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Abstract 
 

Engelsk titel:” The task is to be active with the children in different situations.” 

Preschool teachers´ description of their professional role comparing indoor- and outdoor 

stay. 

 

Tidigare forskning visar på att då barn vistas utomhus ägnas dem mindre 

uppmärksamhet än då de vistas inomhus (McClintic & Petty, 2015). I den här 

kvalitativa intervjustudien är syftet att bidra med kunskap om hur pedagoger beskriver 

sin yrkesroll i utomhusmiljö respektive inomhusmiljö. De frågeställningar som vi ämnar 

söka svar på är 1). Vilka likheter och skillnader beskriver pedagogerna vad gäller deras 

roll i utomhusmiljö respektive inomhusmiljö? 2). Vilka likheter och skillnader beskriver 

pedagogerna vad gäller deras interaktion med barnen i utomhusmiljö respektive 

inomhusmiljö? 3). Vilka likheter och skillnader beskriver pedagogerna vad gäller deras 

interaktion med varandra i utomhusmiljö respektive inomhusmiljö? 

I studien använder vi oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer 

med totalt åtta pedagoger på två olika förskolor. För att analysera vårt resultat har vi 

använt oss av Goffmans dramaturgiska analysmodell samt det sociokulturella 

perspektivet med Vygotskijs proximala utvecklingszon som centralt begrepp.  

I resultatet framkommer det att pedagogerna till viss del ser liknande på sin roll både 

vid inomhus – och utomhusvistelse vilket innebär att pedagogerna beskriver sin roll 

som deltagande, aktiv och medforskande. Både vid inomhusvistelse och 

utomhusvistelse ser pedagogerna goda möjligheter till interaktion med barnen. I 

resultatet kan vi urskilja att pedagogerna ser få hinder till interaktion med barnen vid 

utomhusvistelse. Trots det sker det mer interaktion vid inomhusvistelse. Kan detta bero 

på att pedagogernas fokus vid utomhusvistelse är att interagera med varandra?  

 

Nyckelord 
Inomhusvistelse, utomhusvistelse, pedagogens roll, samspel, interaktion 
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1 Inledning 
Vi har intresserat oss för pedagogers yrkesroll beroende på miljö. Under våra praktiker 

har vi fått uppfattningen av att pedagogers förhållningssätt gentemot barnen kan skifta 

beroende på vilken miljö de vistas i. Tidigare forskning kring området visar på att 

pedagoger inte ägnar barnen samma uppmärksamhet då de vistas i utomhusmiljö 

(McClintic & Petty, 2015). Genom att vi har tagit del av den här forskningen blev vi 

nyfikna på att fördjupa oss i ämnet och undersöka om och i så fall varför pedagogerna 

ser annorlunda på sin roll då de vistas utomhus.  

Under våra praktiker har vi kunnat urskilja hur pedagoger vid utomhusvistelse intar 

olika förhållningssätt gentemot barnen. De förhållningssätt som vi har observerat är 

följande: deltagande, pedagogen har ett nära samspel med barnen, åskådarperspektiv, 

pedagogen håller sig i bakgrunden och överblickar ett större antal barn som leker på 

egen hand samt icke deltagande, vilket t.ex. infaller då pedagogen samtalar med en 

kollega eller förälder. Dessa tre olika perspektiv ser vi en möjlighet att koppla samman 

med de typer av tillsyn som Olsen, Thompson och Hudson (2011) för fram i sin studie. 

De refererar till van der Smissen (1990) och beskriver följande typer av tillsyn i 

förskolan: 

 Generell tillsyn: Pedagogerna överblickar ett område där flera barn leker. Barnen 

sysselsätter sig med olika aktiviteter och pedagogerna är inte aktivt med i deras 

lek. 

 Övergångs tillsyn: Pedagogerna observerar barnen då de förflyttar sig mellan 

olika aktiviteter i den fria leken. Pedagogens deltagande varierar beroende på 

barnens ålder och typ av aktivitet. 

 Specifik tillsyn: Pedagogen är delaktig i det barnen gör och instruerar ett eller en 

liten grupp med barn. Denna typen av tillsyn är vanlig då man ger instruktioner 

vid en för barnen svårare uppgift eller då pedagogen vill att barnet ska uppnå ett 

förutbestämt lärande. 

Forskning visar på att då vuxna deltar aktivt i barns lek så utvidgas deras möjlighet till 

lärande. Däremot gäller det att man som vuxen känner av situationen och inte avbryter 

lekar som barnen är uppslukade av och som för dem är givande (a.a.). 

I vår uppsats vill vi få syn på hur pedagogerna ser på sin roll vid utomhusvistelse 

respektive inomhusvistelse samt vilka möjligheter de ser till samspel med barnen. Vår 

intention är även att få syn på de möjligheter som pedagogerna ser till interaktion med 

varandra.  

I förskolans läroplan lyfts vikten av att barnen varje dag ska möta engagerade vuxna 

som i ett nära samspel med barnen för deras utveckling framåt. Följande citat är hämtat 

från förskolans läroplan: 

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt 

utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera 

barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta 

vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. 

(Skolverket, 2016:6).” 
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2 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med studien är att bidra med kunskap om hur pedagoger beskriver sin 

yrkesroll i utomhusmiljö respektive inomhusmiljö.  

