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Förord 

Detta arbete har varit intressant, lärorikt och utmanande för oss båda. Förskolan vi valde att 

genomföra vår studie på arbetar utifrån ett Reggio Emilia-inspirerat synsätt vilket innebär att 

pedagogerna utgår från en tro på barnets egen kompetens. Pedagogerna har genom denna resa 

hjälpt oss vidare i våra tankar om hur pedagoger kan utforma en utemiljö som inspirerande 

arena för barns utveckling och lärande. Vi vill börja med att tacka pedagogerna och barnen 

som valde att delta i vår studie och även föräldrarna som gett sitt medgivande till att deras 

barn fått medverka. 

Vi vill tacka våra handledare Gunnar Jonsson och Mari Mäki för all den feedback och 

konstruktiva kritik de gett oss under arbetets gång som gjort att vi sett saker vi inte såg innan 

så att vårt arbete kunde fortsätta framåt. 

Vårt allra största tack går till våra familjer och närmaste vänner som stöttat oss och varit 

förstående under vår utbildning. Ett särskilt tack går till våra mammor Ann och Veronica  

samt Kerstin som har språkgranskat vårt arbete och stöttat oss extra mycket. Till sist tackar 

jag, Mari min sambo Patric för allt stöd du gett mig i slutet av utbildningen när jag bara velat 

ge upp och för att du funnits där för mig. 

 

Tack! 

  



Abstrakt 

Denna C-uppsats handlar om hur en utemiljö kan vara en inspirerande arena för barns 

utveckling och lärande samt hur det kan gå till när det ska skapas en ny utemiljö på en 

specifik förskolegård. Vi formulerade tre forskningsfrågor som skulle göra det möjligt att 

uppnå vårt syfte: Vad hade pedagogerna tänkt på vid utformningen av den nya utemiljön? På 

vilket sätt har barnen fått vara delaktiga att utforma utemiljön? Hur skapas tillfällen för 

utveckling och lärande i utemiljön? För att få svar på våra forskningsfrågor använde vi oss av 

gåtur, fokusgruppsamtal och barnintervjuer. I vår studie deltog tio pedagoger och 17 barn. 

Resultatet visade att pedagogerna hade många tankar om utformningen av utemiljön som 

handlade om tillgängligheten av olika material, möjligheten att experimentera och träna sin 

motorik men också att barns delaktighet och inflytande inte tillvaratagits i någon högre grad. 

Vid utformningen av den nya utemiljön visade det sig att pedagogerna utgått ifrån ett 

barnperspektiv istället för ett barns perspektiv. 

Sökord: Barns delaktighet och inflytande, Barnperspektiv, Barns perspektiv, Förskolegård och 

Utemiljö   
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1. Inledning 

Som examensarbete valde vi att studera utemiljön som inspirerande arena för barns utveckling 

och lärande. Särskilt fokus låg på vad pedagogerna hade tänkt på vid utformningen av 

utemiljön och på vilket sätt barnen hade fått vara delaktiga i utformningen av densamma.  

I vår utbildning har vi fått möjlighet att lära oss om miljöns betydelse för barns utveckling och 

lärande. Miljön är en arena som ska lyfta fram och erbjuda viktiga beståndsdelar i barns 

utveckling. Förskolemiljön ska vara trygg och säker och en plats där barnen kan få 

möjligheter att utveckla exempelvis vänskap. I utbildningen har vi även fått lära oss att barns 

delaktighet och inflytande är en viktig del av verksamheten. Att få vara med och göra sin röst 

hörd utvecklar barnen enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) (Skolverket, 2011). 

Utbildningen till förskollärare lägger särskilt fokus på några aspekter av barns lärande. Barns 

delaktighet och inflytande är två sådana aspekter. Det handlar inte om att tolka vad barnen vill 

utan det handlar om att barns tankar och åsikter ska lyftas och synliggöras i verksamheten 

(Johannesen & Sandvik 2010).  

Håkansson (2013) beskriver att förskolegården kan variera från förskola till förskola. Alla 

förskolor har inte hunnit lika långt med utvecklingen av utemiljön. Detta anser Håkansson 

(2013) beror på att det inte alltid finns utrymme i huvudmannens budget för att förändra 

utemiljön. Det kan också vara en bidragande faktor till varför utemiljön sällan är anpassad för 

barns olika åldrar. Det Håkansson (2013) menar med detta är att förskolegården kan anses 

vara mindre anpassad för de äldre barn som kan medföra att de inte stimuleras och utvecklas i 

sitt lärande. Förskolegården kan också vara fel utformad för de mindre barnen som kan 

medföra att det blir svårare för dem att använda sig av utemiljöns material. Enligt Lpfö 98 

(Skolverket, 2011) ska utemiljön vara väl pedagogiskt genomtänkt samt att all miljö ska 

stimulera lärande och utforskande. För att kunna studera hur pedagoger tänker om 

utformningen av utemiljön ville vi finna en förskola där detta var aktuellt. Förskolan vi valt 

att genomföra vår studie på hade under hösten 2014 genomfört en totalrenovering av 

utemiljön.  

1.1. Arbetsfördelning 

Vi har gemensamt strukturerat upp arbetet, och valt att dela det mellan oss. Mari har haft 

huvudansvaret för inledningen och bakgrunden, Therese för metoddelen. Det vi menar med 

huvudansvaret är att man har fått ansvara för att relevant litteratur tagits med och att specifika 

delar funnits. Resten av arbetet har båda haft ansvaret för, där vi skrivit och deltagit lika 

mycket. Vi har tillsammans sökt relevant litteratur, läst hälften av litteraturen var, för att 

sedan delge varandra detta genom samtal där vi lyft relevanta delar ur litteraturen. Vi har 

tillsammans genomfört fokusgruppsamtalen och intervjuerna med barnen. Dessa spelades in 

för att sedan transkriberas. Efter transkriberingen läste vi igenom materialet ett flertal gånger 

innan irrelevant text togs bort ur materialet. Tillsammans har vi analyserat materialet och 

färdigställt resultatdelen av texten. När resultatet var färdigställt övergick vi till att skriva 

diskussionsdelen. Denna text har vi tillsammans bearbetat och gått igenom.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa förskolans utemiljö som en inspirerande arena för barns 

utveckling och lärande samt hur det kan gå till när det ska utformas en ny utemiljö på en 

specifik förskolegård. 

2.1. Forskningsfrågor:  

 Vad har pedagogerna tänkt på vid utformningen av den nya utemiljön? 

 På vilket sätt har barnen fått vara delaktiga att utforma utemiljön? 

 Hur skapas tillfällen för utveckling och lärande i utemiljön? 
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3. Bakgrund 

Bakgrunden innehåller förklaringar av viktiga begrepp i vårt examensarbete. Vidare redogör 

vi för våra utgångspunkter ur Reggio Emilia filosofin och ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Dessa två utgångspunkter har genomsyrat vårt arbete. Vi visar även hur styrdokumenten 

poängterar vikten av att erbjuda barnen en bra utemiljö.  

3.1. Utveckling och lärande 

Utveckling och lärande är två ord som kontinuerligt återkommer i Lpfö 98 (Skolverket, 2011). 

Eftersom dessa två ord finns med i våra forskningsfrågor bör det redas ut vad dessa ord har 

för betydelse. Verksamheten ska erbjuda barnen möjligheter och stimulera till att barnen 

utvecklas och lär. För att kunna genomföra en bra verksamhet måste miljön vara öppen, 

innehållsrik och inbjudande står det i Lpfö 98 (Skolverket, 2011). Lillemyr (2011) förklarar 

utveckling som flera ord i ett. Utveckling består av individuell mognad, miljöpåverkan och 

genetiska styrda planer. Det beskrivs som någonting som sker beroende på olika 

förutsättningar och sociala och kulturella tillhörigheter (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2010). Johannesen och Sandvik (2010) beskriver utveckling som något som ska 

utvecklas till framtiden. Vi kommer att använda ordet utveckling i den betydelsen att det är 

någonting som sker inuti en själv, med påverkan från arv och miljö och att det är för 

framtiden vi utvecklas.  

Lillemyr (2011) beskriver ordet lärande som inre processer där en förändring sker i beteendet, 

som oftast är permanent och dessa processer sker genom att barn erfar och övar. Lärandet 

bygger på kreativitet och inlevelseförmåga menar Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson (2010). Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) poängterar att lärandet 

också är beroende av barnens kulturella bakgrund och deras eget agerande. Vi anser att 

lärande innebär en inre process där det sker en förändring som kvarstår och att lärandet 

bygger på eget agerande, kreativitet och inlevelse. Vi vill genom denna studie studera ifall 

barnen har möjlighet till utveckling och lärande i utemiljön. 

3.2. Förskolegården som en arena för utveckling och lärande 

Förskolegården är en viktig plats för barnen där de ska ges möjlighet till utveckling och 

lärande. Elm Fristorp och Lindstrand (2012) förklarar att utemiljön på förskolorna oftast 

består av gröna gräsmattor och olika sorters planteringar. Lekarenorna och lekredskapen kan 

variera från förskola till förskola, beroende på hur stor förskolegården är.  

Arena är ett ord vi använder oss av och det vi menar med arenor har samma innebörd som 

Elm Fristorp och Lindstrand (2012) benämner som lekplats eller lekområden. Elm Fristorp 

och Lindstrand (2012) beskriver vidare att på en förskolegård bör det finnas olika områden 

som är utformade för särskilda ändamål, där det kan finnas utrymme och möjlighet till 

samspel med andra. I Lpfö 98 (Skolverket, 2011) står det att utemiljön som helhet är en lika 

viktig arena som innemiljön för att barnen ska kunna uttrycka och bearbeta upplevelser, 

känslor och erfarenheter. Utemiljön ska inspirera barnen att utforska omvärlden (Lpfö 98 

Skolverket, 2011). Barnen får möjlighet till utforskande genom att förskolan har en planerad 

utemiljö med utmaningar på barnens egen nivå. Utemiljön kan vara utformad utifrån vissa 
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viktiga aspekter som har en stor betydelse i det vardagliga arbetet i förskolan (Lpfö 98 

Skolverket, 2011). Exempel på sådana aspekter är att förskolan ska erbjuda könsneutrala 

lekarenor, rätt material för rätt ålder och stimulera till lek och lärande. Om pedagoger ser 

förskolegården som ett rum kan de skapa rum i rummet där det finns möjligheter till olika 

aktiviteter. Alltså kan uterummet ses som en stor arena med mindre lekarenor inuti. Dessa kan 

vara mer utspridda över större ytor av förskolegården som Elm Fristorp och Lindstrand (2012) 

belyser. Med rätt utformning kan de olika lekarenorna bli tillgängliga för alla 

förskoleavdelningar. En mindre förskolegård kan inte ha lika många lekarenor eftersom 

utemiljön inte ger utrymme till det. I Elm Fristorp och Lindstrand (2012) förklaras att en 

förskolegård med stor yta ger barnen mer möjlighet till samspel med övriga barn på förskolan, 

inte bara med barnen på sin egen avdelning.  

