särskilda 
betoningar eller pauser om de inte varit helt uppenbara, detta för att det är innehållet i deras 
svar som är intresserant och inte hur det sades. Texterna har sedan metodiskt gåtts igenom av 
mig för att kunna sortera teman i respondenternas svar. Materialet har bearbetats och tolkats 
av mig och presenteras närmare i kapitlet ”Resultat och tolkning”. Enligt Kvale (1997) är det 
redan i urvalet som mina tolkningar börjar då det är jag som väljer ut de delar som skall 
presenteras. Då alla uppgifter hanteras konfidentiellt är namnen fingerade.  
 
De olika teman som jag delat in i underrubriker var inte alltid så lätt att särskilja från varandra 
då respondenternas svar inte alltid passar under en rubrik utan under flera av de underrubriker 
jag har satt. Det kan dels bero på att jag som frågeställare har valt frågeområden som ligger 
nära varandra och på så sätt kan tolkas in under flera rubriker. Men det kan även bero på att 
verksamheten i förskolan skall bilda en helhet för barnen där lärande, omsorg och fostran 
(Lpfö 98) tillsammans skapar denna helhet.  



13 
 

 

Tillförlitlighet och överförbarhet 

Under en intervju kan respondenten känna nervositet som kan påverka svaren samt att 
intervjuare och respondent inte har likadan tolkning av frågor eller svar (Stukát 2005). En 
möjlig felkälla kan vara att det hos respondenterna finns en förväntning om hur de skall vara 
som pedagoger och därför svarar utifrån vad de tror att jag som intervjuare vill höra. 
Tillförlitligheten i denna undersökning bedöms av läsaren och hur trovärdig han eller hon 
anser att beskrivningarna av den verklighet som undersökts är (Bryman 2007). Det är svårt att 
avgöra när det handlar om tolkningsfrågor och därmed hur olika de kan uppfattas. Jag kan inte 
säga att denna undersökning, som har få deltagare, är representativ för alla pedagoger i 
förskolan men den gör nedslag i några verksamheter och kan på så sätt skapa förståelse för 
arbetet som bedrivs och ge ytterligare perspektiv i diskussionen. 

 

Metodreflektion 

Efter genomförda intervjuer och bearbetning av det material det skapade kan funderingar om 
den rätta metoden användes och om den använts på ett korrekt sätt. Skulle ett annat resultat ha 
uppnåtts om det varit fler deltagande respondenter? Det är svårt att veta men jag anser att det 
finns många olika åsikter och säkert skulle fler nyanseringar av ämnet uppkommit. Denna 
studie som närmat sig tre pedagogers uppfattningar om utemiljön är ett urval som kan ge en 
bild av hur olika uppfattningarna kan vara. På grund av att tiden har varit begränsad har även 
det varit en faktor som har spelat in när det gäller metodval. Det kunde ha varit att föredra att 
använda sig av observationer för att komplettera intervjuerna, en så kallad 
metodtriangulering. Genom att använda sig av flera metoder kan frågan belysas från olika håll 
och på så sätt ge ett mer omfattande resultat (Stukát 2005).     
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Intervjuer och tolkning  
Under denna rubrik visas resultatet av de intervjuer som genomfördes med de tre 
respondenterna som jag valt att kalla Annelie, Britta och Caroline. Intervjuerna presenteras 
genom tre övergripande teman där det framkommer vad var och en av respondenterna har 
svarat samt en tolkning efter varje avsnitt. Sist i kapitlet finns en längre diskussion om utvalda 
delar ur intervjuerna och tolkningar som jag har valt att fördjupa mig i.    
 
Jag vill upplysa att det vid genomgången av de inspelade intervjuerna blev tydligt att 
förskoleverksamhet i sig är komplex och att de olika temana på så sätt överlappar varandra. 
Den indelning som jag ändå har valt att göra har sina utgångspunkter i det underlag som 
användes under intervjuerna. 

Beskrivning av förskolorna  

För att skapa en större förståelse för de olika förutsättningarna som råder på förskolorna där 
jag genomfört intervjuerna har jag valt att beskriva gårdens utformning och lite bakgrund. 
Bakgrundsinformationen hänger ihop med hur arbetet på förskolorna bedrivs då de har olika 
utgångspunkter i sina verksamheter.  
 
På den första förskolan arbetar Annelie, hon har varit verksam förskollärare i 30 år. Den här 
förskolan har hon arbetat på sedan 2005. Denna kommunala förskola är belägen i en tätort i 
en kommun med ca 9000 invånare i Mellansverige. Förskolan är relativt nystartad, 
höstterminen 2003, med två avdelningar med barn 1-5 år. På kommunens hemsida presenteras 
förskolan med att mycket fokus läggs på miljö- och naturvårdsfrågor samt att verksamheten 
präglas av ett ekologiskt förhållningssätt. Förskolan ligger i anslutning till en grundskola. 
Själva förskolebyggnaden är en utbyggnad till skolan och har en egen gård som ligger lite 
avskiljt från resten av skolgården. Förskolans utegård gränsar till en parkering på ena sidan 
och en utomhusgård för en närliggande förskola på andra sidan. Då gården från början inte 
var anpassad till förskolebarn har pedagogerna tagit på sig att söka pengar genom en fond för 
att kunna utveckla den3.  
 
På den andra förskolan arbetar Britta, som har varit verksam förskollärare i 26 år och har 
arbetat här sedan augusti 2008. Under intervjun betonar hon flera gånger att hon fortfarande 
försöker hitta sin plats i arbetslaget och verksamheten men talar utifrån hennes egen 
erfarenhet av detta med utomhuspedagogik. Britta som har erfarenhet av två olika förskolor, 
båda med I ur och skur-inriktning betonar att det kan se olika ut. Denna förskola med fyra 
avdelningar, två avdelningar med 1-2 åringar och två avdelningar med 3-5 åringar, drivs i 
kommunal regi men är inriktad mot Friluftluftsfrämjandets I ur och skur-pedagogik. 
Förskolan ligger i ett bostadsområde som har begränsad trafik och med närhet till skog och en 
större lekpark som är belägen alldeles utanför gården. Där finns även en grusplan med 
fotbollsmål. Utomhusmiljön på förskolan är en gård som vardagligt skulle kallas för 
traditionell, med bl.a. sandlåda, gungställning och en lekstuga.  
 
Den tredje respondenten Caroline har arbetat som fritidspedagog i 27 år och på den här 
förskolan sedan 1998. Denna förskola är ett föräldrakooperativ som är centralt belägen i en 
medelstor stad i ett villaområde där trafikerade vägar går nära. Förskolan, en villa med tre 
plan, har 19 barn inskrivna. På förskolan finns en kokerska som även är aktiv i barngruppen. 

                                                 
3 Ljungbergsfonden, en privatägd utbildningsfond som stöttar utvecklingsprojekt inom teknik, naturvetenskap 
och entreprenörskap (www.ljungbergsfonden.se). 
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Det som utmärker ett föräldrakooperativ förutom att den ägs tillsammans av föräldrarna, är att 
måndag till torsdag efter lunch kommer en förälder och är med i barngruppen. Gården som 
tillhör huset är utformad som en trädgård men där finns gungställning, sandlåda, en träbåt, 
lekstuga samt en hinderbana på baksidan och material för vattenlek på sidan av huset.   