 

2.1 Frågeställningar 
 

 Vilka likheter och skillnader beskriver pedagogerna vad gäller deras roll i 

utomhusmiljö respektive inomhusmiljö? 

 Vilka likheter och skillnader beskriver pedagogerna vad gäller deras 

interaktion med barnen i utomhusmiljö respektive inomhusmiljö? 

 Vilka likheter och skillnader beskriver pedagogerna vad gäller deras 

interaktion med varandra i utomhusmiljö respektive inomhusmiljö? 
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3 Bakgrund 
Under det här avsnittet kommer vi till en början göra en historisk tillbakablick på 

förskolan som verksamhet samt hur pedagogens roll förändrats under tid. Vi kommer 

även att presentera tidigare och för oss relevant forskning som relaterar till vårt syfte 

och våra frågeställningar. Till sist presenteras de teorier som vi ämnar använda oss av 

då vi tolkar och analyserar vårt resultat. 

 

3.1 Förskolans utveckling – en historisk tillbakablick 

Idag går de flesta barn i Sverige i förskolan, vilket även ses som en rättighet (Sheridan, 

Sandberg & Williams, 2015). I förskolan ska barn ges möjlighet till lärande och 

utveckling, för att det ska kunna ske krävs det att det inom förskolan finns kompetenta 

förskollärare. Idag är förskolan, som sedan 1998 har en egen läroplan, en del av skolan 

och beskrivs som en viktig del i det livslånga lärandet (Markström, 2007).  

 

Under 1800-talet och början av 1900-talet befann sig Sverige på grund av 

industrialiseringen i en omvandlingsprocess (Markström, 2007). Vidare beskriver 

Markström (2007) hur många människor under den här perioden flyttade in till städerna 

och började förvärvsarbeta, vilket förändrade livsvillkoren för många barn och deras 

familjer. Med anledning av detta inrättades särskilda institutioner där dagens förskola 

har sina rötter, dessa verksamheter kallades för barnkrubbor och barnträdgårdar. 

Benämningen förskola introducerades på 1940-talet. Barnkrubban styrdes för det mesta 

av medelklasskvinnor som arbetade ideellt, här erbjöds barnen mat, dryck, vila och 

gemenskap med andra barn (Ivarsson Alm, 2013). De vuxnas roll var i första hand 

omvårdnad om barnen. Med tiden utvecklas barnkrubban och barnträdgården och under 

1950- och 60-talet är leken och den sociala kontakten med jämnåriga barn en 

framstående del i verksamheten. Vidare skriver Ivarsson Alm (2013) att de som 

arbetade i verksamheten var utbildade förskollärare och utvecklade den genom sin 

pedagogiska utbildning. Alva Myrdal förs av Markström (2007) fram som en 

framstående person för utvecklingen av den svenska förskolan. Myrdal menade att 

barnen skulle få en professionell och vetenskapligt grundad vård och fostran, vilket 

enligt henne föräldrarna inte kunde bidra med. Vidare beskriver Markström (2007) hur 

Myrdal ansåg att barnkrubban som hade vårdande inslag skulle föras samman med 

barnträdgårdens mer pedagogiska del och bilda en gemensam vårdande och fostrande 

pedagogisk verksamhet. 

 

Precis som andra institutioner har även förskolan påverkats av olika idéer, politiska 

ideologier och traditioner (Markström, 2007). Något som alltid har varit viktigt i 

förskolan är kompetensen hos förskollärarna. Kraven på lärarna i förskolan har alltid 

varit hög, däremot har utformningen av samhället påverkat vilka förväntningar som 

finns på förskolan och barns lärande menar Sheridan, Sandberg och Vuorinen (2011) 

och refererar till Vallberg Roth (2006).  

 

Barnstugeutredningen var en viktig utveckling för förskolan och dess verksamhet. 

Denna tillsattes 1968 och hade stor betydelse för metodiken och pedagogiken i 

förskolan (Ivarsson Alm, 2013). Genom barnstugeutredningen beslutades det att 

förskolan skulle vara ett komplement till hemmet. Tidigare hade förskolan även som 

uppdrag att uppfostra föräldrar. Ytterligare en viktig del i förskolans utveckling var i 

början av 1980-talet då det pedagogiska programmet för förskolan utformades (Sheridan 

m.fl. 2015). Genom detta utarbetades mål, inriktningar och grundläggande värderingar 

för den pedagogiska verksamheten. Det här medförde krav på förskollärarnas 
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kompetens, numera ska de kunna bilda en helhet som innefattar omsorg, lek och lärande 

för barnen, där deras intressen ligger till grund (a.a.).  

 

Genom historien har det funnits olika ansvarsområden för barnskötare och förskollärare 

menar Sheridan m.fl. (2015). Däremot menar Sheridan m.fl. (2015) att det är först nu i 

och med den reviderade läroplanen som förskollärarens ansvarsområde tydliggjorts. I 

den reviderade läroplanen lyfts förskollärarnas kompetens vilket medför att hen inte kan 

avsäga sig sitt ansvar. Det är förskollärarens ansvar att driva det pedagogiska arbetet 

framåt (a.a.).  