3.3. Teoretiska utgångspunkter 

Vi kommer att ta utgångspunkt i Reggio Emilia filosofin. Reggio Emilia filosofin lägger 

särskild vikt vid vissa aspekter, dessa är bland annat barnens perspektiv, barnets tro på sig 

själv och miljöns betydelse för barnens utveckling och lärande (Pramling Samuelsson och 

Carlsson, 2010). Håkansson (2013) skriver att många förskolor har förändrat innemiljön för 

att pedagogerna har den kunskapen och tron att det de förändrar blir till det bättre. Författaren 

beskriver vidare att många förskolor däremot inte förändrat utemiljön. Förklaringen är enligt 

Håkansson att pedagogerna känner att de inte har rätt kunskap. I Reggio Emilia filosofin har 

pedagoger en tro på barnets egen kompetens (Rinaldi, 1993). Pedagogen tror på barnets egen 

förmåga och utgår från att alla barn föds kompetenta. Barnen bör få möjlighet att använda 

sina tillgångar samt lära sig att uttrycka sina tankar och åsikter. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2013) visar i sin studie att pedagoger måste vara fokuserade och medvetna om 

sitt uppdrag i förskolan. Förskolevistelsen ska bidra till välmående, lärande och upptäckter för 

barnen i deras vardag på förskolan. Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2011) ska barnen få tillgång 

till olika miljöer, de ska få påverka och vara delaktiga.  

Orlenius (2010) förklarar den sociokulturella teorin på ett sätt som gör att vi anser att det 

perspektivet skulle kunna passa för vår studie. Detta perspektiv lär människan i samspel med 

andra och i alla sociala sammanhang hela tiden vilket Lpfö 98 (Skolverket, 2011) också 

framhåller. Orlenius (2010) och Lpfö 98 (Skolverket, 2011) förklarar detta med att människan 

ska kunna föra sig socialt och kunna anpassa sig till olika kontexter. Det beskrivs vidare att 

det viktiga är vad du lär och inte om du lär. Orlenius (2010) beskriver lärande och utveckling 

som två processer som sammanfaller. Lärande och utveckling påverkar varandra och med 

lärande följer utveckling.  

Vi kommer att använda oss av barns perspektiv för att ta reda på om barnen fått vara delaktiga 

i utformningen av utemiljön (Pramling Samuelsson, m.fl.  2011 och Löfdahl, Hjalmarsson och 

Franzén, 2014). Det forskarna menar med barns perspektiv är att barnen får komma med 

åsikter och synpunkter och dessa ska ses som särskilt viktiga, att deras åsikter har betydelse. 

Det handlar inte bara om att förmedla sina åsikter utan även om att vara en del av något. 

Pramling Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) menar vidare att barns perspektiv 

innebär att barn ska känna sig sedda och bekräftade. Reggio Emilia filosofin ser barnet som 

kompetent och filosofin utgår från ett barns perspektiv. Barns erfarenheter, åsikter och 
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förståelse av sin livsvärld, har en central roll i barnens liv och vuxna måste utgå från barnens 

livsvärldar. I Löfdahl m.fl. (2014) har författarna refererat till det Johansson (2005) menar 

med begreppet livsvärld. Det förklaras av Johansson som individens upplevelsevärld, där en 

blandning av sinnen, tankar, känslor, språk och motorik blir till en enhet i kroppen. Genom att 

använda detta perspektiv vill pedagogerna ta vara på barnens tankar, åsikter och funderingar 

eftersom barnens tankar spelar en stor roll i den pedagogiska miljön. Johannesen och Sandvik 

(2010) skriver om barns inflytande och delaktighet och menar att barn inte behöver få 

bestämmanderätt men bör få känna en samhörighet och en tillhörighet till barngruppen och 

förskolan.  Därför vill vi veta på vilket sätt har barnen fått vara delaktiga att utforma 

utemiljön. 

3.4. Reggio Emilia filosofin 

Eftersom de tankar som Reggio Emilia filosofin står för är viktiga för vår syn på barns 

delaktighet är det därför relevant att här föra en kort beskrivning om varifrån filsofin kommer 

och vad den grundar sig i. Den 25 april 1945 på befrielsedagen efter andra världskriget 

började en ny pedagogisk filosofi ta form i landskapet Emilia-Romagna i norra Italien 

(Dahlberg & Åsén, 2011 och Wallin, 1981). I den lilla byn Cella som låg belägen utanför 

staden Reggio Emilia hade en grupp föräldrar samlats för att gemensamt påbörja bygget av en 

förskola. Föräldrarna övertalade Loris Malaguzzi att bli lärare på förskolan (Dahlberg och 

Åsén 2011). Malaguzzi valdes ut av föräldrarna eftersom han var utbildad förskollärare. Som 

ovan påpekats utgår filosofin från att barn har egna tankar och kan handla själv. Denna 

barnsyn var annorlunda, jämfört med den under kriget vanligare synen på barn, att barn endast 

skulle lyda order. När en ny förskola nu skulle byggas, ville inte föräldrarna att barnen i första 

hand skulle bli lydiga. Föräldrarna ville istället förändra synen på uppfostran, kunskap och 

lärande. Därför övertalades Malaguzzi att ta på sig uppgiften som lärare (Dahlberg & Åsén, 

2011).  

1963 var året då kommunala daghem öppnades för första gången i Reggio Emilia. Loris 

Malaguzzi fick då även ett nytt uppdrag, att leda och vidarutveckla kommunens 

barnomsorgsverksamhet vilket han fortsatte att göra med stort engagemang ändå fram till sin 

död 1994 (Dahlberg & Åsén, 2011 och Wallin, 1996). Malaguzzi var en eldsjäl och en 

inspiratör för Reggio Emilia filsofin. Dahlberg och Åsén (2011) beskriver filosofins 

vidareutveckling att under de senaste femtio åren har det framförallt handlat om dialoger och 

delaktighet, både litet och stort, lokalt och globalt. De menar också att filosofin inte bara utgår 

ifrån relationerna mellan pedagoger, barn och föräldrar utan poängterar också relationen med 

staden, landet och världen, med andra ord att allt är något i relation med något annat.  

3.4.1. Reggio Emilia filosofin i Sverige 

I början av 1980-talet började Sverige hämta inspiration från Reggio Emilia filosofin (Wallin, 

Maechel och Barsotti, 1981). En konsekvens av detta har blivit att Sverige har fått perspektiv 

på sin egen förskoletradition och synen på barn, kunskap och lärande har förändrats (Dahlberg 

& Åsén, 2011). Wallin (1981) beskriver Reggio Emilia som ett förhållningssätt och en livsstil 

mer än en färdig pedagogik. Dahlberg och Åsén (2011) förklarar att filosofin utgår ifrån att vi 

lever i en föränderlig värld och därför måste pedagoger vara nytänkande och följa samhällets 
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förändringar. Det sätt som pedagogerna utformar den pedagogiska miljön på ger uttryck för 

deras tro på barnet. Utformningen av miljön visar även den position och de rättigheter 

pedagogerna ger barnet, menar Dahlberg och Åsén (2011) och Åberg och Lenz Taguchi 

(2005). De förklarar vidare att filosofin bygger på en insikt om att det inte finns en absolut 

sanning och att en förutsättning för en diskussion är att pedagogerna är öppna för olika 

perspektiv. Dahlberg och Åsén (2011) och Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver vidare att 

pedagogerna bör lyssna till och konfronteras med andras tankar och andras synsätt. I den 

pedagogiska diskussionen ingår reflektion, dialog, lärande samtal, utforskande arbetssätt och 

delaktighet (Dahlberg & Åsén, 2011).  

3.4.2. Synen på barnet och arbetssättet 

Dahlberg och Åsén (2011) beskriver Reggio Emilias synsätt på barn som respektfullt. De 

vuxna ska lyssna och visa barnen respekt. Detta leder då till ett särskilt sätt att se på kunskap, 

som något som skapas när barn har möjlighet till utforskande, lärande och kunskapande i ett 

aktivt möte. När dessa treaspekter sammanstrålar blir detta till kunskap. De menar vidare att 

vuxna bör se barnet som en kommunicerande individ och en fullvärdig medborgare. 

Pedagogerna bör försöka ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse och samtidigt försöka 

återupptäcka sin egen nyfikenhet och själva utveckla sina kunskaper. Dahlberg och Åsén 

(2011)  menar vidare att det finns en risk med att arbeta efter denna filosofi, eftersom 

människor som lever efter filosofin skapar en egen värld utan regelbunden kontakt med den 

yttre omvärlden. Detta gör i sin tur att pedagogerna får ett stort ansvar att skapa situationer 

och förutsättningar för barnet att utforska omvärlden och utvecklas. Malaguzzi menade att ett 

nära samarbete med föräldrarna gör att vuxna tillsammans skapar rika barn, där barnen ses 

som kompetenta individer. Genom att ha rika barn i sin verksamhet skapar pedagogerna 

kreativt arbete mellan barn och pedagoger (Dahlberg & Åsén, 2011).  

För att barnen ska kunna tillägna sig kunskap måste miljön vara utmanande och inspirerande, 

alltså måste miljön skapa förutsättningar för lärande genom olika arrangerade sammanhang 

förklarar Dahlberg och Åsén (2011). Pedagogerna bör hela tiden vara nytänkande, detta gäller 

i all verksamhet vilket gör att det även gäller miljön. Pedagogerna ska arbeta kontinuerligt 

med att förändra miljön. Miljön bör förändras så att det blir en miljö för lärande som kan 

komplettera hemmet och skapa något nytt som uppmuntrar till dialog mellan barnen (Åberg & 

Lenz Taguchi, 2005). Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att pedagoger måste vara 

förändringsbenägna och se till barngruppens bästa. Barnen ska styra miljön så att den blir 

föränderlig, det är inte miljön som ska vara kontinuerlig och barnen föränderliga. För att allt 

ska kunna fungera måste pedagogerna vara engagerade och lustfyllda i sitt vardagliga arbete 

(Åberg & Lenz Taguchi, 2005). Miljön ska vara utformad på så sätt att den stödjer barns och 

pedagogers utforskande, lärande och delaktighet. I det fall att pedagoger förändrar miljön 

skapar det nya förväntningar, vilket gör att de som vistas i miljön kan komma att handla på ett 

helt annat sätt. I Reggio Emilia filosofin beskrivs miljön som den tredje pedagogen. Den 

tredje pedagogen finns ständigt närvarande i barngruppen och skapar förutsättningar och 

möjligheter för barn att inte bara tänka och känna själva, utan även att handla och skapa 

möjligheter till ett aktivt utforskande och lärande, förklarar Dahlberg och Åsén (2011). 
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3.4.3. Synen på kunskap och lärande med en organisation byggd på 

delaktighet 

Dialogen och rätten till att få uttrycka sina åsikter ses som viktiga i Reggio Emilia filosofin. 