Synen på utemiljön 

Under denna rubrik presenteras respondenternas tankar och uppfattningar om vilken betydelse 
utomhusmiljön har på förskolan. I vissa fall inkluderar svaren även deras uppfattning som 
arbetslag då svaren från respondenterna många gånger innehöll vi som ett antagande. Frågan 
som behandlas under denna rubrik är vilken betydelse utomhusmiljön har. 

Annelie – syn på utemiljö 
Annelie tycker att det är svårt att beskriva verksamheten på ett övergripande vis, då det ser 
olika ut alla dagar, speciellt utevistelsen. Att de går ut minst en gång om dagen är självklart, 
men tidpunkten kan variera beroende på aktivitet inne; pågående lek eller planerad aktivitet 
med pedagog. Lunch äts ibland ute, likaså mellanmål. Annelie betonar att dagsrutinerna, 
förutom de fasta som lunch och mellanmål som är på särskilda klockslag, är en avvägning där 
barnens vilja och aktivitet för stunden styr. Betoningen ligger på att hänsyn till barnens vilja 
är en viktig del. Verksamheten i sig ”går ju ut på att vi vill att de ska ha mycket tid för lek” 
säger hon, och fortsätter med att hon absolut tycker att gården ses som en viktig del av 
verksamheten. Den spelar en viktig roll för deras verksamhet då de profilerar sig som en 
förskola som inriktar sig på teknik och miljö och då är utomhusmiljön någonting de vill satsa 
på. Utemiljön är en förutsättning för att kunna genomföra de miljöprojekt för Grön flagg som 
de arbetar med. 4 
 

Tolkning 
Det Annelie berättar om deras dag tolkar jag som att det ofta är det som händer inomhus som 
har företräde i förskolan. Den tolkning jag gör av det Annelie berättar om sin verksamhet 
kommer sig av att den aktivitet som bedrivs inne ofta verkar styra när barnen går ut. Det kan 
bero på att den verksamheten är styrd av planering och därför genomförs inomhus där 
material finns att tillgå. Samtidigt vittnar Annelies uttalande om att den genomgående synen i 
arbetslaget är att leken skall ges mycket tid och att gården är en del av det, att den ändå är en 
arena som får mycket plats i verksamheten. Å ena sidan kan det verka lite motsägelsefullt om 
man ser till uttalandet om inneaktiviteter, men å andra sidan nämns ingen tidsangivelse för de 
olika aktiviteterna vilket vittnar om en flexibel verksamhet som ser till barnens önskemål och 
aktiviteter.    
 

Britta – syn på utemiljö 
Den förra förskolan Britta arbetade på var barngruppen utomhus oftare än den där hon arbetar 
nu. ”Första året jag jobbade var vi ute nästan jämt” säger Britta och fortsätter med att de 
efterhand mer kände av vad barnen ville och var oftast inomhus efter lunchen för att barnen 
skulle kunna återhämta sig efter en förmiddag utomhus. Då den nuvarande verksamheten 

                                                 
4 Stiftelsen Håll Sverige Rent har ett miljönätverk där förskolor och skolor kan arbeta med miljöfrågor och 
hållbar utveckling. Man blir då en förskola/skola med Grön Flagg. Tanken är att alla skall vara inblandade i 
arbetet som handlar om särskilda teman där mål med projektet sätts upp av dem på förskolan. Detta arbete 
dokumenteras och rapporteras till stiftelsen innan ett nytt tema väljs (www.hsr.se).  
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profilerar sig genom att erbjuda naturupplevelser får frågan vad den har för betydelse inget 
konkret svar utan Britta lägger mer betoningen på vilka miljöer som kan erbjudas. Då Britta 
förklarar gården på förskolan som traditionell, ”väldigt tråkig”, byggd med kommunala 
material, syftar Britta på de trästommar som syns på många förskolegårdar. Hon vill hellre 
berätta om de miljöer som finns i området kring förskolan, skogsmiljöerna, en större lekpark 
och ett äldre torp med trädgårdsodlingar som de besöker minst en gång i veckan. Britta tycker 
att det ger stadsbarn en möjlighet att ta del av naturen på nära håll. Vidare ger hon uttryck åt 
sin uppfattning om att lärandet blir ett annat när sinnena och kroppen får vara med och 
uppleva, förståelsen blir djupare och det blir mer konkret fortsätter hon. Britta understryker att 
hon tycker att den verksamhet som bedrivs ute är viktig och att den traditionella 
förskoleverksamheten med betoning på inomhusaktiviteter måste omvärderas men menar att 
det skall finnas en balans i verksamheten så att det som fungerar bäst ute gör man ute och det 
som fungerar bäst inne gör man inne. Hon förklarar att det i vissa situationer kan vara bättre 
att vara inne och berättar om när hon som pedagog gick in och hjälpte ett barn som inte hade 
några kamrater på förskolan, med några övningar och lekar i en mindre grupp.  

Så gjorde jag olika såna här saker för att de skulle börja se varandra och börja prata med varandra 
och få lite trevliga upplevelser ihop. Men det här hade inte gått ute. Då kommer det andra barn 
som vill vara med och de som jag ville ha med i gruppen kunde bara gå därifrån. (Britta) 

Britta anser att känslan som man får när man vistas i ett mindre utrymme är svårt att skapa 
utomhus där det stora landskapet kan distrahera istället för att hålla ihop gruppen. Mycket kan 
göras ute men inte allt och Britta ser helst att inomhus och utomhus kompletterar varandra.  
 

Tolkning  
Jag tolkar Brittas avsaknad av svar om vilken roll utemiljön spelar i deras verksamhet, som att 
hon anser att utemiljön är en väl integrerad del av deras verksamhet som används flitigt och 
ses som en tillgång. Som jag ser det ser hon utomhusmiljön utanför förskolegårdens staket 
som en lärorik miljö mer än själva gården då hon uttrycker sig i mer negativa termer om den. 
Brittas uppfattning om att lärandet blir djupare och mer konkret för barnen när hela kroppen 
får vara med och uppleva, stämmer väl överens med Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt 
(2002) där de uttrycker att kroppen lär genom omvärlden. Det Britta säger tolkar jag som att 
hon anser att naturen borde vara en självklarhet för alla barn då hon uttrycker att stadsbarn i 
den del av staden hon arbetar i också får möjlighet att uppleva naturen ”på nära håll”. Det som 
enligt mig gör det intressant är de uttalanden hon gör visar att hon är engagerad för det sätt 
hon arbetar på och att hon inte ser utemiljön som ett svar på allt. Hon medger att utemiljön 
ibland brister i sina möjligheter, och därför kompletterar inomhusmiljön det som inte passar 
lika bra att göra utomhus.  
 