 

Sammantaget förefaller kraven på förskollärarna förändrats över tid. Idag har förskolan 

en egen läroplan som förskollärarna har ansvar att implicera i verksamheten. I 

förskolans läroplan beskrivs specifika områden som förskolläraren ansvara över. Dessa 

områden är följande: normer och värden, utveckling och lärande, barns inflytande, 

förskola och hem, övergång och samverkan samt uppföljning, utvärdering och 

utveckling (Skolverket, 2016).  

 

3.2 Förhållningssätt hos pedagogerna 

Då vi vuxna är barns förebilder krävs en medvetenhet om våra värderingar och vårt 

bemötande (Granberg, 2000). Barnen får lärdom genom sin fysiska aktivitet men även 

genom att imitera vuxnas sätt att vara, vilket i sin tur senare kommer till uttryck i 

barnens sätt att vara mot varandra och andra vuxna. De relationer, upplevelser och 

erfarenheter som barnet får sätter spår i utvecklingen. Vidare skriver Granberg att 

barnen är mycket uppmärksamma på det vi vuxna säger och gör. Genom ansiktsuttryck 

och tonfall förmedlar vi saker och tings värde. Det medför att man som pedagog måste 

vara medveten om vilka värderingar man har och hur dessa förmedlas till barnen. 

Granberg ger ett exempel om en fjäril: ”Den som inte ger sig tid att stanna till inför 

vårens första fjäril, den visar att fjärilen saknar betydelse...” (a.a.66). 

I sin studie belyser Olsen, Thompson och Hudson (2011) tre huvudsakliga 

ansvarsområden som en pedagog har då de vistas utomhus. Dessa är följande: 

 Skapa en miljö som ger barnen makt över sin egen kreativa lek. 

 Förbättra lekupplevelsen för barnen genom att man som vuxen interagera med 

dem. 

 Observera barnen för att försäkra sig om att deras lek är säker och passande. 

(a.a.4). 

 

Vidare menar Olsen m.fl. (2011) att det är viktigt att man som pedagog är tillgänglig för 

barnen samt se till att de är säkra i sin lek. För att barnen ska ha möjlighet att själva 

påverka sin lek och utveckla den, krävs det att pedagogen tillsätter stimulerande 

material. Genom att planera och tänka kreativt kring utomhusmiljön, kan man som 

pedagog skapa miljöer som barnen kan lära och utvecklas i. 

 

3.3 Samspel mellan barn och pedagoger 

I sin studie beskriver Grahn, Mårtensson, Lindblad, Nilsson och Ekman (1997) att alla 

barn har stora utvecklingsmöjligheter men de vuxna i deras omgivning måste stötta dem 

för att deras resurser ska utvecklas. Barn behöver ingå i sammanhang som för dem är 
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meningsfulla och utvecklande t.ex. så krävs det att barnen får möjlighet att ingå i en 

social gemenskap för att kunna utveckla en social kompetens. 

Vad man gör utomhus är viktigt, menar Ohlsson (2015). För att det ska bli en 

meningsfull upplevelse för barnen krävs det att man som vuxen är tillgänglig och 

delaktig. Hur man som vuxen är inställd till aktiviteten är något som barn känner av, 

vilket gör att det är viktigt att man är närvarande och visar intresse(a.a.). Det här 

resonemanget stödjs även av McClintic och Petty (2015) som menar att det krävs att 

miljön utomhus är utformad på ett bra sätt samt att pedagogerna är delaktiga i barnens 

aktiviteter för att vistelsen ska bli meningsfull för dem. 

Som pedagog ska man tar vara på barnens nyfikenhet och utveckla den genom att vara 

delaktig i deras upptäckande (Ohlsson, 2015). Då man som pedagog är tillgänglig för 

barnen kan man utforska och upptäcka tillsammans med dem. Vidare menar Ohlsson 

(2015) att det är betydelsefullt att ta med barnen i de reflektioner man gör över olika 

upplevelser. Genom att bjuda in barnen till reflektion, kan man ta vara på deras 

nyfikenhet på ett naturligt sätt.  

I en studie av Kontos (1999) framkommer det att lärare i hög grad interagerar med 

barnen i förskolan. Vid de tillfällen som läraren inte är tillgänglig för interaktion med 

barnen är t.ex. då hen har administrativa uppgifter, pratar med en kollega eller förälder 

samt då hen observerar barnen. Vidare för Kontos (1999) fram i sin studie att lärare 

spenderar majoriteten av sin tid med barnen men interaktionen med varje enskilt barn är 

inte lika hög då barnen är många i antal samt att läraren har andra åtagande. 

Som pedagog ska man vara medforskare (Granberg, 2000). Det gäller att se det barnet 

ser och aktivt vara med i barnens utforskande. Genom att vara delaktig i det barnen gör 

och utforskar kan pedagogen ge barnen nya infallsvinklar så att de på egen hand kan 

skapa en förståelse. Vidare för Granberg (2000) fram betydelsen av att det i förskolan 

finns vuxna som leker tillsammans med barnen samt att lekberedda vuxna är lika viktigt 

både inomhus som utomhus. Som pedagog måste man vara närvarande samt uppmuntra 

och bekräfta barnen, genom detta handlande växer och utvecklas barnens självkänsla 

och personlighet. Pedagogen måste göra en avvägning i hur mycket hjälp och stöd 

barnet behöver, annars riskerar man att passivisera hen vilket kan resultera i att barnet 

förlorar tilltron till sin egen förmåga. Författaren för fram att rollen man har som 

pedagog kan sammanfattas med ord som leka, stimulera, samtala, uppmuntra, utforska, 

uppleva och upptäcka. Pedagogen bör även vara både, ledsagare, följeslagare och 

medforskare (a.a.). 