Enligt Dahlberg och Åsén (2011) och Wallin (1996) utgår inte Reggio Emilia filosofin från en 

given teori utan har hämtat tankar från flera olika teorier. Dahlberg och Åsén (2011) 

framhåller en beskrivning av kunskap och lärande som Loris Malaguzzi tidigare använt. 

Malaguzzi menade att ett barn föds med hundra språk men berövas på nittionio av dessa. 

Dahlberg och Åsén (2011) förklarar Malaguzzis ord som att vi föds med en mängd 

möjligheter, som vi riskerar att tappa i skolsystemet. Av denna anledning anser pedagoger 

inom filosofin att barn behöver träna på att använda sig av så många uttryckssätt som möjligt, 

bland annat bildspråk, språk i drama, musikspråk, matematik språk, talspråk och skriftspråk. 

Om barnen får tillgång till olika uttryckssätt skapar det möjligheter till god kommunikation 

menar Dahlberg och Åsén (2011). Då får barnen tillgång till hela sin person och tilltron till 

den egna förmågan kan växa. Barnen bör ges möjlighet att tänka och handla både själv och 

tillsammans med andra för att ha möjlighet till att erövra sin egen lärprocess (Dahlberg & 

Åsén, 2011). Genom att tillsammans utvecklas i dialog och kommunikation läggs grunden för 

etiken som genomsyrar filosofin. Reggio Emilia filosofin ska byggas på delaktighet, ansvar, 

vänskap, tillit och omsorg. Författarna beskriver vidare att hela organisationen bygger på 

delaktighet, det gäller inte bara barn och pedagoger utan även föräldrar och grannskap.  

Eftersom det går att se spår av Vygotskijs tankar i Reggio Emilia filosofin (Walling, 1996) 

tittar vi närmare på det sociokulturella perspektivet.  

3.5. Sociokulturella perspektivet  

Eftersom våra tankar även grundar sig i det Sociokulturella perspektivet på lärande, är det 

relevant att förklara perspektivets utgångspunkter. En av grundarna av det sociokulturella 

perspektivet var Lev Vygotskij som föddes 1896 i Vitryssland (Säljö, 2011). Vygotskij 

studerade allt som han kunde och kom över, särskilt studerade han psykologi och pedagogik. 

Eftersom Vygotskij var oerhört intellektuell diskuterade han ofta och mycket med företrädare 

för dessa teorier. När Vygotskij till slut avled förbjöds texterna i Sovjetunionen av Stalin 

(Säljö, 2011).  

Vygotskij intresserade sig för hur människan genom arbete och gemensam verksamhet gör 

om världen. Säljö (2011) skriver att Vygotskij menade att genom sociala och kulturella 

erfarenheter som fås i samspel med andra människor formas vi som tänkande, kännande och 

kommunicerande varelser.  

3.5.1. Lärande och utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv 

En utgångspunkt för detta perspektiv är att forskare ser människan både som en biologisk och 

en kulturell varelse. Enligt Säljö (2011) har Vygotskij förklarat människan som en biologisk 

varelse, allt sådant som människan föds med gör att människor runt om i världen har samma 

förutsättningar, till exempel att lära sig kontrollera sin kropp, fixera blicken, koordinera hand 

och öga och så vidare. Enligt Vygotskij utvecklas barnen likadant rent biologiskt men sen 

uppstår skillnader. När barnet börjar kommunicera med sin omgivning kommer utvecklingen 

dessutom att styras av sociokulturella faktorer. Ju äldre barnet blir ju mer kommunicerar det 
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med sin omgivning och när barnet har lärt sig språket då blir barnet delaktigt i sociokulturella 

erfarenheter (Säljö, 2011). Säljö (2011) refererar till Katherine Nelson (1996) som menar att 

när barnet har börjat använda sig av språket, lämnar biologin över ansvaret för barnets 

utveckling åt kulturen. Vygotskij utgick från människors samspel med andra människor och 

menade dessutom att samspelet inte bara möjliggör lärande utan är lärande i sig självt.  

3.5.2. Att arbeta utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Strandberg (2006) belyser vikten av att uppmärksamma förskolans miljö eftersom miljön 

påverkar barnen i deras lärande. Rummen och miljön bär på förväntningar och förmedlar 

kunskap, erfarenhet och känslor. Författaren förklarar vidare att det är viktigt att få vissa delar 

av miljön att samspela med andra för att det ska vara en bra miljö. De delar som bör samspela 

med varandra enligt Strandberg (2006) är att miljön ska innehålla platser där barnen kan 

interagera med andra barn och pedagoger. I miljön ska det finnas specifika platser att utföra 

specifika aktiviteter med tillgängligt och utmanande material. Detta ska stödja möjligheterna 

för att barnen ska utvecklas samt ge utrymme för dem att vara kreativa i den miljön. 

Strandberg (2006) fortsätter att beskriva hur barns delaktighet är en avgörande faktor för hur 

bra och hur mycket barnet lär och utvecklas. Författaren menar att om barnet får vara delaktig 

i beslut ser barnet beslutet som något positivt och arbetar utefter något positivt. Strandberg 

(2006) beskriver det som att barnet ror för sig själv och inte för någon annan. Att vara med 

och att vara aktiv i samspel med andra gör att barn lär och utvecklas (Strandberg, 2011). 

3.6. Styrdokument i förskolan 

Läroplanen för förskolan är ett styrdokument som innehåller viktiga begrepp och strävansmål 

som formulerar vad arbetet som förskollärare innebär. Det står att förskollärare ska sträva 

efter att varje barn får möjlighet att utvecklas inom olika kunskapsområden, som till exempel 

naturvetenskap och matematik. Även tilltron till den egna förmågan och samspelet med andra 

lyfts fram som ett mål att sträva mot. Lpfö 98 (Skolverket, 2011) skriver att verksamheten ska 

präglas av omsorgen för individens utveckling och trivsel. I Skollagen (2010:800) beskrivs i 

kapitel 8 att förskolan ska ansvara för att varje barn vistas i en miljö som stimulerar till 

utveckling och lärande. Vidare skrivs det att barns nyfikenhet, intressen, vilja och lust att lära 

ska stimuleras (Lpfö 98, Skolverket, 2011). Kapitel 8 i Skollagen (2010:800) står det också att 

verksamheten ska utgå från barnets behov och en helhetsyn på barnet. Barnen ska erbjudas en 

trygg miljö som utmanar barnen genom lek och aktivitet (Lpfö 98, Skolverket, 2011).   

Enligt skollagens åttaonde kapittel (2010:800) är det huvudmannens ansvar att barnen erbjuds 

en god miljö. Detta kan innebära att huvudmannen, i detta fall en kommun, satsar en större 

summa pengar för att förändra en miljö. Miljön ska erbjuda samspel med andra både vuxna 

och barn på förskolan. Lpfö 98 (Skolverket, 2011) beskriver att leken är en av de viktigaste 

beståndsdelarna för att varje enskilt barn ska få möjlighetet till att utvecklas och lära i 

förskolans verksamhet. För att utveckling och lärande ska kunna främjas av pedagogerna bör 

pedagogerna aktivt föra en diskussion gällande begreppen, utveckling och lärande. Lpfö 98 

(Skolverket, 2011) förklarar vidare att förskolan ska erbjuda barnen möjlighet att utveckla en 

uppfattning om sig själva som enskilda individer. Barnen ska alltså få lära sig att tro på sin 

egen förmåga och skapa en förståelse för att de lever tillsammans i världen och att de har rätt 
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att uttrycka tankar, känslor och åsikter. Förskolan ska lägga stor vikt vid att hos det enskilda 

barnet skapa en förståelse för dess egen delaktighet i olika sammanhang (Lpfö 98, Skolverket, 

2011). Arbetslaget ska även sträva efter att göra barnen förberedda för det demokratiska 

samhälle barnen växer upp i. Det innebär att lära sig hur delaktighet och ansvar för rättigheter 

och skyldigheter fungerar i samhället (Lpfö 98, Skolverket, 2011).  

Emilson och Folkesson (2007) beskriver barns delaktighet utifrån barns perspektiv. De menar 

att en vuxen aldrig kan sätta sig in i ett barns perspektiv men kan däremot iaktta och komma 

nära perspektivet. Emilson och Folkesson (2007) beskriver vidare att barns perspektiv utgår 

ifrån de vuxnas attityder. Forskarna förklarar att vuxna bör ha en attityd där de ger barnens 

kultur och barnens eget sätt att undersöka och förstå sin egen värld, ett högt värde. Genom att 

vuxna värdesätter barnen så att de känner att just deras värld blir sedd och hörd blir barnen 

delaktiga (Emilson & Folkesson, 2007). Forskarna menar vidare att om en vuxen kommer 

nära barns perspektiv känner barnen en genuin delaktighet i sin egen utveckling och sitt eget 

lärande.  

3.7. Sammanfattning 

I bakgrunden har vi klargjort hur utveckling och lärande förklarats utifrån olika tolkningar av 

dessa ord. Det har beskrivits vilka utgångspunkter vi som studenter har haft gällande vår 

studie. Det har förklarats att förskolegården är en plats där barnen ska få möjlighet till 

utveckling och lärande och där barnen ska få möjlighet till samspel och samarbete med andra. 

Det har också beskrivits att miljön har stor påverkan på hur den välkomnar barns utforskande. 

Reggio Emilia filosofin har beskrivits utifrån år 1945 till idag och hur pedagoger arbetar 

utifrån ett synsätt inspirerat av filosofin. Vi har även beskrivit utgångspunkterna och 

historiken bakom det sociokulturella perspektivet eftersom vår studie har en utgångspunkt i 

båda perspektiven och synsätten. Det finns också en kort sammanfattning om hur Lpfö 98 

(Skolverket, 2011) och Skollagen (2010:800) lägger tyngd vid de ord vi vill satsa på i vår 

studie. Orden vi belyser som återfinns i Lpfö 98 (Skolverket, 2011) och Skollagen (2010:800) 

kapitel 8 är barns delaktighet och inflytande, utveckling och lärande samt en god lärmiljö.  
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4. Metod 

Här förklarar vi vårt val av förskola och hur vi gått tillväga för att kunna genomföra vår 

studie. Vi beskriver vilka metoder och hur vi bearbetat och analyserat vårt insamlade material. 

4.1. Urval 

Urvalet skedde genom att en förskola i en kommun i norra delen av Sverige kontaktades. 