Caroline – syn på utemiljö 
Caroline betonar att utomhusmiljön har stor betydelse för dem, men känner att det finns mer 
att utveckla i den än de redan har gjort. Där är föräldrarna en pådrivande faktor då de planerar 
och genomför förändringar av det som finns på gården. Hon betonar att synen på 
utomhusmiljön inom arbetslaget har förändrats genom åren, och nuförtiden vill Caroline 
gärna diskutera det informella lärandet, och tar sandlådan som ett exempel. Hon menar att hon 
som pedagog måste förklara för föräldrarna att deras barn inte ”bara har lekt” idag, utan vad 
det betyder för barnets utveckling att till exempel sitta i sandlådan och gräva och prata.   
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Tolkning 
Av Carolines beskrivning av hur hennes syn på utemiljön var förut tolkar jag det som att 
utevistelsen var en sysselsättning i sig, vad som skedde där ute var det inte någon som 
funderade djupare på. Om jag jämför den med hur hon framställer sina tankar och de sätt hon 
och hennes kollegor tänker och arbetar efter idag, anser jag ger bilden av en pedagog som är 
medveten om sin egen förändring och verkar ta vara på sina erfarenheter och använda dem i 
verksamheten. Det kan bero på den utveckling som har skett i förskolan där barns lärande har 
kommit att bli mer i fokus (Ekström 2007). 

Användning av utemiljön 

Under denna rubrik kommer respondenternas svar och resonemang om hur utemiljön används 
på respektive förskola. Utgångspunkterna har varit fri lek och styrda aktiviteter, om ökande 
barngrupper har någon betydelse för användningen av utemiljön, tematiskt arbete samt om 
utemiljön tas med in.  

Annelie – användning av utemiljön 
Det är utomhus de driver sina miljöprojekt som ingår i deras arbete att vara en miljöförskola. 
Då förra årets tema var kretsloppet, användes delar av gården till att odla örter, potatis, 
rabarber och smultron, där barnen fick gå och plocka och smaka. En del av kretsloppet var en 
egen kompost, barnens del i den är viktig men på deras egna initiativ. Det har även tagits ett 
initiativ till att söka pengar från en fond (Ljungbergsfonden, se fotnot s. 14) för att utveckla 
gården. Initiativet togs för att de ville vara ute mycket med barnen. Det är ett arbete som 
fortgår hela tiden, det görs lite i taget. Det material som förskolan har köpt in är ”saker vi 
annars aldrig hade haft råd med.”, som exempel kan ges gungställning, vindskydd, stubbar, 
pilkoja och trafikmärken. Det som Annelie poängterar när jag frågar om integreringen av 
teknik i verksamheten är att ”teknik, det är allt man måste lära sig.”. Hon ger som exempel att 
lära sig gunga. Det är ingenting som sker automatiskt, man måste lära sig tekniken. Det var så 
de fick pengar till en egen gungställning fastän det möttes med skepsis från dem som 
bestämmer över distributionen av anslagen. Förskolan motiverade det med att det är ”teknik 
på de små barnens nivå”. Annelie fortsätter med att inomhusmiljön och utomhusmiljön är den 
fysiska miljön som både barn och vuxna har till förfogande, och tillägger att båda är lika 
viktiga. Men i och med att barngruppen växer i antal även här, har det blivit så att en del av 
arbetslagets planeringstid är förlagd till dagtid. Under de timmarna samarbetar avdelningarna 
så att det ena arbetslaget kan gå iväg. Ytterligare ett skäl till att utemiljön används mer och 
mer är att det på förskolan saknas ett större utrymme som kan användas för ”springlekar”, 
som Annelie uttrycker det. Därför ses utemiljön som det största rummet de har att använda sig 
av.  
 
På frågan om de arbetar tematiskt svarar Annelie att de teman som arbetas med på förskolan 
är knutna till arbetet i miljöprojektet, förra året arbetade de med kretsloppet och i år är det 
vatten som är temat. Där har de tagit hjälp av miljöer utanför förskolan och varit på 
studiebesök på ett reningsverk. Till gården har det införskaffats vattenbord där både stora och 
små kan experimentera. Om framsidan där det är betongplattor uttrycker Annelie att det var 
tråkigt, nu har de målat vägar med övergångsställen där istället. För pengar från fonden har de 
inhandlat trafikmärken, så numera har de trafikdagar där de pratar om betydelsen av märken 
och trafikregler samt att barnen får lära sig vilken sida man skall köra på och att vänta i fall 
det är någon som korsar den väg som ritats upp. Annelie berättar också om de trehundra lökar 
de satte tillsammans med barnen och komposten som barnen slänger sina matrester i som ger 
dem jord till trädgårdslanden. Annelie menar att barnen lär sig varifrån grönsaker och sådant 
kommer från. Hon säger: 
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Ja, och att det är lite arbete bakom allting, det ser ju barnen också. Då är de ju rädda om saker 
också, det är ingen som springer i grönsakerna, till och med de minsta går runt. (Annelie) 

Då frågan om de två miljöerna integreras, om utomhusmiljön tas med in, svarar Annelie att de 
ibland tar med material in eller tar med den skapande verksamheten ut. Utemiljön används 
också som redskap för att träna språket. Genom samtal vid matbordet till exempel, talas det 
om arbetet i trädgården tidigare under dagen. Växter och redskap benämns vid sitt rätta namn 
och okända ord tas upp till diskussion: 

Så kanske vi kommer på nåt ord som de inte riktigt vet vad det betyder så samtalar man om det 
eller om de associerar till någonting, då kommer man ju till att träna språket. (Annelie) 

Det tema som de arbetar med nu, vatten, är någonting som det arbetas med både inne och ute. 
Naturstudier vid vatten när de varmare årstiderna tillåter och när vädret blir kallare blir det 
experiment inomhus istället. Studiebesök vid temaarbetena har också förekommit, till ett 
Science Center samt en naturskola. 

Tolkning 
Det Annelie berättar om satsningen som arbetslaget bestämt sig för att göra genom att söka 
pengar utifrån visar att det med engagemang går att åstadkomma förändringar inom den 
pedagogiska verksamheten i tider av besparingar. I relation till vad Grahn m.fl. (1997) säger 
om att pedagogers förhållningssätt gentemot utemiljön beror på vilken personlig betydelse 
den har för pedagogerna som arbetar i den, verkar det som om Annelie och hennes arbetslag 
varit med och utvecklat sin gård och därför har den förmodligen en stor betydelse för vilken 
plats den får i verksamheten. Är den betydande för pedagogerna så förmedlas det dessutom 
till barnen genom det arbete som genomförs tillsammans. Det visas i citatet ovan där Annelie 
beskriver att till och med de yngsta barnen visar respekt för det arbete som utförs i trädgården.  

Britta – användning av utemiljön 
Förutom den tid som de tillbringar i skog och mark, som används till säsongsbetonad 
verksamhet och olika aktiviteter, berättar Britta att det oftast är fri lek utomhus. Ibland är det 
pedagogerna som tar initiativ till lek, då kan det hända att de går till ängen som ligger utanför 
gården. Där kan de ibland ta ut musik och röra sig till. När frågan om ökade barngrupper har 
någon betydelse för hur de använder utemiljön svarar Britta att det är tack vare att de är ute så 
mycket som de klarar av de ökande barngrupperna. Hon anser att konflikterna minskar och 
ljudnivån inte blir densamma som inomhus. En annan sak som Britta ser det är att barn precis 
som vuxna mår bra av frisk luft, de blir inte lika trötta som av att vistas inne i ett varmt, trångt 
rum. Ett stort plus, som Britta ser det, är att utomhus är det inte ont om plats att röra sig på. 
Fördelen för pedagogerna är att de får en helt annan överblick när de vistas ute, samt att de 
kan hjälpas åt avdelningarna emellan. 
 