I sin studie för Olsen m.fl. (2011) fram att i dagens mediesamhälle har många barn svårt 

att själva skapa lekar. Som pedagog blir det därför viktigt att samspela med barnen för 

att ge dem redskap för att själva kunna utveckla sin lek. Vidare skriver Olsen m.fl. 

(2011) att forskning visar på att då vuxna deltar i barns lek, skapas det förutsättningar 

för ett vidare lärande. Som vuxen måste man dock känna av situationen och inte avbryta 

en lek som barnen är engagerade i. 

 

3.4 Pedagogens roll i olika miljöer 

Forskning visar att pedagoger inte tillägnar barnen samma uppmärksamhet utomhus 

som inomhus (McClintic & Petty, 2015). I studien beskriver författarna hur 

pedagogerna vid utomhusvistelse gärna tar en paus och enbart övervakar barnen i 

säkerhetssyfte. Det gör att utomhusmiljön inte används fullt ut och många viktiga lär 

tillfällen går förlorade. Vidare för McClintic och Petty (2015) fram att pedagoger ägnar 

mindre uppmärksamhet till utomhuslek och lär tillfällen än inomhus. I studien 
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framkommer det även att lärare ser på utomhusvistelsen som ett tillfälle för barnen att 

göra av med överskottsenergi, detta i syfte för att förberedas för inomhusvistelsen där 

lärandet sker. Lärarna i studien har svårt att se utomhusmiljöns möjlighet till lär tillfälle 

för barnen. 

I sin studie skriver Mårtensson (2004) att det inom förskolan är vanligt att barnen vid 

utomhusvistelse själva får bestämma aktiviteter. Det här resulterar i att många vuxna tar 

ett steg tillbaka och intar ett mer avvaktande förhållningssätt till de aktiviteter som 

barnen är engagerade i. Vidare beskriver Mårtensson (2004) att pedagoger förlitar sig på 

utemiljön och de utmaningar som finns där vilket innebär att barnen förväntas skapa 

lekar och utmaningar på egen hand. I sin studie för McClintic och Petty (2015) fram att 

utomhuslek är nödvändigt för att barn ska utvecklas på ett hälsosamt sätt. Däremot 

krävs det att utomhusmiljön är utformad på ett sätt som stimulerar barnen samt att 

pedagogerna är delaktiga i barnens aktiviteter för att utomhusvistelsen ska bli 

meningsfull. Pedagogernas roll är viktig vid utomhusvistelse, detta för att ge barn 

möjligheter till lek och aktivitet. Om utomhusvistelsen inte värdesätts från pedagogerna 

kan det resultera i att barnen får spendera mindre tid utomhus samt att interaktionen 

mellan barn och pedagog inte blir tillfredsställande (a.a.). 

Betydelsen av att vara en närvarande pedagog är något som Sheridan m.fl. (2011) lyfter 

fram i sin studie. De beskriver hur det som lärare är viktigt att vara här och nu med 

barnen för att på så sätt skapa en miljö som är utmanande och lärorik för barnen. För att 

kunna vara närvarande i barns livsvärldar krävs det att man som pedagog är 

uppmärksam och medveten om barnens intressen.  

 

Sammantaget förefaller det utifrån ovannämnd forskning att pedagogens roll handlar om 

att vara delaktig för att skapa förutsättningar för barnen att utvecklas. Det finns tidigare 

studier av b.la McClintic och Petty (2015) och Mårtensson (2004) som visar på att 

pedagoger ägnar mindre uppmärksamhet åt barnen vid utomhusvistelse. Hur pedagoger 

ser på sin yrkesroll beroende på vilken miljö de vistas i är något som vi inte har sett 

någon forskning kring. Därav kan möjligtvis vår studie fylla en del av den här 

kunskapsluckan. 
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4 Teorianknytning 
I det här kapitlet kommer vi att presentera de teorier som vi använt för att tolka och 

analysera vårt insamlade empiriska material. Teoriramen bygger dels på Erving 

Goffmans dramaturgiska analysmodell samt det sociokulturella perspektivet med Lev 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen.  

 

Som yrkesutövare samt vid annan social samvaro beskriver Goffman (2014) hur vi 

människor intar olika roller. En utav de roller som vi spelar är vår yrkesroll varpå 

arbetsplatsen är scenen och våra arbetskamrater eller kunder publiken. Termen 

framträdande används för att beskriva hur en person agerar framför en grupp individer, 

där personen får ett visst inflytande över de som observerar. Vid ett framträdande 

använder sig personen av en fasad som en typ av utrustning, antingen medvetet eller 

omedvetet för att spela en roll inför observatörerna (a.a.). 