Förskolan hade fyra avdelningar och två avdelningar tillhörde barn i åldrarna ett till tre år och 

de andra två avdelningarna tillhörde barn i åldrarna tre till sex år. Vi genomförde studien på 

denna förskola eftersom förskolan hösten 2014 hade fått sin förskolegård helrenoverad. Detta 

var en av anledningarna till att vårt intresse ökade gällande förskolans utemiljö. Vårt intresse 

riktades även mot att det skulle ske pedagogisk verksamhet även i utemiljön. Vi gjorde ett 

riktat urval när vi bestämde förskola. Wibeck (2010) förklarar att riktat urval använder 

forskare i syfte att kunna generalisera resultatet och för att kunna få svar på sina 

forskningsfrågor. Repstad (2007) förklarar att urvalet bör ha en grund i att forskaren tror sig 

kunna få svar på sina forskningsfrågor. Personerna som deltog i denna studie utgör ett 

slumpvist urval då personerna i fråga var helt okända för oss. Vi valde att göra detta urval för 

att vid ett riktat urval kunde det vara svårt att få tag på pedagoger som hade tid att delta. 

Enligt Wibeck (2010), Olsson och Sörensen (2007) görs ett slumpmässigt urval av den 

population som finns på förskolan och denna population är barn och pedagoger.  

De barn och pedagoger som vi använt oss av hade möjlighet att välja om de ville vara 

delaktiga i studien eller inte. Det gjorde att vi kunde genomföra fokusgruppsamtal med de 

pedagoger som var tillgängliga. Vi har valt att figurera namn på de pedagoger och barn vi valt 

att ta utdrag av vad de sagt. Vi har använt oss av ett slumpvis urval bland barn i åldern tre till 

sex år, vilka vi intervjuade enskilt. Vi valde åldersspannet på barnen för att kunna utgå ifrån 

ett barns perspektiv. Det blev därför viktigt att barnen kunde tala så rent som möjligt för att vi 

lättare skulle förstå det barnen uttryckte i intervjuerna.  

4.2. Forskningsetiska principer   

Vi har utgått från vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet (2002) menar 

att det finns fyra olika krav på forskare som ska genomföra en studie. De fyra kraven kallas 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren i förväg informerar deltagarna i studien vad studien 

innebär och vad som skall undersökas och hur deras medverkan kommer att gå till. Det går att 

göra denna information antingen muntligt eller skriftligt till de berörda deltagarna. Det ska 

framgå att deltagandet är frivilligt och att de uppgifter som kommer fram i studien inte 

kommer användas i något annat syfte än till forskning (Vetenskapsrådet 2002 och Olsson & 

Sörensen 2007). Detta gjorde vi första gången vi var där för att fråga om barnen och 

pedagogerna ville delta i vår studie. Samtyckeskravet innebär att alla som deltar har samtyckt 

att vara en del av vår studie. Om deltagarna är under 15 år krävs samtycke av vårdnadshavare. 

Vad som ska framgå i samtyckeskravet är bland annat syftet med studien, att deltagandet är 

frivilligt och kan avslutas när som helst, hur deltagandet kommer att gå till, vem som kommer 

att ha tillgång till materialet, att det kommer ske en avkodning för allt känsligt material samt 
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namn på förskola, barn och pedagoger. Ingen person ska ha möjlighet till att ta reda på vilka 

barn eller vilka pedagoger som deltagit i studien (Vetenskapsrådet 2002). Alla 

vårdnadshavare till barn som var mellan tre och sex år informerades om vår studie och fick 

möjlighet att neka till att deras barn deltog (bilaga).  Konfidentialitetskravet innebär att ingen 

utomstående ska kunna komma åt informationen om studien, vilka som deltagit eller liknande. 

Om forskaren ska uppge någon information skall det avkodas så pass mycket att ingen 

utomstående kan ta reda på vilka deltagare det gällde (Vetenskapsrådet, 2002), vilket vi 

gjorde i vår studie. I vår skrivelse till vårdnadshavarna framgick att enbart författarna till 

denna text kommer att lyssna på det inspelade materialet och att barnens anonymitet 

respekteras. Efter studiens genomförande och under arbetets gång har vi valt att radera allt vår 

inspelade material. Till sist har vi nyttjandekravet, vilket innebär att forskare inte får lämna ut 

insamlat forskningsmaterial till obehöriga personer, Vetenskapsrådet (2002) och Olsson och 

Sörensen (2007).  

4.3. Gåtur som metod  

En gåtur är en rundvandring i miljön med ett syfte att skaffa kunskap om vilka förutsättningar 

den tänkta miljön har att erbjuda barnen.  Genom en sådan gåtur får vi chans att skaffa oss 

kunskap och uppfattningar om de olika platserna i miljön. Enligt Ranger och Westberg (2004) 

är rundvandring ett samlingsnamn för olika typer av promenader. Ranger och Westberg 

(2004) förklarar två olika typer av rundvandringar, den första kallar de för styrd rundvandring. 

De (Ranger och Westberg 2004) menar med en styrd rundvandring är att man har med sig en 

pedagog i vårt fall som visade oss runt i utemiljön och vilken betydelse den har för barnen och 

deras utveckling. Det fokus som guiden har är att förmedla data till forskarna för studien. Den 

andra rundvandringen som Ranger och Westberg (2004) beskriver en motsats till den styrda 

rundvandringen. Här är alla som deltar i rundvandringen delaktiga genom att man tillsammans 

pratar om platsen som besöks, i detta fall utemiljön. Enligt De Laval (2014) är gåtur en sorts 

metod för att utvärdera och skapa kännedom som ska ge möjlighet till nya intryck och 

upplevelser. Pedagogernas tanke med gåturen var att forskarna till denna studie skulle ha 

möjlighet att utvärdera tillsammans med dem samt att få kännedom om deras utemiljö. 

4.4. Fokusgruppsamtal som metod  

För att ta reda på vad pedagogerna hade fokuserat på vid utformingen av den nya utemiljön 

använde vi oss av fokusgruppsamtal som metod. Detta kom att bli ett strukturerat 

fokusgruppsamtal med i förväg fastställda frågor.  

Detta var frågorna vi använde oss av vid fokusgruppsamtalet: 

 Förändring av förskolegården, hur tänker ni där? 

 Barns delaktighet, vad tänker ni när vi säger det? 

 Utveckling och lärande i utemiljön, hur tänker ni när vi säger det? 

Innan studien påbörjades hade vi ingen kännedom om pedagogernas delaktighet kring 

utformningen av utemiljön eller hur de fick pengar till material etcetera. Efter en presentation 

av oss själva frågade vi vilka pedagoger som var intresserade av att delta i vår studie, samt 

bad vi även om godkännande att få spela in samtalen. Pedagogerna delades upp i två lämpliga 
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grupper med fem personer i varje grupp. Fokusgruppsamtalen tog 30 minuter vardera att 

genomföra. I fokusgruppssamtalen hade vi turen att ha med en pedagog ur ledningsgruppen. 

Ledningsgruppen innehåller tre pedagoger från förskolan, förskolechefen och en person från 

kommunen. När fokusgruppsamtalen var genomförda var det barnens tur vilka också spelades 

in på diktafon. 

Vi valde att ha fokusgruppsamtalen med pedagogerna utomhus för att ge dem samma 

förutsättningar som barnen. Pedagogerna hade genom detta en möjlighet att ta med oss runt på 

förskolegården och visa den nya gården samtidigt som de diskuterade och samtalade 

tillsammans som grupp. Fokusgruppsamtal är inte detsamma som gruppintervju utan 

fokusgruppsamtalet är mer likt ett samtal där flera pedagoger deltar och samtalar kring ett 

givet tema i vårt fall givna frågor. Wibeck (2010) beskriver att de personer som deltar i 

studien kan komma till tals på olika villkor och dessa villkor är det de själva sätter upp. Vi 

ville själva in påverka svaren och ansåg därför att denna metod passade vår studie. Personerna 

som deltog hade möjlighet att välja att inte svara beroende på om de tyckte att det blev för 

personligt eller för känsligt. De pedagoger som deltog i fokusgruppsamtalet deltog i en 

djupare diskussion tillsammans runt det ämne som var bestämt. Detta samtal spelades in med 

diktafon för att sedan analyseras in i minsta detalj av fokusgruppsamtalsledaren. 

Under det pågående fokusgruppsamtalet var vi samtalsledare inte lika delaktiga utan det var 

pedagogerna som pratade och diskuterade med varandra. Fokusgruppsamtal är en metod som 

syftar till insamling av datamaterial vid gruppinteraktion (Wibeck, 2010). Enligt Halkier 

(2010) och Villanen (2014) är det genom fokusgruppsamtal som det uppstår mer interaktion. 

Det insamlingsmaterial som vi valt att kalla data producerades via en gruppinteraktion kring 

det ämne som vi hade valt att studera, alltså ett givet tema. I fokusgruppsamtalen var vi ledare 

för två grupper med fem personer i varje grupp. Vi fokuserade dessa samtal på hur 

pedagogerna valt att utforma förskolegården, vilken hjälp de hade fått, på vilket sätt barnen 

hade fått vara delaktiga att utforma utemiljön och hur miljön skapade förutsättningar till 

utveckling och lärande för barnen. Håkansson (2013) förklarar att det är i ett kollegialt lärande 

som fokus förflyttas från pedagogen själv eller det enskilda barnet, till hela förskolan och dess 

verksamhet. I enlighet med Håkansson (2013) menar vi att kollegialt lärande kan ske genom 

ett fokusgruppsamtal med frågor som är förberedda och som har ett tydligt tema.  

Fördelarna med fokusgruppsamtal menar Wibeck (2010) är att det är positivt därför att det ger 

möjlighet till upptäckande. Detta gör det möjligt för forskaren att få kännedom om grupper av 

människor och om ämnen som upplevs som svåra och inte är lätta att förklara. Vidare menar 

Wibeck (2010) att fokusgruppmetoden ger det djup och den kontext som forskaren själv 

behöver för att kunna fördjupa sin förståelse. Detta gör att forskaren kan fördjupa sig om vad 

som kan ligga bakom människors erfarenheter och tankar. Enligt Wibeck (2010) ger 

fokusgruppsamtal också upphov till tolkning vilket gör att det blir en förståelse av varför 

saker är som de är och varför saker blir som de blir. Vidare menar Wibeck (2010) att 

deltagarna som deltar i fokusgrupper har en speciell styrka och den styrkan är att deltagarna 

uppmuntras till att dela med sig av sina tankar och erfarenheter. 
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Svårigheter med fokusgruppsamtal kan vara att den grupp som deltar kan dölja vissa saker 

(Wibeck, 2010 & Villanen, 2014). En annan svaghet som Wibeck (2010) nämner är att det 

ibland verkar som om samtalsledaren bestämmer diskussionens form och dagordning snarare 

än att lägga fokus på det kommunikativa arbete som gruppen tillsammans ska utföra. Fortsatt 

förklarar Wibeck (2010) att det är samtalsledarens roll att se till att alla som deltar i 

fokusgruppen får komma till tals på lika villkor. Vidare menar Wibeck (2010) att det finns 

svårigheter med fokusgrupper som handlar om hur intervjupersonerna ska väljas ut. Hur 

villiga är dessa personer att delta? Hur stor förmåga har de att uttrycka sig? Finns det risk att 

vissa personer tar över diskussionen? 