De dagar de är inne kan det hända att olika material tas in. Det kan vara barnen som tar 
initiativ till det eller om pedagogerna har något speciellt i åtanke och de samlar material 
tillsammans. Det kan vara att de på en skogsutflykt samlar olika sorters mossa som de tar med 
sig tillbaka till förskolan. Där kan de sitta under tak på terrassen och arbeta vidare med 
materialet.   
 

Tolkning  
I Brittas fall inkluderas utemiljön av olika landskap; gården, lekplatsen, skogen och torpet 
som de brukar gå till. Användningen av den är varierad men styrd av vad årstiderna tillåter. 
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Jag gör den tolkningen att de ökande barngrupperna märks även om de är ute mycket och 
Britta uttrycker att pedagogerna får en annan överblick när de vistas utomhus. Den överblick 
Britta talar om kan å ena sidan tolkas som att pedagogen tar en mer avvaktande roll för att 
kunna se barnen men å andra sidan kan överblicken tolkas i det sammanhanget att en 
överblickande pedagog kan upptäcka nya sidor hos barn som tidigare inte varit synliga. 
Thompson (refererad i Sutterby & Frost 2006) som jag nämnt tidigare menar att vuxna och 
barn ser olika på användandet av material, vuxna ser det som det är ämnat för. I naturen kan 
fantasin flöda fritt, det finns inget rätt eller fel i användandet av en pinne till exempel. Ur den 
synvinkeln utmanas barn till att använda sin egen fantasi och kreativitet i leken samtidigt som 
det motoriska tränas i variationsrik terräng, vilket Grahn m.fl. (1997) visade i sina 
undersökningar av barnens motorik. Jag anser att självkänslan växer i takt med att barnet 
känner att det klarar av fler utmaningar och där är naturen ett bra hjälpmedel.  

Caroline - användning av utemiljön 
Caroline känner att gården har blivit mer betydelsefull nu när barngruppen har ökat. Förut 
kunde de använda sig av närmiljön oftare; göra utflykter till skogen och till badhuset. Nu med 
fler barn anser Annelie att det är ett stort ansvar att gå iväg med barn när vägar skall korsas 
och sedan ha uppsikt över alla i skogen. Därför samarbetar de med en närliggande förskola 
och blir på det sättet fler pedagoger som kan gå iväg. Annelie säger: 

Därför betyder gården mer, att den ska vara utmanande och rolig. Så att man känner att man kan 
längta ut, så att man inte säger att ”nu måste vi gå ut”, liksom att det upplevs vara tråkigt. 
(Caroline) 

Caroline berättar att hon själv är intresserad av musik och rörelse men att det känns trångt 
inomhus. Hon poängterar att självklart kan hon ha rörelse ute på gården och i skogen, men 
menar att mer organiserad rörelse skulle vara lättare om det inte var 19 barn på gården 
samtidigt. Tematiskt sett är arbetslaget nu fokuserat på teknik för barnen och till detta har det 
köpts in nytt material som kan användas till vattenlek. Två pedagoger i arbetslaget har varit på 
fortbildning och Caroline berättar att de kallar de experiment och aktiviteter som planerats 
inom detta tema för teknik. Detta för att barnen skall få förståelse för begreppet. Hon 
framhåller att det ska bli mer planerad tid för dessa aktiviteter men att de ändå följer barnens 
takt. Caroline ser den fortbildningskurs som alla i arbetslaget har fått om pedagogisk 
dokumentation som en utvecklande del av deras verksamhet. Hon förklarar att 
förväntningarna är att de skall lära sig mer och få ett mer reflekterande förhållningssätt 
gentemot sin egen verksamhet. Detta genom att följa barnen och utifrån deras perspektiv och 
funderingar komma på nya experiment och sätt att arbeta på. Utbildningen har även öppnat 
nya perspektiv hos Caroline då hon tidigare har känt att hon som pedagog inte kunnat allt, hon 
tyckte att hon behövde kunna mer. Hon säger: 

Nu känns det som att vi inte måste ha några givna svar, utan barnen kommer ju att tänka och vi ska 
bara ge öppna frågor. Vi har ju inga givna svar på alla saker utan det är ju mer att vi ska väcka 
intresse hos barnen. (Caroline) 

Caroline förklarar att hon tror att det kanske har med den äldre generationen att göra. Att man 
som pedagog ska kunna ge svar på allt och kunna säga att ”så här är det” och barnen skall 
lyssna. ”Men det är ju vi som ska lyssna in barnen i deras tankevärld” säger Caroline som 
anser att man som pedagog är medforskare till barnen och märker hur barnen tycker att det är 
roligare när det är mindre tjat om det som måste göras. 
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Tolkning 
Caroline känns för mig som om hon är öppen för förändringar. Jag tolkar det hon säger om de 
nya perspektiven som öppnats sig för Caroline som att hon är medveten om att tankegångarna 
som förts inte alltid har varit så kreativa som hon önskat. Det kan bero på att förskolan är en 
verksamhet som ofta bygger på rutiner som det kan vara lätt att fastna i, det kan kännas tryggt 
att göra som det som alltid har gjorts. Det reflekterande förhållningssättet Caroline talar om 
kan vara ett sätt att få syn på sin verksamhet och på det sättet diskutera vad det är som görs 
och på vilket sätt. Samtidigt anser jag att det som berättas tyder på en pedagog som vill 
utvecklas. Carolines syn på fortbildning som utvecklande bekräftar i detta fall Pramling 
Samuelsson och Sheridans (1999) antagande om att även pedagoger behöver utvidga sina 
perspektiv och få mer material i sin portfölj för att känna motivation och stimulans och i detta 
fall även en ny självkänsla som gör att nya vägar kan öppnas. Detta anser jag vara viktigt då 
det är ett variationsrikt arbete som kräver att man som pedagog är lyhörd och flexibel.  
 

Pedagogens roll utomhus 

Under denna rubrik presenteras respondenternas uppfattning om hur de uppfattar sin egen roll 
som pedagog utomhus. 

Annelie – pedagogens roll utomhus 
Då barn och vuxna är utomhus understryker Annelie att de vuxna är närvarande i alla delar av 
gården. Hon förklarar att de vuxna inte står på ett ställe utan de täcker upp över hela gården så 
att en vuxen finns närvarande bland barnen. De är en del av barnens lek och anser att barnen 
vill att de vuxna skall vara med och leka. Annelie förklarar att de i arbetslaget hela tiden utgår 
ifrån barnen, det är de som styr leken medan en vuxen som är med i leken leder den vidare.   
 
Annelie berättar om första året då trädgårdslandet gjordes i ordning då de arbetade med 
kretsloppet, och att det fortfarande är en del av verksamheten och därför måste skötas om och 
då är barnen med.  