 

Enligt Goffman (2014) finns det två olika regioner som en person kan befinna sig i, den 

främre eller den bakre. I den främre regionen sker själva framträdandet, personen står på 

”scen” och har en publik. Det här kan liknas vid hur en pedagog står antingen framför 

en barngrupp vid exempelvis en samling eller föräldrar vid ett föräldramöte. Vidare 

beskriver Goffman (2014) att då en person befinner sig i den främre regionen spelar 

personen i fråga en roll och har vissa förväntningar på sig. Den bakre regionen 

karaktäriseras istället av en mer avspänd miljö, där aktören kan slappna av utan att 

behöva spela en roll och stå i rampljuset. Det är viktigt att personen känner en kontroll 

mellan den främre och bakre regionen annars finns risken att arbetssituationen känns 

övermäktig. Om aktören ständigt känner sig granskad av sin publik raderas den bakre 

regionen helt (a.a.) 

 

I sin studie använder Nordänger (2005) sig av Goffmans teori och kopplar samman den 

med läraryrket. Hon beskriver i sina slutsatser att det finns en problematik inom 

läraryrket, där läraren ständigt är granskad och aldrig har möjlighet att ”kliva av 

scenen”. Vidare för Nordänger (2005) fram att en avsaknad av den bakre regionen kan 

leda till stress samt sämre gemenskap mellan kollegorna. Nordängers studier riktar sig 

till hur lärarnas yrkesroll kan se ut i skolan. I vår studie kan Goffmans teori användas 

för att förstå pedagogers roller beroende på vilken miljö de vistas i.  

 

Vår andra teori bygger på Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv och den proximala 

utvecklingszonen. Det sociokulturella perspektivet bygger på tron om att barnet från 

start är en social varelse som försöker förstå sin omvärld (Woodhead & Faulkner, 

2008). Vygotskij menade att kunskap är socialt konstruerad och interaktionen mellan 

människor är en viktig faktor för kunskapstillägnandet. Vidare beskriver Woodhead och 

Faulkner (2008) hur Vygotskijis teori bygger på att barn utvecklar kognitiv kompetens 

genom interaktion med vuxna som vägleder och guidar dem till förståelse för sina 

erfarenheter och upplevelser. Inom den sociokulturella teorin ses människan som en 

varelse som är under ständig utveckling och lärande (Säljö, 2014). Människans lärande 

är något som är varaktig och pågår i processer i nära samspel med andra. Ett 

framstående begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den proximala 

utvecklingszonen. Vygotskij menade att genom att en mer kompetent lärare eller kamrat 

finns tillhands som kan vägleda barnet, skapas förutsättningar för barnet att nå en högre 

kunskapsnivå. Inom teorin ses det som viktigt att läraren är lyhörd för eleven för att på 

bästa sätt lotsa denne vidare i sitt lärande. Till en början kan det krävas mycket hjälp 

men med tiden kan stödet gradvis avta och till sist helt upphöra då den lärande 

behärskar den nya färdigheten på egen hand. Dock är det viktigt att läraren inte tar över 



  
 

8 

och själv löser uppgiften, något som i det fallet kan leda till att man passiviserar barnet 

(a.a.).  
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5 Metod 
Då studiens syfte är att bidra med kunskap om hur pedagoger beskriver sin yrkesroll i 

utomhusmiljö respektive inomhusmiljö har intervjuer valts som metod för att samla in 

empiri. I det här kapitlet kommer vi att beskriva vårt val av metodansats, vårt val av 

förskolor och beskrivning av förskolorna. I kapitlet beskriver vi även genomförandet, de 

etiska ställningstagande som vi tagit hänsyn till samt för ett resonemang kring studiens 

trovärdighet och giltighet. Till sist för vi en diskussion kring de eventuella svagheter 

och styrkor som finns med den valda metoden.  

 

5.1 Undersökningens upplägg 
I Vetenskapsrådet (2011) beskrivs det tre olika former av forskning vilka är följande: 

grundforskning, tillämpad forskning och uppdragsforskning. I vår studie kommer vi att 

använda oss av tillämpad forskning som enligt Vetenskapsrådet (2011) bygger på att 

man har ett bestämt syfte med studien samt att den kan leda till nytta. Den nytta vi avser 

med vår studie är att bidra med nya sätt att se på hur pedagogers roll och 

förhållningssätt kan skifta i olika miljöer. 

 

I Vetenskapsrådet (2011) beskrivs det hur man som forskare kan använda sig av olika 

typer av metoder så som t.ex. kvalitativ eller kvantitativ metod. I vår studie använde vi 

oss av en kvalitativ metod där en mindre grupp yrkesverksamma inom förskolan 

intervjuades. Vid kvalitativ forskning involverar forskaren ofta en mindre mängd 

människor och metoden inom den kvalitativa forskningen bygger mestadels på 

intervjuer, dokument och observationer (Denscombe, 2009). De intervjuer som vi utfört 

är fördelade på två olika förskolor i södra Sverige. Totalt har åtta intervjuer genomförts, 

sex av informanterna är förskollärare och två är barnskötare. 

 

Vid intervjuerna använde vi oss av så kallade semistrukturerade intervjuer (se. bil. A). 