En samtalsledare kan ha olika roller enligt Wibeck (2010) beroende på vilken typ av 

fokusgrupp det handlar om. Handlar det om en ostrukturerad fokusgrupp är samtalsledarens 

uppgift att presentera ämnet och sedan ingripa i diskussionen när det behövs. Detta ingripande 

kan ske om personerna spårar ut och börjar diskutera något som inte hör till ämnet eller om 

vissa personer tar över diskussionen från andra. I ett strukturerat fokusgruppsamtal blir 

samtalsledaren mer som en intervjuare som håller fast vid fastställda frågor.  Vi utgick ifrån 

ett strukturerat fokusgruppsamtal eftersom vi hade fastställda teman.  

4.5. Intervju som metod  

När de barn som inte hade godkännande från vårdnadshavarna att delta i studien, eller själva 

nekade till att medverka, uteslutits återstod 17 barn som intervjuades i ungefär 5 minuter 

vardera ute på förskolegården. 

Allra först presenterade vi oss för barnen, vad vi gjorde och varför vi ville ha deras hjälp. För 

att vi skulle kunna ta reda på hur barnen hade fått vara delaktiga i utformningen av den nya 

utemiljö ställde vi sedan följande frågor då vi intervjuade dem: 

 Vad tycker du är roligast på förskolan? 

 Vilka leksaker tycker du bäst om? 

 Var tycker du bäst om att vara? 

 Utomhus, vad tycker du är bäst där? 

 Finns det något som är tråkigt ute? 

 Ni har en ny lekplats på förskolan, ni har gjort om där. Har du hjälp till på något sätt? 

 Vad har ändrats på lekplasten ute? 

Håkansson (2013) förklarar att fördelen med en intervju är att det är enkelt att följa upp 

frågorna med följdfrågor och att det går att få mer detaljerad information och nyanserade 

bilder av något. Fortsatt beskriver Håkansson (2013) att de frågor som ställs vid intervjun går 

att anpassa efter hur situationen känns och ser ut. Det går att ställa följdfrågor som går att 

motivera och förtydligas, det underlättar därför att använda sig av intervju som metod för att 

få den förståelse som finns för något specifikt. Enligt Trost (2005) kan det vara väldigt svårt 

för barn att sitta stilla och att de kan ha svårt att koncentera sig under en längre tid, vilket kan 

göra att den som intervjuar måste utföra upprepande intervjuer tillsammans med barnen 

eftersom det kan bli väldigt korta sekvenser. Svårigheter med barnintervjuer förklarar 

Håkansson (2013) kan vara att det känns obehagligt för barnen, att det känns tillrättalagt och 

att barnen är rädda att svara fel utifrån vad de tror att intervjuaren vill höra. Vidare menar 
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Håkansson (2013) att de svar som kommer fram kan vara svåra att tolka, tyda, sammanställa 

och bearbeta samt att det kan uppstå felkällor. Med det menar Håkansson (2013) att när barn 

och ungdomar svarar på intervjufrågorna kan de svara på ett sätt som de tror att de vuxna 

förväntar sig att det ska svara på.  

Genom att använda oss av intervju fick vi veta hur barnen uppfattade att sin delaktighet i att 

förnya utemiljön. Vi påminner om att enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2011) ska barnen vara 

delaktiga i verksamheten och kunna påverka med sina åsikter.  Ryen (2004) skriver att det kan 

vara svårt att få med allt om forskaren ska anteckna och ett sätt att lösa problemet är att 

använda sig av någon sorts bandspelare. Vi använde oss därför av en diktafon. Häger (2007) 

nämner att det kan vara svårt att få svar på frågor om intervjuaren använder sig av samma 

frågor till barn, ungdomar och vuxna. För att barnen skulle kunna svara så fritt som möjligt 

och få tid på sig valde vi att ställa öppna frågor som inte består av ja/nej frågor. 

4.6. Databearbetning 

Gåtur: 

Vårt besök på förskolan startade med att vi genomförde en gåtur (även kallad rundvandring) 

runt förskolegården. Pedagogerna gick igenom med oss vad deras utemiljö innehöll och vad 

den innebar för barnen. Direkt efter gåturen förde vi fältanteckningar för att inte tappa viktig 

information som pedagogerna delgett oss.  

Fokusgruppsamtal: 

Efter genomfört fokusgruppsamtal avlyssnades det inspelade materialet som var inspelat med 

hjälp av en diktafon. Därefter transkriberades det inspelade materialet ordagrant med dator.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver transkribering som att förändra något dokumenterat 

från en form till en annan. Vi färgkordinerade sedan det utskrivna dokumenten i olika teman 

utifrån våra forskningsfrågor och vårt syfte.    

Barnintervju: 

När intervjuerna var klara med barnen, samtliga i åldrarna tre till sex år, började vi med att 

lyssna igenom de inspelade intervjuerna på liknande sätt som med fokusgruppsamtalen. Vi 

lyssnade igenom inspelningen en gång till för att sedan transkribera det inspelade materialet 

till fullständiga nedskrivna intervjuer med hjälp av dator. Transkripten färgkoordinerades 

sedan på liknande sätt som fokusgruppsamtalen.  

4.7. Analysmetod 

Löfdahl m.fl. (2014) menar att under analysprocess försöker man hitta teorier man sedan 

tidigare känner igen och vill dra slutsatser ur. Alla bär vi på olika saker från vårt förflutna, 

som gör att resultatet av en analys blir olika.  Kvale och Brinkmanns (2009)  beskriver 

meningstolkning som att en forskare har ett eget perspektiv på ett givet område, som påverkar 

analysen av datamaterialet.  

Enligt Håkansson (2013) förklaras analys med hjälp av fyra begrepp: jämföra, tolka, förklara 

och problematisera. Vi anser att dessa fyra begrepp illustrerar de olika stadier som vi 

genomgått vid vår innehållsanalys. Vårt inspelade material har bearbetats ett flertal gånger 

innan olika teman utkristalliserades. Håkansson (2013) beskriver analys som en grundlig och 
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noggrann undersökning av vissa beståndsdelar, det kan vara bland annat olika begrepp som vi 

valt att undersöka. Fortsättningsvis beskriver Håkansson (2013) analys som att efter 

sökningen av begreppen ska forskaren organisera och kategorisera materialet. Det ska bli 

hanterbart, alltså möjligt att tolka. Detta gjorde vi genom att färgkordinera texten och 

därigenom skapade vi en djupare förståelse för materialet. Det tredje begreppet i analys går ut 

på att hitta förklaringar till varför det blivit som det blivit, eller varför forskaren fick fram det 

den fick fram. Vi granskade kritiskt de färgkordinerade delarna ur texten i förhållande till vårt 

syfte och våra frågeställningar. Detta eftersom vi som forskare kan bli påverkade av vår egen 

förförståelse som undermedvetet kan påverka resultatet. Till sist bör forskaren problematisera 

materialet genom att exempelvis fråga sig om det är någon särskild fråga som har kommit upp 

och som inte har blivit besvarad (Håkansson, 2013). Genom analysen fick vi fram de olika 

teman som utgör svaren på våra forskningsfrågor. 
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5. Resultat 

I resultatet kommer studiens forskningsfrågor att besvaras. Resultatet bygger på analys av det 

datamaterial som vi fick vid gåturen, barnintervjuerna och fokusgruppssamtalen. Resultatet 

kommer att belysa hur barn och pedagoger fick möjlighet till att vara delaktiga och skapa 

inflytande över hur utemiljön skulle utformas. För att få en överblick över resultatet har vi 

strukturerat upp resultatdelen enligt våra tre forskningsfrågor och de teman som vi fått fram. 

Våra tre forskningsfrågor var; Vad har pedagogerna tänkt på vid utformningen av den nya 

utemiljön? På vilket sätt har barnen fått vara delaktiga att utforma utemiljön? Hur skapas 

tillfällen för utveckling och lärande? 

Under fokusgruppssamtalen förklarade personalen att alla pedagoger inte hade varit lika 

engagerade i arbetet med att förändra utemiljön, utan de hade skapat en ledningsgrupp med tre 

pedagoger från förskolan, förskolechefen samt en person från kommunen. Ledningsgruppen 

hade blivit utsedd att samla in tankar, åsikter och funderingar från de övriga pedagogerna. 

Ledningsgruppen samlade in alla pedagogers tankar och sammanställde dessa så att det blev 

ett hanterbart material. 

5.1. Pedagogernas tankar kring utformningen av utemiljön 

Utifrån den första forskningsfrågan: Vad har pedagogerna tänkt på vid utformningen av den 

nya utemiljön? har vi utkristalliserat fyra olika teman som vi har valt att benämna enligt 

följande: tillgängligt material, motorikträning, experimentell utevistelse och barns säkerhet. 

5.1.1. Tillgängligt material 

Pedagogerna menade att utformningen av utemiljön och tillgången till material är viktigt och 

avgörande för om verksamheten blir mer eller mindre pedagogisk. En viktig del av en 

pedagogisk verksamhet är att den är väl genomtänkt och kan erbjuda olika aktiviteter på olika 

platser med material som är tillgängligt för alla. Detta var någonting som syntes i den nya 

utemiljön och som pedagogerna beskrev att de lagt stor vikt vid. Förskolläraren Petra säger: 

Petra- Det ska finnas olika platser för olika saker. Vattenlek i sin arena, 

konstruktionsarenan där nere… 

Under utevistelsen märktes det tydligt på barngruppen att var sak har sin plats. Barnen visste 

vad de kunde göra på de aktivitetsarenor som kommit igång. Detta tyder på att pedagogerna 

hade introducerar barnen på arenorna och visat dem vad de olika arenorna innehöll. Vissa 

arenor var dock inte klara och det märktes när barnen berättade att de inte visste vad som 

kunde ske i de ännu ej färdigställda arenorna. Niclas 5 år säger: 

Niclas- Det där huset är inte roligt att vara i. 

Mari- Varför då? 