Men det är ju inget tvång, det är ju de som vill som hjälper till, men börjar vi vuxna jobba med det 
så kommer ju de själva och vill vara med… (Annelie) 

Annelie påpekar att om det vore andra slags teman som inte hade med varandra att göra som 
bara lades till varandra hela tiden, skulle det till slut bli ett påfrestande arbete. På det här viset 
de arbetar nu, först kretsloppet och nu med vatten, blir det mer av ett sammanhang och det 
flyter på. På frågan om hur beslutet om att arbeta med dessa projekt togs i arbetslaget, svarar 
Annelie att det självklart finns en som är drivande bakom ett sådant här projekt men betonar 
att alla måste vara vana med att aktivt arbeta med det så att det inte bara är en som är ansvarig 
och aktiv för allt. Men hon upplever inte det som något problem i det här arbetslaget, då hon 
menar att alla är engagerade och beslutet om att genomföra Grön flagg-projektet var lätt att ta 
då det för flera stycken är en livsstil även utanför arbetet.  

Tolkning 
Det Annelie berättar om hur det är en spridning av pedagogerna när de är ute ger mig en 
uppfattning av att hennes syn på sin roll som pedagog är en som är närvarade och för det 
mesta aktiv. Det hon berättar om när vuxna deltar i leken och ”leder den vidare” kan tolkas 
som att barnens spontana lek kan leda till att nya situationer uppstår där den deltagande 
pedagogen aktivt i leken kan utmana barnen till att handla på ett visst sätt. Utan att för den 
skull vara bestämmande och inkräkta på barnens lek.  
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Britta – pedagogens roll utomhus 
Brittas roll som pedagog ser hon som att vara medupptäckare, och förklarar det med att en väl 
planerad aktivitet kan utvecklas till något oplanerat. Barn som upptäcker något nytt i skogen 
till exempel. Hon menar att pedagogen måste utgå från vad barnen är intresserade av och vara 
lyhörd för barnens vilja. Hon uttrycker det på följande sätt:  

Man undersöker tillsammans och att man upplever tillsammans och sen att den vuxne agerar och 
tar ansvar för det här och hjälper barnet i det här. (Britta) 

Hon framhåller att pedagogen på inga sätt behöver ha alla färdiga svar, utan att man 
tillsammans med barnen tar reda på det. Britta ser att en viktig roll som pedagogen har är att 
visa intresse och stödja barnet på så sätt för att visa på olika vägar till att svara på frågor. Hon 
anser att hon i sin roll som ledare hela tiden måste ha i tanken att barnens intresse skall 
stimuleras för att de skall kunna bygga upp sin självkänsla och sin sociala kompetens. Då är 
det viktigt som ledare att:  

man känner glädje i det man gör och att man är entusiastisk och ser jobbet som viktigt, det här att 
hjälpa barnen framåt i de här upptäckterna. (Britta) 

För övrigt ser hon sin roll som observerande och stödjande. Ibland kan barn behöva hjälp av 
något slag, det kan vara att något barn är utanför och behöver hjälp att komma in i leken, eller 
att en konflikt uppstår. Det kan också handla om att någon behöver praktisk hjälp. Britta säger 
att det är en skillnad hur hon är med de yngre respektive de äldre, rollen skiftar. De yngre 
barnen tycker hon att hon leker mer med. Det är oftast lekar där interaktion förekommer som i 
sandlådan, vid gungorna och när barnen går balansgång. De mindre barnen kan ibland behöva 
ha någon som visar vad som finns tillängligt på gården, medan hon bedömer att de äldre 
barnen tar för sig och kan uttrycka vad de vill och vad de menar. Rollekar är också vanligt 
förekommande där hon som vuxen är deltagande. Britta tycker att det ofta är så att barnen 
startar en lek som hon kan komma in i. Då de är ute mycket ställer det stora krav på 
pedagogens påhittighet då det vid dåligt väder ibland kan vara svårt att hålla humöret uppe. 
Men Britta anser att det är bra då barnen tränas i att vistas ute och blir uthålliga. Samtidigt är 
det något som pedagogerna på denna förskola tror på. Det är något de alla har valt och tycker 
är bra.  

Tolkning 
Britta uttrycker tydligt vad hon anser vara pedagogens roll utomhus, stödjande och 
intresserad. Hennes uppfattning om sin pedagogiska roll anser jag stämma mycket överens 
med Vygotskijs syn på densamma, där barn och vuxen samspelar. Den stödjande och 
uppmärksamma pedagogen som tillsammans med barnet gör upptäckter och tillhandahåller 
vidare perspektiv för att barnet skall kunna utvidga sina kunskaper. Britta uttrycker även det 
ansvar pedagogen har både när det gäller lärandeprocessen och när det gäller pedagogens 
arbetssätt så att förutsättningarna för barnen är de bästa. Tolkningen jag gör utifrån det Britta 
säger om att utomhuspedagogik är något pedagogerna tror på, är att den som inte tycker om 
friluftsliv eller utemiljö skulle söka sig till denna arbetsplats. Därför kan jag anta att de 
pedagoger som arbetar tillsammans med Britta är påhittiga för att de vill ha en stimulerande 
plats för barnen att vistas i och en utvecklande arbetsplats för sig själva. Inte bara för att det är 
en förskola där man tillbringar mycket tid ute, utan för att det är en plats där man vill att alla 
skall trivas, inne som ute.    



22 
 

Caroline – pedagogens roll utomhus 
På förskolan där Caroline arbetar är det för närvarande många ett- och tvååringar vilket gör 
sitt till när de är utomhus. Hon förklarar det med att de är med där barnen är, både stora och 
små och tillägger, ”Ja, vi står ju inte i ett hörn och tittar på varandra.”. Caroline förklarar att 
de som pedagoger är med hela tiden; sitter de inte i sandlådan med barnen är det barn som 
behöver hjälp i gungorna eller konflikter som skall redas ut. De är med barnen och följer dem 
”där de är”, säger Caroline flera gånger.  

Tolkning  
”Där de är” är återkommande hos Caroline när hon syftar på barnen och det de gör. Jag förstår 
det som att pedagogerna följer barnen i deras utveckling då alla barn inte är på samma plats i 
utvecklingen klarar de av olika saker och tar sig för olika saker. Det överensstämmer med 
Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, där barn kan utvecklas och lära efter sin 
förmåga med hjälp av en närvarande pedagog. Jag förstår det som att Caroline anser att det 
med många små barn gör att verksamheten blir begränsad då hon uttrycker att det alltid är 
någon som behöver hjälp när de är ute.  