Anledningen till att vi valde detta tillvägagångsätt var att vi ville rikta fokus mot våra 

informanter och deras uppfattning om ämnet. Enligt Denscombe (2009) använder man 

sig av förutbestämda frågor vid semistrukturerade intervjuer, däremot ger forskaren den 

intervjuade möjlighet att utveckla sina svar och föra en diskussion kring ämnet. Den här 

typen av intervju kan även öppna upp för följdfrågor. Vid intervjuerna fick våra 

informanter möjlighet att utveckla sina svar samt att vi vid vissa tillfällen ställde 

följdfrågor vilket gav oss möjlighet att få en djupare förståelse av deras uppfattningar 

kring ämnet.  

 

5.2 Urval 
Intervjuerna genomfördes på två olika förskolor. På förskola 1 intervjuades fem stycken 

förskollärare och en barnskötare. På förskola 2 intervjuades 1 förskollärare och en 

barnskötare. Anledningen till att intervjuerna är fördelade på det här sättet är på grund 

av att vid förskola 2 fanns färre personer som var intresserade av att delta i studien. 

 

Förskola 1 är placerad några kilometer utanför centrum med tillgång till grönområden 

och en liten inhägnad gård. Förskola 2 är belägen i stadsmiljö med ett flertal lekparker i 

närhet som de ibland gör utflykt till. Vårt syfte var inte att söka efter någon skillnad 

mellan förskolorna utan möjliggöra en variation av pedagogers syn på yrkesrollen och 

hur den kan förändras beroende på miljö. Intervjuerna genomfördes enskilt, där en av 

oss intervjuade en pedagog i taget. Då tiden för studien är begränsad upplevde vi att det 

här tillvägagångssättet var lämpligast för oss 
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Vi valde att intervjua båda förskollärare och barnskötare eftersom vi inte var ute efter att 

analysera skillnader mellan dessa befattningar. Valet av förskolorna har skett genom 

tidigare kontakter med de tilltänkta förskolorna. Vi ser det som en positiv aspekt att ha 

en viss relation till de förskolor och de pedagoger som vi intervjuat, detta för att 

informanterna eventuellt kan känna sig mer bekväma i situationen.  

 

5.3 Beskrivning av förskolor 
Förskola 1 

Förskolan är belägen några kilometer utanför centrum och består av två avdelningar, 

varav en yngrebarnsavdelning med barn i åldrarna 1–3 år och en syskonavdelning där 

barnen är 3–5 år. Gården är liten och gemensam för båda avdelningarna och gränsar till 

en skolgård. Ett par dagar i veckan går båda avdelningarna iväg till ett närbeläget 

skogsparti. Intervjuerna på förskola 1 skedde på båda avdelningarna, där fanns totalt 36 

inskrivna barn. Pedagogerna från den här förskolan benämns i resultatet med 

kodnamnen A1-A6. 

 

Förskola 2 

Förskolan är placerad mitt i centrum och består av 5 avdelningar, varav två är dygnet 

runt avdelningar. På förskolan finns även en särskild allergiavdelning där barnen är 1–5 

år, en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1–3 år samt en syskonavdelning med barn 

i åldrarna 1–5 år. Då förskolan har ett stort antal inskrivna barn brukar de olika 

avdelningarna turas om att vistas i närområdets lekplatser och grönområden. Detta görs 

för att undvika att för många barn vistas på gården samtidigt. Intervjuerna på förskola 2 

skedde på allergiavdelningen där det är 14 inskrivna barn. Pedagogerna från den här 

förskolan benämns i resultatet med kodnamnen S1 och S2. 

 

5.4 Genomförande 
Vi skickade inte våra intervjufrågor i förväg till våra respondenter. Detta för att vi ville 

att svaren skulle komma spontant samt att vi skulle få möjlighet att lyssna på 

pedagogernas reflektioner kring frågorna. Dock fick en av informanterna 

intervjufrågorna mailade till sig och svarade skriftligt på dem. Anledningen till detta var 

för att respondenten var sjuk vid intervjutillfället.  

  

Fem av våra intervjuer har spelats in genom ljudupptagning med telefon. Enligt 

Kihlström (2007) är det fördelaktigt att använda sig av bandspelare vid intervjuer då allt 

som respondenten säger kommer med. Vid två av våra intervjuer antecknades 

respondenternas svar under tiden som intervjun pågick, av den anledningen att 

respondenterna inte ville bli inspelade. Den sista respondenten fick som vi beskrev ovan 

svara skriftligt på intervjufrågorna och sedan maila dessa till oss. Vid våra 

intervjutillfällen befann vi oss på förskolorna i avskilda rum. Vid en intervju är det av 

vikt att man sitter på en plats som är lugn och avskild (Kihlström, 2007). 