Niclas- För att man bara får vänta där. Man bara väntar å väntar. 
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5.1.2. Motorikträning 

Pedagogerna menade att vid utformningen av utemiljön var det viktigt att tänka på att barnen 

behöver få möjlighet att utveckla sin motorik och att träna både grov- och finmotorik. Barnen 

tränar både sin grov- och finmotorik kontinuerligt i den dagliga verksamheten. I utemiljön 

ville pedagogerna erbjuda lite svårare terräng, svårare balanshinder och liknande. 

Pedagogerna förklarade det genom att beskriva allt som fanns på förskolegården. För de allra 

minsta barnen beskrevs utevistelsen i sig som en motorikträning. 

Malin- Bara att promenera för de allra minsta är ju en motorikträning, de ska träna på 

att ramla i snön och göra sig illa. Allt sådant vardagligt som vi vuxna tycker är enkla 

saker ska små barn lära sig och det är otrolig framgång i de små stegen i utvecklingen. 

Sandra- Kolla bara här, på vår sandlådekant. Den är skapt för att vara väldigt svår och 

utmanande för de allra äldsta barnen här att balansera på. 

För att ge möjlighet till barnens grovmotorikträning hade det skapats två olika cykelbanor, en 

bana för de yngre och en bana för de äldre barnen. Pedagogerna berättade att det kan vara 

svårt för barn att kontrollera sin kropp och sin koordination. Därför ansåg de att det är bra att 

träna genom att cykla, bromsa och svänga i svårare terräng. Petra berättar: 

Petra- Eftersom barnen hade börjat cykla på gräset väldigt mycket istället för asfalten så 

tänkte vi att den nya utemiljön skulle stimulera cyklingen mer och vara mer utmanande. 

5.1.3. Experimentell utevistelse 

Pedagogerna menade att i läroplanen finns det kunskapsområden som kan vara svåra att fånga 

och synliggöra i en verksamhet. Det kanske allra svåraste var att hitta rätt plats och möjlighet 

för rätt kunskapsområde. Några av dessa områden som enligt pedagogerna kunde vara svåra 

att få med i verksamheten på ett tydligt sätt var naturvetenskap, teknik och matematik. 

Någonting som man ansåg vara ännu svårare var att visa på en utveckling hos barnen inom 

dessa kunskapsområden eftersom pedagogerna ansågs sig vara mer osäkra själva inom dessa. 

Pedagogerna lyfter ändå dessa områden och lägger mer tyngd vid dem eftersom de anser att 

det inte funnits något som motsvarat dessa i verksamheten. Pedagogerna beskrev vad deras 

tankar var med utevistelsen. 

Heide- Här är det på väg att skapas ett utrymme för barnen att upptäcka, experimentera 

och utmana sig själva i naturvetenskap, teknik och matematik. Det är viktigt att barnen får 

en möjlighet till kunskap om dessa ämnen. 

5.1.4. Barns säkerhet 

Pedagogerna förklarade att det är viktigt att verksamheten är säker för barnen, att de inte ska 

kunna skada sig, försvinna eller kidnappas. Säkerhet handlar om allt från att ställningar sitter 

fast, att staket och liknande är hela till att barnen ska kunna vara synliga över större delar av 

förskolegården. 

Sandra- Vi tänkte att barnen skulle få mer ytor som de kunde nyttja på ett bättre sätt. 

Ann- Skapa bättre överblick över var barnen är. 



18 
 

Lillemor- Ett pedagogiskt rum ute, att flytta ut verksamheten. Den tredje pedagogen skulle 

synliggöras.  

5.2. Barns delaktighet och inflytande 

Den andra forskningsfrågan som handlade om på vilket sätt barnen hade fått vara delaktiga att 

utforma utemiljön resulterade i tre olika teman: Pedagogernas syn på barnens delaktighet, 

saker som barnen tycker är bra och saker som barnen saknar. 

5.2.1. Pedagogernas syn på barnens delaktighet 

Pedagogerna förklarade att för att få barnen delaktiga i verksamheten krävs ett intresse och en 

vilja från barnens sida att vara delaktiga i aktiviter och att de kan arbeta med barns delaktighet 

och inflytande på olika sätt. Att låta barnen uttryckligen säga vad de själva vill, är bara ett sätt 

att erbjuda barn delaktighet och inflytande, och genom att lyssna på barns tankar och åsikter 

växer barn som individer menade man. Det gäller därför att pedagogerna på ett lätt sätt kan 

utmana barnen och göra dem delaktiga, för att på så sätt skapa möjligheter till utveckling och 

lärande hos det individuella barnet I fokusgruppsamtalen framkom det att barnen hade 

informerats om att utemiljön skulle förändras men pedagogerna hade inte tagit barnens åsikter 

om just detta i beaktning. Här kommer ett utdrag från ett av fokusgruppsamtalen: 

Therese- Barns delaktighet, hur tänker ni på dessa ord i relation till er möjlighet till att 

förändra utemiljön? 

Heide- Ja hörrudu du, nu blev jag osäker om dom har fått vara med och tycka till om 

något. Nog kan vi väl ha pratat med dom om gården och att den ska göras om. Men jag 

vet inte om dom har fått haft några önskemål. 

Malin- Vi har mest tänkt utifrån vad barnen tidigare sysslat med under tiden vi varit ute.  

Ann- Vi har inte frågat dom rakt ut vad de har för tankar.  

5.2.2. Saker som barnen tycker är bra 

Genom barnintervjuerna framkom det att barnen gillade att baka sandkakor och att åka 

madrass i deras backe. Dessa är saker som fortfarande finns kvar i utemiljön.  

5.2.3. Saker som barnen saknar 

Genom fokusgruppsamtalen framkom det att pedagogerna inte uttryckligen frågat barnen vad 

de ville ha kvar. Detta medförde att barnen saknade vissa saker som inte längre fanns kvar på 

förskolegården. Anja 4 år säger: 

Mari- Ni har fått en ny lekplats på förskolan, har ni fått hjälpa till något med den? 

Anja- Eeh nej, det var några såna där jobbare som hållde på att bygga nytt 

Mari- Vad har ändrats på lekplatsen ute? 

Anja- Dom har tagit bort alla gamla leksaker och den jättestora rutschkanan är 

försvunnen. 

Mari- Vad känner du när sakerna har försvunnit? 

Anja- Jag tycker det är tråkigt för att jag tycker om att åka i rutschkanan, det gick så 

snabbt och den var lång.  

 

I och med den nya utemiljön har det skapats nya aktivitetsarenor där barnen fått olika 

instruktioner om vad som ska/får hända på varje specifik arena. Pelle 5 år säger: 
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Therese- Vad är det som har förändrats här på förskolegården? 

Pelle- Man får inte vara i den där vita kullen som är rött på. (Den vita kullen är en nysådd 

gräskulle med snö på just nu och med vit-röda band runt omkring som gör att barnen inte 

får gå på kullen). 

5.3.  Barns utveckling och lärande 

Hur skapas tillfällen för utveckling och lärande i utemiljön? Utifrån denna forskningsfråga har 

vi utkristalliserat två olika teman: små versus stora barns utveckling och lärande och 

naturvetenskap, teknik och matematik i utemiljön. 

5.3.1. Små versus stora barns utveckling och lärande 

Eftersom små och stora barn har olika förutsättningar i livet var pedagogernas mål att göra så 

att alla barn ska få samma möjligheter till utveckling och lärande. För att kunna erbjuda varje 

individuellt barn utmaningar ansåg pedagogerna att de måste vara lyhörda och se vad just det 

individuella barnet behöver. Den ena fokusgruppen beskrev små barns utveckling och lärande 

genom att ta tillvara på allt som finns i det lilla barnets liv. 

Ann- Ja, asså det är ju hela tiden någonting man ser att dom kan lära sig och så. Alltså 

dom små barnen lär sig hela tiden. 

Lillemor- Ja visst är det så. De lär sig till exempel att gå och ramla, ställa sig upp och 

ramla igen. 

 

Pedagogerna nämnde att det kan handla om en relativt liten sak för oss vuxna men för de små 

barnen kan det vara en stor sak att bara exempelvis promenera ute i snön vintertid. Till den 

andra fokusgruppen ställde vi samma fråga, Utveckling och lärande i utemiljön, hur tänker ni 

då? Pedagogerna beskrev att de såg utemiljön som ett rum där barnen ska inspireras genom 

olika lekar. 

 

”Vi har utgått ifrån att vi ville skapa rum i rummet och erbjuda samma saker inne 

som ute så att det blir en pedagogisk verksamhet ute som inne. Så vi tänkte inte på att 

något specifikt skulle utvecklas men nu såhär i efterhand så har vi ju insett att vissa 

saker har utvecklat barnen.” (Petra) 

 

Om motorikträningen sa Malin: 

”Jaa, som sandlådans kant, det har blivit en jätte svårt balansövning. Ja också har vi 

ju även skapat cykelutmaningen till barnen.” 

5.3.2. Naturvetenskap, teknik och matematik i utemiljön 

Pedagogerna uttryckte att det var viktigt att arbeta med naturvetenskap, teknik och matematik 

i förskolans verksamhet. Barn ska få en möjlighet att lära sig begrepp, olika kretslopp och 

framförallt betydelsen av sin egen relation till naturen och hur den påverkar jorden. Men 

pedagogerna beskrev även att det är viktigt att kunna lägga aktiviteterna på rätt nivå och att 

kunna anpassa lärandet till de mindre barnen också. 
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Sandra- Sedan är det klart att för små barn är det ju en jättestor grej när löven faller från  

trädet, att dom ändrar färg och att man kan busa och kasta med löven. 

 

Någonting som pedagogerna sade under fokusgruppsamtalen var att deras tanke var att 

utforma matematiska, tekniska och naturvetenskapliga arenor. Tanken med varför dessa 

arenor skulle skapas var för att kunna uppfylla kraven att barnen ska ges möjlighet till att 

utveckla sina kunskaper i dessa ämnen. Detta var arenor som ännu inte var färdigställda. 

5.4. Slutsats 

Slutsatser vi kan dra är att pedagogerna har haft olika tankar med den nya utemiljön. Bland 

annat har pedagogerna tänkt på att barnens motorik bör tränas och utvecklas, att 

kunskapsområden från läroplanen bör utvecklas och bli mer tydliga eftersom de saknats i 

tidigare miljöer, att barns säkerhet ska bli bättre och till sist att materialet ska vara tillgängligt 

för alla. Vad som också framkommit är att barns delaktighet och inflytande inte haft någon 

stor inverkan på utformandet av den nya utemiljön. 
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6. Diskussion 

I vår studie var vår tanke att granska utemiljön som arena för barns utveckling och lärande. 