 

Sammanfattning av resultatkapitel 

Att utemiljön är en del av verksamheten på alla förskolor i undersökningen är det inget tvivel 
om. Den används dock på olika sätt och ses ur olika perspektiv. Den första och andra 
förskolan har miljö och teknik respektive natur som integrerade delar av verksamheten medan 
den tredje förskolan ser utemiljön som en arena där det informella lärandet sätts i fokus.  De 
tre respondenterna verkar alla tycka att utemiljön är en självklar del av förskolan, men de 
fokuserar på olika saker och arbetssättet skiljer sig åt. Det är naturligtvis annorlunda om man 
som Britta arbetar på en förskola där naturen är en självklar del av dagen eller som på 
Annelies förskola som genom teknik och miljöarbete använder utemiljön i verksamheten. 
Caroline som ser utemiljön som en plats där det informella lärandet får stor plats men 
samtidigt ser att den kan utvecklas till att vara en plats som är ännu bättre. Två av 
respondenterna uttrycker en koppling mellan utemiljön och lärande. Britta som anser att 
lärandet och förståelsen blir djupare när alla sinnen får vara med i upplevelsen, och Caroline 
som betonar det informella lärandet som sker ute på gården genom lek och samspel.   
Caroline är medveten om den ständigt pågående utvecklingen i förskolan och välkomnar den 
eftersom hon anser att diskussionen bidrar till en fördjupad förståelse för olika fenomen i 
förskoleverksamheten. Alla tre respondenter ser sin roll som pedagog som en följeslagare till 
barnet. De försöker alla se sina verksamheter utifrån barnens perspektiv för att kunna erbjuda 
utmaningar och lärorika tillfällen.  
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Diskussion 

I denna studie där jag undersökt tre pedagogers uppfattningar om utemiljön i förskolan med 
syftet att få en djupare inblick i hur de ser på den samt hur de använder utemiljön i 
verksamheten visar resultatet uppfattningarna inte är så skilda men alla har sin åsikt och olika 
fokus i verksamheten. Jag vet inte om det är skillnaderna i verksamheterna som bidrar till 
pedagogernas uppfattningar eller om det är pedagogernas personliga uppfattningar som bidrar 
till att forma verksamheten.  

 Intresse som grund 

Vad som kan sägas är att alla respondenter i grunden har en positiv uppfattning om utemiljön 
och anser att den är en viktig del av verksamheten. Skillnaderna ligger i hur det kommer i 
uttryck i verksamheten, det visar sig främst genom intresse från pedagogernas sida, då både 
respondenterna Annelie och Britta uttryckligen visade på stort intresse för miljö respektive 
natur. Det kan kopplas till vad Grahn m.fl. (1997) uttrycker om att pedagogers 
förhållningssätt till utemiljön är beroende av vilken personlig betydelse den har till den 
enskilda individen. Annelies och Brittas intresse för miljö respektive natur speglas i den 
verksamhet de är aktiva inom. För Annelie och hennes arbetslag är det en livsstil många för 
utanför arbetet och för Britta och hennes arbetslag är det en pedagogik de har valt och som de 
tror på. Den tredje respondenten Caroline anser att utemiljön har en stor betydelse i deras 
verksamhet men uttrycker samtidigt att den, till utformningen, går att utveckla än mer. 
Hennes uppfattning om utemiljön är att det är en plats som arbetslaget under åren utvecklat en 
annorlunda syn på. Det har blivit en plats där det informella lärandet kan utvecklas. Caroline 
anser det viktigt att diskutera det och göra det synligt för t.ex. föräldrar. Caroline och hennes 
kollegors förändrade syn på utemiljön och det som bedrivs i den kan relateras till antagandet 
som Grahn m.fl. (1997) gör om att det behövs en jämvikt mellan vad som erbjuds ute och 
medverkande pedagoger för att få en utvecklande och trygg utevistelse. Jag håller med om att 
det måste finnas en medvetenhet i pedagogernas arbetssätt för att kunna få till det lagom 
utmanande för barnen, för lite stimulans gör att barn fort tröttnar medan å andra sidan för 
mycket kan göra att de upplever det för svårt. Jag anser att det hela tiden är en avvägning hur 
mycket man som pedagog skall blanda sig i barnens lek och därför kan en gård med varierade 
utrymmen erbjuda lek tillsammans men också lek i avskildhet.  
 

Lärande 

Britta är den enda som nämner lärandet i sig, hon menar att barn som får uppleva med hela 
kroppen lär på ett mer konkret sätt. Åkerbloms (2005) forskning om skolträdgårdar som en 
pedagogisk arena visar att lärandet stimuleras av sinnliga upplevelser. Även Langlo Jagtøien, 
Hansen, Annerstedt (2002) delar den uppfattningen då de menar att det är genom kroppen 
individen lär känna sin omvärld, det är genom den vi lever. Annelie nämner inte de sinnliga 
upplevelserna som lärandesituationer när hon berättar om det trädgårdsprojekt arbetslaget och 
barnen genomför, det hon nämner är de smaker barnen kan uppleva av det de varit med och 
odlat. Hon nämner dock den språkliga stimulens den ger barnen som en tid för lärande då de 
vid olika tillfällen under dagen kan diskutera ord och deras betydelser. De sinnliga 
erfarenheterna och de situationer som uppstår där språket används och diskuteras skapar en 
verksamhet där kropp och sinne samspelar. Utan varandra skulle dessa lärandesituationer inte 
uppstå då upplevelserna skapar förutsättningar för tankar och diskussion. 
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Utökade kunskaper 

Caroline uttrycker att hon tidigare varit tveksam till att våga ge sig in på nya territorier utan 
att kunna alla svar från början medan Britta är på det klara med att pedagogen inte behöver 
sitta inne med alla svar. Nordin-Hultman (2004) anser att det historiskt sett funnits en syn på 
pedagogen som allvetare, även bland pedagogerna själva, och att det därför många gånger har 
varit svårt för dem att se utanför ramarna. Det anser Nordin-Hultman har bidragit till att 
pedagogiken i förskolan många gånger gått på rutin utan någon reflektion. Caroline ser den 
fortbildning som hon och de andra fått ta del av under hösten som en stor inspirationskälla. 
Den entusiasm som Caroline utstrålade under intervjun när hon talade om fortbildning och 
utökade perspektiv på hur barnen och deras utveckling kan följas och uppmuntras, ger en 
positiv uppfattning om Pramling Samuelsson och Sheridans (1999) antagande om att 
pedagoger behöver ges tillfällen för utveckling och utvidgande av kunskaper för att kunna 
fortsätta vara motiverad i sitt arbete. Det som givetvis inte får glömmas bort är att förskolorna 
som är med i undersökningen har i sina verksamheter olika förutsättningar för att vistas i 
utemiljö. Om man som Caroline arbetar på en förskola som är belägen i stadsmiljö så är 
naturmiljö inte lika lättillgänglig som om man arbetar på en som ligger nära skog och andra 
miljöer. Då är förskolans gård den utemiljö som man har till förfogande. Det behöver dock 
inte betyda att det är begränsande. Inomhus kan intresse och nyfikenhet skapas för fortsatt 
utforskande utomhus, samtidigt som material kan hämtas utifrån som kan undersökas 
inomhus. 
 