 

Vår sammanställning av intervjusvaren har skett på följande sätt. Till att börja med 

lyssnade vi på de intervjuer som var inspelade. Därefter skrev vi ner ordagrant vad de 

olika respondenterna svarade under respektive fråga. Allt vårt material samlade vi i ett 

Word-dokument, där vi placerade alla respondenters svar under respektive fråga. Varje 

respondent fick ett kodnamn för att vi skulle kunna urskilja svaren och på ett tydligt sätt 

kunna kategorisera materialet. Vårt insamlade material har vi noga läst igenom samt 

med hjälp av färgkoder kategoriserat svaren efter olika teman.  
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5.5 Etiska ställningstagande 
Vid intervjuerna förhöll vi oss till de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet 

(2011) tagit fram. En viktig del inom forskningsetik är hur de personer som medverkar i 

forskningen behandlas. Personerna som medverkar ska skyddas från skador och 

kränkningar då de medverkar i forskningen (Vetenskapsrådet, 2011). Innan vi 

genomförde våra intervjuer, informerade vi våra respondenter om de fyra 

forskningsetiska huvudkraven som är följande: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har delgett våra informanter om vad vår 

studie syftar till. De har därefter fått en förfrågan om samtycke till intervju. I enlighet 

med konfidentialtitetskravet har vi förvarat våra informanters personuppgifter på ett sätt 

som gör att obehörig inte kan ta del av dem, vilket vi har informerat våra respondenter 

om. Vår insamlade empiri kommer i enlighet med nyttjandekravet enbart användas till 

vårt examensarbete och därefter förstöras. 

 

5.6 Metodkritik 
Vår studie bygger på pedagogers uppfattningar om sin yrkesroll beroende på vilken 

miljö de vistas i. Enligt Denscombe (2009) är intervju en lämplig metod då forskaren 

vill ha en insikt i hur människor uppfattar olika företeelser samt vill skapa sig en bild av 

respondentens åsikter, känslor och erfarenheter. Vi upplever att utifrån vår uppsats syfte 

och frågeställningar har intervju varit en lämplig metod. Till en början var vår tanke att 

använda oss av ljudupptagning vid samtliga intervjuer, detta för att undvika att gå miste 

om viktiga åsikter som respondenterna förde fram. Bland våra respondenter fanns dock 

två som inte gav samtycke till att bli inspelade, de var däremot positiva till att medverka 

i studien. För att bemöta respondenternas önskan om att inte bli inspelade valde vi att 

föra anteckningar under dessa två intervjuer. Då man har intervju som instrument finns 

det olika typ av upptagningar (Denscombe, 2009). Ett alternativ är att föra anteckningar, 

vilket kan ses som en kompromiss då de intervjuade inte vill bli inspelade. Vår 

upplevelse av att föra anteckningar under intervjuerna var att intervjutillfället blev 

mycket tidskrävande då det hela tiden blev avbrott för att hinna anteckna det som sades. 

Vid intervjuer sker det vanligtvis ljudupptagningar som kompletteras med 

fältanteckningar (Denscombe, 2009). Vidare för Denscombe (2009) fram att 

ljudupptagningar är användbara på det viset att det är en permanent och nästintill 

fullständig dokumentation av det som sägs under intervjun.  

 

Vi upplever att ljudupptagningen har varit fördelaktig för vår studie. Däremot har vår 

transkribering varit tidskrävande och det har ibland varit svårt att höra vad 

respondenterna säger. Av den anledningen har vi fått gå tillbaka i ljudinspelningarna 

och lyssnat flera gånger. Utskriften av ljudupptagningar är enligt Denscombe (2009) 

tidskrävande, vilket forskaren bör ta i beaktning då denne väljer att använda intervju 

som metod. Sammanställningen av det insamlade materialet har tagit tid, vi valde att 

kategorisera in våra svar från respondenterna under olika teman. Dessa teman färglade 

vi för att lättare få en överblick över intervjusvaren och på det viset underlätta 

sammanställningen i resultatet.  

 

Enligt Denscombe (2009) finns det en del kritiska aspekter då det kommer till att 

validera intervjudatan. Då intervjun behandlar respondentens personliga åsikter och 

upplevelser kan det finnas svårigheter att verifiera svaren. Det finns dock vissa 

tillvägagångssätt som kan användas för att bedöma trovärdigheten. Ett sätt är att 

kontrollera datan med andra källor och använda sig av så kallad triangulering. Vid 

datatriangulering kan validiteten i det man funnit kontrolleras genom att man jämför 
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data från olika informanter. En annan typ av triangulering är teoritriangulering där man 

genom olika teorier formar datan som samlats in och tolkar den genom dessa (a.a.). 

 

I vår resultatanalys jämför vi olika informanters svar och kopplar samman dem med 

våra teorier. Det här ser vi som ett sätt att validera den datan som vi samlat in. Den 

empiri som vi samlat in är av en relativt liten skala vilket medför att resultatet inte kan 

ge någon generell bild av hur pedagoger i allmänhet uppfattar sin yrkesroll beroende på 

miljö. Vår studie kan däremot ge läsaren en möjlighet att urskilja likheter och skillnader 

i hur pedagoger uppfattar sin roll beroende på vilken miljö de vistas i. Det här kan även 

sättas i relation till tidigare forskning och teoretiska perspektiv som vi presenterat i vår 

studie och kan bidra med uppkomst till nya tankesätt.  
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6 Resultat 
I det här avsnittet kommer vi att redovisa det resultat som framkom vid analysen av den 

insamlade empirin. Som vi nämnt tidigare kommer de pedagoger som deltagit i 

intervjuerna benämnas med kodnamn.  