Våra forskningsfrågor uppkom för att vi ville ta reda på hur förskolan hade gått tillväga när de 

skapat en ny utemiljö och på vilket sätt de involverat barnen. Våra erfarenheter av denna 

studie säger oss att pedagoger tycker att det är svårt att få barn delaktiga och involverade i 

verksamheten på det sätt som Lpfö 98 (Skolverket, 2011) föreskriver. Vi tycker oss se att 

barnen inte har fått vara delaktiga och ha inflytande just gällande utformningen av utemiljön. 

Pedagogerna sa att de jobbade mer med barns inflytande i innemiljön. Vi har även synliggjort 

pedagogernas tankar gällande hur de tänkt och gått till väga när de utformat, planerat och 

genomfört förändringen av utemiljön. Pedagogerna förklarade vad tankarna med 

aktivitetsarenorna var, detta var bland annat att utveckla motorikträningen som gavs genom 

cykelutmaning och balansträning. 

6.1. Metoddiskussion 

Genom att vi ville få svar på våra forskningsfrågor och syftet skapade vi tre olika teman till 

fokusgruppsamtalen. Detta gjorde vi även i intervjuerna med barnen där vi hade sju olika 

intervjufrågor. Vi har fått möjlighet att ta del av pedagogernas tankar gällande utformningen 

av utemiljön genom en gåtur. Intervjuerna och fokusgruppsamtalen har vi sammanställt till en 

helhet som bidragit till att vi ska ha en möjlighet att ställa frågeställningarna i relation till 

helheten som bildats.  

Inför fokusgruppsamtalen och barnintervjuerna införskaffade vi en diktafon. Ryen (2004) 

beskriver att användandet av en diktafon kan lösa problemet med att hinna anteckna all 

väsentlig information. Vår erfarenhet av att använda diktafon är positiv, genom att det fanns 

möjlighet att lyssna upprepade gånger på det inspelade materialet. Att använda vår diktafon 

säkerställde att informationen inte sprids då materialet inte går att överföra till datorer, Ipads 

eller liknande teknisk utrustning (Ryen, 2004). Vi valde att rikta fokusgruppsamtalen mot tre 

olika teman istället för att ställa direkt frågor. Detta gjorde vi för att vi ville veta vad 

pedagogerna själva tyckte, kände och tänkte. Att vara två stycken vid fokusgruppsamtalen och 

barnintervjuerna var en fördel då vi kunde komplettera varandra. 

6.1.1. Gåturen som datainsamlingsmetod 

Genom gåturen fick vi se allt konkret vilket underlättade och gav oss större förståelse för 

utemiljön och pedagogernas tankar under fokusgruppsamtalen. Det blev svårt att komma ihåg 

allting när anteckningar skulle skrivas. Enligt De Laval (2014) är tanken med gåturen att det 

ska skapa möjlighet till nya förståelser, vilket detta har gett oss. Det vi ser i efterhand är att 

det hade varit allra bäst att använda sig av diktafonen för att inte missa viktig information.  

6.1.2. Diskussion om fokusgruppsamtal 

Fokusgruppsamtalen genomförde vi tillsammans med två grupper med fem pedagoger i varje 

fokusgrupp. Vi valde att göra fokusgruppsamtal för att få många interaktioner mellan 

pedagogerna som deltog i samtalet (Halkier, 2010 och Villanen, 2014). Vi ville själva inte 
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påverka svaren. Vi har fått ta del av pedagogernas tankar om barns delaktighet och inflytande 

samt pedagogers tankar hur de på bästa sätt skapar en utemiljö med de förutsättningar 

pedagogerna har exempelvis den budget de fick för ändamålet. 

Den första fokusgruppen kändes inte lika insatt i renoveringen av förskolegården som den 

andra fokusgruppen gjorde, vilket gjorde att de blev fåordiga och vi blev deltagare i samtalen 

istället för ledare. I grupp två hade vi turen att få med en pedagog från ledningsgruppen vi 

tidigare nämnt, vilket gjorde att vi fick möjlighet till att få en bättre förståelse för vad 

pedagogerna menade och gruppen som helhet var mer bekväm med situationen. Pedagogerna 

i grupp två kompletterade varandra bättre när det gällde att svara på våra teman. Det vi hade 

kunnat göra annorlunda var att ha ett stort fokusgruppsamtal där alla pedagoger deltog för att 

skapa ännu bättre interaktion som Wibeck (2010) och Håkansson (2013) beskriver. Vi anser 

att pedagogerna gav oss svaren på våra, givna teman.  

6.1.3. Diskussion om barnintervju 

Den tredje datainsamlingsmetoden vi använde oss av var barnintervjuer, dessa genomförde vi 

tillsammans med 17 stycken barn. I en sådan intervju fanns det möjlighet för oss studenter att 

ställa följdfrågor till barnen vilket kan behövas i en barnintervju (Håkansson, 2013). Genom 

våra följdfrågor kunde vi hjälpa barnen vidare i deras egna tankar genom att fråga frågor som 

exempelvis kan du beskriva, kan du förklara, hur menar du då och så vidare. Detta skedde för 

det mesta med barn i åldern tre till fyra år (Håkansson, 2013).  Vi genomförde 

barnintervjuerna i utemiljön för att barnen inte skulle känna ett obehag att sitta tillsammans 

med en främmande person som ska ställa frågor. Barnen kan uppleva att det är svårt att 

koncentrera sig om vi genomför barnintervjuerna vid ett bord menar Trost (2005) och 

Håkansson (2013).  

De svårigheter vi upplevde med fokusgruppsamtalen och barnintervjuerna var att tillåta 

tystnaden och inte avbryta eller flika in med följdfrågor och egna slutsatser. Det var extra 

svårt under barnintervjuerna eftersom många faktorer kan påverka tystnaden hos barnen 

(Håkansson, 2013). Detta gjorde att vi blev tvungna att komma med exempel på möjliga 

svarsalternativ. Risken fanns att barnen då svarade med något av våra exempel. Ett misstag vi 

gjorde var att vi inte gav tillräckligt mycket tystnad vilket vi upptäckte först när vi lyssnade på 

det inspelade materialet. Detta ledde till att barnen kan ha blivit påverkade av oss. 

6.1.4. Diskussion om urval 

Vårt urval har påverkat resultatet, om vi hade valt en annan förskola hade det varit sannolikt 

att resultatet blivit ett annat då yttre faktorer, så som budget eller riktlinjer från högre 

instanser, har en stor påverkan på de frågor vi ställt oss. Urvalet har fungerat bra för oss då vi 

aldrig har gjort en liknande studie och inte har något annat att jämföra med. Det är därför 

svårt för oss att uttrycka oss om urvalet. Det vi hade kunnat göra annorlunda är att genomföra 

studien på fler förskolor för att kunna jämföra dem mot varandra. Vi vet inte ifall 

pedagogerna eller barnen hade svarat annorlunda om dessa urvalspersoner hade varit andra 

individer. Vi kan bara spekulera att det hade varit sannorlikt att det kunde bli ett annat resultat 

på grund av urvalet.  
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6.2. Resultatdiskussion 

Den känsla vi fick från pedagogerna var positiv för att de fick möjlighet att göra om sin 

utemiljö samt delta i vår studie. De flesta var positiva till vår studie för att de fick en 

bekräftelse på sina tankar och de var nyfikna på hur vi som snart är utexaminerade 

förskollärare tyckte och tänkte kring deras tankar om utemiljön. 

6.2.1. Pedagogernas tankar med den nya utemiljön 

Genom att pedagogerna fått möjlighet att utforma utemiljön på förskolan har pedagogerna fått 

tänka i nya banor som ska bidra till barns utveckling och lärande. Pedagogerna har fått lov att 

reflektera över sitt eget förhållningssätt och sina egna tankar kring vad det tredje rummet ska 

bidra med för att skapa en pedagogisk verksamhet. När pedagogerna utformat utemiljön har 

de skapat aktivitetsarenor som ska fungera som styrda aktiviteter. Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 

2011) ska verksamheten stimulera och vara utvecklad på ett sådant sätt som gör att barnen 

utvecklas och lär genom sina egna intressen.  

Förskolan profilerar sig som en Reggio Emilia inspirerad förskola vars profilering passar våra 

teoretiska utgångspunkter. Det vi har sett är att de har utgått ifrån strävans mål där pedagogen 

ska utgå ifrån barns bästa och skapa en miljö som passar så många barn som möjligt.  Vi fick 

en känsla när vi kom till förskolan att vissa pedagoger blev lite ställda runt hela situationen 

och ville prestera bra och letade rätt ord. Detta gjorde att vi kände att vissa pedagoger 

efterkonstruerade syftet med varför de gjort som de gjort i utformningen av utemiljön. 

Vi upplevde att ledningsgruppen hade problem med att sammanställa allas tankar, önskemål 

och åsikter genom svaren vi fick från pedagogerna. Pedagogerna uttryckte i samtalen att 

miljön ska användas som en tredje pedagog och att det ska skapas pedagogisk verksamhet 

även ute genom aktivitetsarenor. Pedagogerna hade haft en tanke med utformningen genom 

att komplettera innemiljön med utemiljön, de hade valt att plocka ut aktiviteter som intresserat 

barnen inomhus till utemiljön.  

Vid utformningen av den nya utemiljön tänkte ledningsgruppen på att skapa aktivitetsarenor 

på specifika ställen som gör att pedagogerna måste sprida ut sig på förskolegården. Genom 

denna förändring vet vi att pedagogerna själva hade insett att det var ett problem under 

utevistelsen, de beskrev att tidigare under utevistelsen stod pedagogerna oftast tillsammans 

som grupp och pratade om sådant som inte tillhör verksamheten.  

6.2.2. Barns delaktighet vid utformningen av utemiljön 

En tanke som vi hade om vår studie var att utgå ifrån ett barns perspektiv där barnets tankar 

lyfts och görs synligt i verksamheten som Lpfö 98 (Skolverket, 2011) beskriver att det ska. 

Pedagogerna ansåg att de jobbade med barns inflytande och delaktighet men vårt resultat 

säger att barnen inte fått vara delaktiga i verksamheten. Det som framkom i 

fokusgruppsamtalen var att pedagogerna utgick ifrån ett barnperspektiv där pedagogerna 

istället har tolkat barnen och ser utifrån barnets bästa vilket Lpfö 98 (Skolverket, 2011) 

benämner att förskolläraren ska göra. 
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En intressant fråga för oss var hur barnen har fått vara delaktiga att utforma utemiljön och hur 

pedagogerna gått tillväga för att få barnen delaktiga. När vi besökte förskolan och intervjuade 

barn och pedagoger framkom det att barnen inte på något sätt fått vara delaktiga i 

utformningen av den nya utemiljön. Detta syntes tydligt i utemiljön när saker har försvunnit 

som barnen nämnde att de saknade från den gamla förskolegården. Johannesen och Sandvik 

(2010) och Lpfö 98 (Skolverket, 2011) benämner delaktighet och inflytande som en viktig del 

i utvecklingen av individen. Pedagogerna har uppfattat vad som saknas och vad som inte 

saknas utifrån barnen enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2011). Skollagen (2010:800) § 2 kapitel 8 

beskriver också att verksamheten ska utgå från barnets behov.  