Pedagogens roll 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) ger en historisk förklaring att barns lek utomhus 
har ansetts vara barnens egen domän, till varför pedagoger i förskolan är mer avvaktande i 
utemiljö än inomhus. Mårtensson (2004) uppmärksammar den pedagogers roll utomhus i sina 
observationer av barns lek på förskolegårdar. Rollen är den ”typiskt låga profilen” som har 
uppsikt men inte så mycket inblandning i barnens lek. Även Grahn m.fl. (1997) observerade 
hos pedagoger på förskolan i stadsmiljö, ett mer tillbakadraget förhållningssätt gentemot 
barnens lek än de som hade stora utrymmen och en mer varierad gård. Grahn m.fl. menade att 
de olika förhållningssätten hos pedagogerna hade sitt ursprung i hur pedagogerna kände för de 
respektive gårdarna. Grahn m.fl. menade att den trånga gården mitt i staden inte tilltalade 
pedagogerna och att de kände en slags hopplöshet inför den, det i sin tur speglades i deras 
agerade, eller brist på agerande, vid utomhusvistelse. Britta som ansåg sin gård vara tråkig tar 
naturen i närmiljön till hjälp men gården förblir tråkig. Enligt Clark (2007) vill och kan barn 
vara med och bestämma över sin vardag. Utemiljön på förskolegården är vardag för många 
barn som har långa dagar i förskolan. Med enkla medel skulle barn och pedagoger kunna 
förändra gården så att det gagnar barnen när de är utomhus. Respondenterna anser sig vara 
närvarande vid utevistelsen men Britta säger också att de äldre barnen mer sällan behöver 
ledning från de vuxna för att börja leka, men att det oftast är rollekar som startas av de och 
vuxna kan delta. Annelies trädgårdsarbete som inte är ett måste utan för dem som vill vara 
med, kan involvera barn i alla åldrar. Det är alltså valfritt att vara med en vuxen. Samtidigt är 
det tydligt att det verkar vara vanligt hos pedagoger inom förskolan att inta en särskild roll, 
den avvaktande men den närvarande. Både Grahn m.fl. (1997) och Mårtensson (2004) 
uppmärksammar den rollen och Mårtensson beskriver den som typisk medan Grahn m.fl. 
menar att rollen intas för att miljön saknar betydelse för dem. Utemiljön är den fria lekens 
plats. Barn kan inte ha en dag som är schemalagd från morgon till eftermiddag. Det jag skulle 
önska var ett mer fantasifullt användande av utemiljön. Den typiska roll som Mårtensson och 
Grahn m.fl. beskriver de pedagoger som arbetar i förskolan stämmer dock inte med de 
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uppfattningar respondenterna i denna undersökning ger uttryck för. Det de alla tre hade 
gemensamt var att de alla hade en syn på pedagogens roll som aktiv. Det var en 
kommunikativ och lekande roll som de alla beskrev med sina egna ord. Jag ställer mig dock 
obeslutsam till hur pedagogen utomhus skall agera då jag anser att det inte är endast 
närvarande och aktiv eller närvarade och avvaktande. Beroende på hur socialiserat barnet är 
kan det behöva mer eller mindre stöd i sin lek. Ett barn som inte kan leka med andra barn kan 
behöva stöd för att lära sig visa respekt för andra medan barn som bara tyr sig till vuxna 
behöver uppmuntran till att leka med jämnåriga. I leken är därför pedagogens roll viktig och 
samtidigt som de andra barnen visar hur och vad man kan leka. Som Annelie påpekade att det 
är barnen som styr leken medan den deltagande pedagogen kan leda den vidare.  
 

Utemiljön innanför grindarna 

Att vara ute mycket för sakens skull leder pedagogiskt sett inte långt, det är vad som kan 
erbjudas ute som definierar hur utemiljön används och i vilket sammanhang det används. 
Annelie och Caroline som har arbetat med förändringar på gården och Britta som anser sin 
gård vara ”tråkig” men som ser möjligheter i den miljö som ligger utanför gårdsgränsen 
bekräftar att det måste finnas en medvetenhet i arbetet man som pedagog gör. Även om barn 
och vuxna ser på användning av föremål och material med olika ögon (Thompson i Sutterby 
& Frost 2006) kan jag inte låta bli att tänka att mycket material inte alltid betyder att 
verksamheten per automatik blir bättre. Det som Grahn m.fl. (1997) liksom jag anser om de 
förutsättningar som miljön ger måste existera i balans med de förutsättningar som 
pedagogerna kan erbjuda. Flera av respondenterna räknar upp vad som finns tillgängligt för 
barnen på gården. Det kan tolkas som att de genom utformningen av gården definierar sin 
utomhusmiljö som bra eller dålig. Grahn m.fl. visade i sin undersökning att varierad terräng 
främjar den motoriska utvecklingen och en varierad gård kan erbjuda varierade leksituationer 
där material från naturen blir centrala istället för att leken förlitar sig på de saker som finns på 
förskolan. Olika material utmanar i och för sig barn i deras lek, men utan stöd i sin lek kan 
barnet uppfatta situationen som otrygg (Grahn m.fl. 1997) och på så sätt inte kunna ge sig hän 
i fantasins värld. Då är den pedagogiska rollen viktig att reflektera över så att alla barn kan 
trivas och utvecklas och att miljön ger de bästa förutsättningarna för det. Det kan ske på olika 
sätt. Olika tillvägagångssätt och olika fokusering ser inte jag som något negativt då alla 
förskolor inte ser likadana ut. Jag är ense med Britta om att inomhus- och utomhusmiljön 
kompletterar varandra men undrar samtidigt om inte utomhusmiljön visst skulle kunna vara 
ett ställe där en pedagog och en mindre grupp barn skulle kunna skapa den känslan Britta 
pratar om. Med en bra planerad utemiljö med varierad terräng och varierade utrymmen skulle 
man visst kunna skapa olika rum på gården där mindre grupper skulle kunna hålla till. 
 

Utemiljön utanför grindarna 

Min bedömning är att finns det ingen möjlighet för barn att utforska naturen så får de aldrig 
chansen till att skapa en anknytning till den och på så sätt aldrig få en chans att uppskatta den 
vilda naturen och dess möjligheter. Att vara utomhus ger mer frihet för barn att röra sig än 
inomhus. Det är nyttigt med frisk luft och rörelse ger motorisk träning. Men som med alla 
individer är vi olika så även de barn som vistas i förskolan och därmed är inte utomhus den 
ideala platsen för alla. Jag tror att man till viss del kan lära barn att uppskatta naturen och vad 
den har att erbjuda men det kommer alltid att finnas de som trivs bättre inomhus och som 
finner det mer givande med de aktiviteter som erbjuds där. Clark (2007) och Åkerlund (2005) 
har olika utgångspunkter i sina respektive forskningsområden men drar liknande slutsatser, 
barn kan och vill vara engagerade i sin vardag, om de bara får chansen att vara med och 
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påverka sin egen miljö. Utemiljön är samtidigt en plats där barnen kan tillåtas vara avskilda 
från vuxnas insyn, det ger dem en känsla av oberoende och självbestämmande. Det behövs 
platser som kan användas av alla barn och till olika slags lekar så att barnen själva kan 
bestämma över sin lek. Samhället är i ständig förändring. Idag pågår en debatt om 
klimatförändringar och utarmning av naturens resurser. Uhlik (2006), som diskuterar synen på 
naturen som antingen en del i människans liv eller en källa av resurser att exploatera, menar 
att det med medvetenhet också följer ett ansvar. Annelie och förskolan där hon arbetar med 
kretsloppet är ett exempel på hur pedagoger i förskolan kan utbilda barn till att bli medvetna 
och ansvarstagande individer som har förståelse för hur kretsloppet fungerar. Debatten om 
natur och miljö är en diskussion som ständigt pågår men som också ständigt vidgar perspektiv 
och verkar för utveckling. Detsamma görs i debatten om förskolan. Dess omgivningen i dag 
ser inte ut som den gjorde för tio år sedan. Kulturen har också blivit en annan, en utvecklad 
kultur som innehåller fler traditioner och äldre traditioner i nyare versioner.  Varför skulle 
man inte kunna vara utomhus i en stadsmiljö? Det är vardagen för många barn. Ett samhälle i 
förändring kräver att institutioner såsom förskolan anpassas efter verkligheten. Är närheten 
till naturen någonting som ligger i det förflutna när allt fler trafikerade vägar avskärmar 
tillgängligheten? Enligt Sandberg (2008) och Rivkin (1998) är trafiken ett hinder för barn att 
utforska sin närmiljö samtidigt som Rivkin ser de asfalterade gatorna som en plats för barn att 
mötas på. I Annelies fall har de på den förskolan investerat i trafikmärken. De trafikdagar som 
de har kan ses som en utbildning i trafikvett för barnen och i förlängningen kan det betyda att 
barn kan komma närmare naturen i och med att de på ett säkert sätt kan ta sig till den.  
 