I barnintervjuerna framkom att barnen inte var delaktiga i utformningen av utemiljön. Genom 

fokusgruppsamtalen fick vi ytterligare data om att pedagogerna inte hade involverat barnen i 

utformningen av utemiljön. Pedagogerna har inte frågat barnen vad de saknar eller vad barnen 

vill ha kvar, de har inte heller fått följa det pågående arbetet. Barnen har inte fått komma med 

sina synpunkter eller åsikter för att kunna påverka renoveringen av utemiljön. Lpfö 98 

(Skolverket, 2011) tydliggör att barn ska få möjlighet till delaktighet och inflytande. Vi tycker 

att pedagogerna hade ett utmärkt tillfälle att göra barnen delaktiga och involverade gällande 

förändringen av utemiljön som även påverkar barnen. Vi anser att pedagogerna utgått ifrån 

Lpfö 98 (Skolverket, 2011) gällande många andra delar men inte just barns delaktighet och 

inflytande, detta framkom i barnintervjuerna och fokusgruppsamtalen.  

Svårigheterna som framkommit i vår studie var bland annat betydelsen av barns delaktighet 

och inflytande. Pedagogerna ansåg att de arbetade utifrån detta vilket vi inte uppfattade 

eftersom barnen inte fått vara med och delta i utformningen. Vi har utgått ifrån vårt synsätt 

som stödjer sig i Lpfö 98 (Skolverket, 2011) och Dahlberg och Åsén (2011) där pedagoger 

bör utgå ifrån barns tankar och åsikter och dessa ska lyftas och synliggöras i verksamheten. 

För att skapa delatighet och inflytande tillsammans med barnen kan pedagoger, fråga barnen 

vad deras tankar och känslor är, vad de saknar och vad de vill ha kvar. Pedagoger kan även 

låta barnen följa arbetes gång genom att besöka utemiljön och låta barnen diskutera med 

byggarbetarna som förändrar utemiljön. Barnen kan få möjlighet till att själva vara med i 

förändring av en utemiljö genom att få delta med sin egen kropp exempelvis att få fylla sand i 

den nya sandlådan eller gräva första groparna för att start renoveringen och så vidare. 

6.2.3. Utveckling och lärande i utemiljön 

Pedagogerna skapade enbart tillfällen för utveckling och lärande gällande de aktiviter som 

pedagogerna ansåg att barnen hade som intresse. De skapade inte möjlighet till utveckling och 

lärande gällande det som inte sågs som ett intresse hos barnen för de sakerna eller 

aktiviteterna har bara bytt plats, alltså ingen förbättring, tillexempel gungorna och lekstugan. 

Pedagogerna uttryckte att barnens utveckling och lärande skulle utvecklas med hjälp av den 

nya utemiljön genom bland annat de naturvetenskapliga, tekniska och matematiska arenorna. 

Dahlberg och Åsén (2011) beskriver att miljön blir en tredje pedagog genom att erbjuda och 

stimulera barnen. Det miljön erbjuder barnen är anpassat material som vattnet på lämplig 

plats, en diskbänk i barnets höjd, hinkar, spadar, olika mått för att mäta/väga och så vidare. 
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Lpfö 98 (Skolverket, 2011) förklarar att pedagoger bör lägga utmaningen till barnen på rätt 

nivå för att det inte ska bli för svårt för barnen. I vår studie har vi fått fram att det finns olika 

arenor med möjlighet till samspel och samarbete. Vygotskij la tyngden vid människors 

samspel med andra men han menade inte att samspelet bara kunde stödja lärandet och 

utvecklingen utan även vara utvecklande och lärande i sig självt (Säljö, 2011). Genom att 

pedagogerna har tänkt på att sprida ut sig i utemiljön har detta lett till att pedagogerna blev 

mer delaktiga i barnens livsvärldar och detta tror vi skapar bättre och större möjligheter till 

utveckling och lärande hos varje individ.  

Vi tar med oss att förskolegården är väl utformad och pedagogerna hade goda tankar kring 

utformningen. Detta skapar en önskan hos oss själva att vara delaktiga i en utformning av en 

ny förskolegård, vilket vi hoppas att vi kommer att få möjlighet till i vårt kommande yrke som 

förskollärare. Vi har insett hur svårt det är att utforma en utemiljö utifrån vad Lpfö 98 

(Skolverket, 2011) beskriver att förskolan ska erbjuda. Det vi tog med oss var att vi ansåg att 

pedagogerna hade en bra idé genom att skapa ledningsgruppen som planerade och utformade 

utemiljön och gjorde hela renoveringen positiv för alla som inkluderades. 

Våra slutsatser är att pedagogerna har utgått ifrån ett barnperspektiv medan våra 

förhoppningar var att pedagogerna skulle ha utgått ifrån ett barns perspektiv. Därigenom har 

pedagogerna utgått ifrån vad de trodde sig anse vara barnens intresse samt saker de ansåg att 

förskolegården saknat när de skapat den nya utemiljön.  

6.3. Giltighet och tillförlitlighet 

Vi måste ta hänsyn till att det finns en skillnad i vanan att prata och diskutera om utemiljön 

som inspirerande arena för barns utveckling och lärande hos pedagogerna. Pedagogerna i 

ledningsgruppen som vi tidigare nämnt har lättare att hitta orden och diskutera om vårt givna 

ämne än pedagogerna som inte tillhörde den utvalda ledningsgruppen. Detta kan ha en 

påverkan på vårt resultat. Resultat kan vi bara uttala oss om gällande just denna förskola och 

resultatet kan komma att ändras på någon annan förskola. Resultat är inte den enda sanningen 

gällande hur pedagoger ska utforma utemiljön. Vår sanning har utgångspunkter i just den 

förskola vi var i, med de pedagoger och de barn som fanns i verksamheten. Skulle vi 

genomföra en förändring på någon annan förskola skulle den inte se likadan ut på grund av 

andra förutsättningar som budget, pedagoger, barn, utrymmen till aktivitetsarenor och så 

vidare. Vårt resultat räknas inte som ett sant resultat.  

Eftersom vi har genomfört en kvalitativ studie är vi mätinstrument där vi analyserar materialet 

och utifrån våra analyser av materialet presenterar vi vårt resultat. Kvale och Brinkmann 

(2009) förklarar att forskare analyserar datamaterialet utifrån sitt eget perspektiv och det är 

forskarens analys som blir resultatet. När vi transkriberade det inspelade materialet, påverkade 

vårt minne och erfarenheter av gåturen, fokusgruppsamtalen och barnintervjurena vi gjort 

under det inspelade samtalen, hur vi uppfattade materialet. Om en annan människa skulle 

genomföra samma studie, på samma ställe, med samma pedagoger och barn, skulle den 

människan troligtvis få ett annat resultat än vårt.  

Resultatet vi fick fram gällde endast en förskola i norra delen av Sverige som avsåg tio 

pedagogers och 17 barns tankar, synsätt och erfarenheter. Resultatet gällde under den tid vi 
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besökte förskolan under hösten 2014. Vi kan inte generalisera varken förskolor i norra delen 

av Sverige, i Sverige som helhet eller i världen. Vi anser att andra forskare har möjlighet att 

utföra denna studie utifrån det sätt vi beskrivit den. Det kan komma att ändras om en forskare 

genomför studien i framtiden när pedagogerna har fått arbeta in sig i miljön och vara bekväm 

med den. Vi kan inte säga att vår forskning kommer att stämma överens med nästkommande 

forskare samt att det inte är en slutsats som gäller generellt i alla förskolor. Trovärdigheten 

gällande studien på denna förskola är hög medan trovärdigheten på andra förskolor kan vara 

låg.  

6.4. Förslag till vidare forskning 

Under arbetets gång har vi hittat andra synvinklar gällande vårt arbete som vore intressant för 

framtida forskare att forska kring. Det vore intressant om nästa individ som ska genomföra en 

liknande studie, hade möjlighet att delta från början av ett projekt, att skapa en ny utemiljö på 

en specifik förskola. Där skulle forskaren kunna påverka att barnen ska få möjlighet till att 

vara delaktiga och ha inflytande över utformingen av förskolegården och även att titta på hur 

andra förskolegårdar utformats med hjälp av barnen och ställa förskolorna i relation till 

varandra. Detta för att se skillnaden hur barns inflytande och delaktighet påverkar 

verksamheten och hur en förskola har utformats utifrån ett barns perspektiv till skillnad från 

ett barnperspektiv. En annan del att forska om kan vara arbetsgången kring projektet att 

utforma en ny utemiljö från planering, genomförande och utnyttjande på en specifik förskola.  
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Bilaga  

Ej godkännande av medverkan i studien 

Vi är två tjejer som heter Mari Lövgren (07x-xxxxxxx) och Therese Höglund (07x-xxxxxxx) 

som läser sista termin till förskollärare på Luleå tekniska universitet. Vi är i sista fasen och 

ska nu skriva examensarbete och där kommer ni in i bilden, eller era barn rättare sagt. Vi har 

tänkt genomföra en studie på xxx förskola. Där vi har tänkt intervjua barn i åldern 3-6 år för 

att ta reda på vad barnen tycker om utemiljön och om de vill förändra något. Barnen kommer 

självklart att delta frivilligt och de kan avbryta sitt deltagande när som helst. Vi kommer att 

samla in svaren på frågorna genom att använda en diktafon, alltså spela in barnens röster. När 

studien är färdig kommer allt material att raderas. Det är endast Mari och Therese som 

kommer att använda detta material. Det är konfidentiellt material och vi kommer att göra allt 

material anonymt, ingen kommer någonsin kunna leta reda på vilka barn det gällde. Vi ska 

inte ange vilken kommun vi är i, inte i vilken förskola och inte heller kön/ålder/etisk 

tillhörighet eller andra känsliga uppgifter på barnen. Vi kommer att analysera och diskutera 

vad barnen säger men fokus kommer att ligga på vår analys och ert barn kommer inte att 

framhävas. Det färdiga arbetet kommer sedan att läggas upp på internet och vara sökbart på 

bland annat google.se som en e-publikation.  

Om ni inte har något emot att era barn deltar behöver ni inte göra något mer, om ni däremot 

INTE vill att ert barn ska delta då fyller ni i medföljande dokument. Detta innebär alltså, att 

om det är okej för ert barn att delta så kan ni bortse från denna skrivelse. 

Blanketten ska vara inlämnad till xxx senast 14 november 2014. 

Barnets namn som INTE får delta:  

 

 

Datum: 

 

 

Vårdnadshavares underskrift: 