En förskola mer inriktad på att uppfylla fler mål anser jag kan leda till att pedagoger kan 
uppleva det stressigt och därmed mer strukturerade dagar och mindre tid barnen att leka. Det 
kan dessutom betyda att det blir mindre tid för det kommunikativa samspelet mellan pedagog 
och barn som Vygotskij (i Bråten 1997) ansåg vara en viktig del i processen av att lära. Man 
kan även se på den utredning och diskussion om förskoleklassen. Den skulle förena 
förskolans arbetssätt med skolans så att sexåringar kunde förberedas inför sin skolstart, men 
det visade sig bli mer schemalagd undervisning än lek. För förskolans del kan det resultera i 
en förskola där undervisning blir mer vanligt och metoder som tänker utanför de traditionella 
ramarna blir mer ovanliga då tid för testande inte hinns med och en ovilja bland pedagoger att 
bege sig utanför dessa trygga ramar. Hur passar utomhusmiljön in i dagens förskola som 
utvecklas mot mer konkreta kunskapsmål som ses som teoretiska ämnen? Det dualistiska 
synsättet om kropp och själ som separerade från varandra som Langlo Jagtøien, Hansen, 
Annerstedt (2002) diskuterar anser jag inte passa in förskolans värld, då barn i utveckling 
behöver få vara aktiva.  
 

Slutsatser 

De slutsatser jag bedömer att jag kan dra av denna undersökning är att utomhusmiljön anses 
viktig av alla medverkande pedagoger och särskilt nu med ökande barngrupper får den en 
viktig roll i och med att den kan erbjuda stora ytor för barnen att röra sig på. När det gäller 
hur utemiljön används beror mycket på vilka förutsättningar man har till förfogande. I viss 
mån styr också intresset från pedagogernas sida vad som sker ute. I Annelies och Brittas fall 
är det intresse för miljö och natur medan det i Carolines fall är ett intresse i utveckling då 
fortbildning i arbetslaget har lett till nya teman och nya perspektiv. När det kommer till 
pedagogens roll är det en aktiv, närvarande och stödjande pedagog som uppmuntrar barnens 
nyfikenhet och utforskande. Samtidigt tyder resultaten på en vilja till förändring hos de 
pedagoger som varit medverkande, en vilja att fortsätta utvecklas inom sitt yrke. Ett yrke som 
involverar möten med människor kan inte vara statiskt, de inblandade individerna är beroende 
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av förändring för att kunna främja utvecklingen hos andra samt deras egen utveckling. Jag har 
försökt ge en objektiv bild av utomhusmiljön i den pedagogiska diskussionen. Jag ser inte 
utemiljön som svaret på en icke fungerande verksamhet, utan jag skulle önska att man på 
förskolorna kunde ha en syn på utemiljön som ytterligare en arena för aktiviteter för lärande. 
Jag fördjupade mig i ett ämne som jag anser vara av vikt, men har också insett att det som 
bedrivs inomhus inte är problemet. Det som gör att inomhusverksamheten inte alltid fungerar 
fullt ut, eller utomhusverksamheten för den delen, är mer en fråga om storlek på barngrupper 
och många gånger brist på utrymme för dem att röra sig fritt. Tillgång till en utomhusmiljö är 
inte det enda som behövs det behöver kombineras med ett medvetet tankesätt så att delarna 
och helheten bildar en verksamhet som fungerar inomhus och utomhus. 
 

Vidare forskning 

Under arbetets gång har nya tankar och funderingar dykt upp med tanke på den fördjupning 
jag har gjort i ämnet och dessutom det respondenterna svarat.  Med anledning av vad en av 
respondenterna sade om att hon upplevde sin gård som ”tråkig”, skulle en undersökning om 
barns syn på sin utemiljö ge nya perspektiv inom ämnet då barn och vuxna ser olika på saker. 
Det skulle kunna användas som underlag för förändringar av förskolegårdar.  Även om det är 
pedagogerna som skapar förutsättningarna är det barnen som använder miljön i leken och för 
utforskande.      
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Bilaga 1 

Informationsbrev utdelat till medverkande pedagoger 
 
 
      

Gävle 2008-10-05 
 
 
 
Skulle Du/Ni vilja vara med i en undersökning om användandet av ”uterummet” på 
förskolan? 
På många förskolor är utevistelsen en viktig del av dagen. Då ett av förskolan uppdrag är att 
erbjuda en utomhusvistelse som ger möjlighet till lek och annan aktivitet har jag av intresse 
att undersöka pedagogers uppfattningar om utomhusmiljön samt vilken roll den spelar i den 
dagliga verksamheten. Syftet med undersökningen är att få djupare förståelse för de 
överväganden och beslut som tas i ett arbetslag i planeringen av verksamheten.   
 
Undersökningen kommer att utföras genom enskilda intervjuer. Resultatet kommer att ligga 
till grund för ett examensarbete där alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 
Examensarbetet skrivs vid högskolan i Gävle. Det är givetvis frivilligt att delta i 
undersökningen och Du kan avbryta samarbetet närhelst du vill.  
 
Vid eventuella frågor 
     
 
 
 
 
Kamilla Larsson    
Tel.nr: 
Hem: XXXXXXXX 
Mobil: XXXXXXX 
e-mail: 
XXXXXXXXXXXXX 
 
 
 
 
Handledare: 
Pär Vilhelmson 
Högskolan i Gävle 
Institutionen för    
Pedagogik, Psykologi och Didaktik. 
e-mail: 
XXXXXX 
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Bilaga 2 

Underlag för intervju 
 

 

Formalia: 

Verksamma år? 
Storlek på förskolan.  
Barn på avdelning 
 

Hur ser en dag ut? 

 

Syn på utemiljö 

Vilken betydelse har utomhusmiljön för er?  
Enhetlig syn i arbetslaget? 
Tas utomhusmiljön med i planeringen?  
 
Användning av utemiljön 

Fri lek eller styrda aktiviteter? 
Aktiviteter? 
Har större barngrupper någon betydelse för hur ni använder utemiljön? 
Teman? Tas utemiljön med in? 
 
Pedagogens roll utomhus 

Vilken roll tas av pedagogen utomhus? 
Aktiv/passiv? 
 
 
Övrigt 

 