 

Studien syftar till att bidra med kunskap om hur pedagoger beskriver sin yrkesroll i 

utomhusmiljö respektive inomhusmiljö. Utifrån de frågeställningar som studien syftar 

till att besvara har vi utformat sex stycken huvudkategorier som återspeglar dessa.  

  

6.1 Pedagogers roll vid utomhusvistelse 
Det framkommer i svaren från de intervjuade pedagogerna att deras roll vid 

utomhusvistelse dels handlar om att upprätthålla en säker miljö för barnen samt vara 

närvarande, aktiv och medforskande. 

 
6.1.1 Den beskyddande pedagogen 

Vid våra intervjuer framkom det att barnens säkerhet är ett utav pedagogernas fokus vid 

utomhusvistelse. En av pedagogerna beskriver vikten av att någon i personalgruppen 

alltid behöver ha ett så kallat helikopterperspektiv för att skapa trygghet för barnen. 

Några av dem menar även att deras roll handlar om att se till att barnen inte skadar sig 

eller försvinner från gården.  

 

”Jag ska beskydda dem. /…/ När vi vistas på gården behöver jag 

hålla koll på grindarna så att dom är stängda särskilt eftersom 

bilarna kör precis utanför. Jag behöver också hålla koll på folk 

som kommer in – tex om det är okända.”(S1) 

 
6.1.2 Den medforskande pedagogen 

Ett annat fokus som flertalet av respondenterna beskriver då de vistas utomhus med 

barnen är att vara en närvarande, aktiv samt medforskande pedagog. Pedagog (A3) 

framhåller att hens uppgift är att se möjligheter där barnen kan lära samt att rikta fokus 

mot barnens intressen. Även pedagog (A4) framhåller att hens roll är att vara en 

medforskande pedagog. 

 

”Ja alltså min roll ska ju vara att jag är med dom och ser vad 

dom gör. Och kan liksom leda dom vidare. Ser alltså tillfället till 

lär tillfälle för dom. Att kunna bygga på det. Det är ju det som 

jag ska göra”. (A3). 

 

”Man ska vara med och se vad barnen intresserar sig för, vara en 

medforskande pedagog”. (A4). 

 

I intervjuerna framkommer det att flertalet av pedagogerna ser en möjlighet till att delta 

i barnens lek. Några av respondenterna påpekar även att barnen brukar uppskatta att de 

vuxna är med i deras lekar. En annan aspekt som kom fram i intervjuerna är hur en 

närvarande pedagog skapar möjligheter att utmana barnen i deras lärande. 

 

”De uppskattar ofta att man är med dem och leker. Tex kan det 

vara kurragömma, datten. Man sitter ofta i sandlådan, leker affär 

eller hjälper dem vid rutschkanan”. (S2).   
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6.2 Pedagogers roll vid inomhusvistelse 
Vid inomhusvistelse beskriver pedagogerna sin roll liknande den rollen de har vid 

utomhusvistelse. De framför att rollen handlar om att vara en aktiv och medforskande 

pedagog samt delta i barnens lekar. 

 
6.2.1 Den närvarande och dokumenterande pedagogen 

I intervjusvaren kan vi urskilja hur många av pedagogerna ser liknande på sin roll vid 

inomhusvistelse som vid utomhusvistelse. Precis som vid utomhusvistelse för 

respondenterna fram att deras roll vid inomhusvistelse karaktäriseras av att vara en aktiv 

pedagog som utforskar tillsammans med barnen. En av pedagogerna beskriver hur hens 

uppgift vid inomhusvistelse handlar om att ”vara på tårna” och beredd på att 

dokumentera om en speciell situation uppstår. En annan pedagog beskriver hur de vid 

inomhusvistelse cirkulerar för att barnen alltid ska ha någon vuxen som är närvarande i 

deras lek och utforskande. 

 

”Sen känner jag inomhus att man är också lite, ena delen av 

hjärnan tänker hela tiden på hur kan vi dokumentera det här, så 

att lite grann är man lite på tårna för att springa iväg från 

aktiviteten för att fundera om den skulle kunna bli en 

dokumentation utav det och kan man, har det nånting med temat 

att göra.” (A2). 

 

”Vi försöker alltid placera oss så att någon är med barnen 

oavsett var de befinner sig tex är man i bollrummet så är det 

alltid barn som vill kasta eller rulla boll eller baka med lera. 

Man sätter sig och bakar bredvid eller pussel eller laga mat i det 

lilla köket eller upptäcker vi ljusbordet. Där försöker vi cirkulera 

hela tiden så att barnen har någon vuxen med sig.” (A1). 

 
6.2.2 Den deltagande pedagogen  

En annan aspekt som framkom är att flera av respondenterna ser en möjlighet till att 

delta i barnens lekar vid inomhusvistelse. En av pedagogerna beskriver att det handlar 

om att ha ”fingertoppskänsla” när man ska eller inte ska gå in i barnens lek. En annan 

beskriver hur hen ibland kan sakna vuxenintierade lekar och att den delen brister då 

fokus hela tiden ligger på att följa barnens intressen. 

 

”Många möjligheter, det skapar man själv. Man pusslar, spelar 

spel, leker lekar, målar eller bygger. Man är med i barnens lek.” 

(S2). 

 

”Man får ju ha fingertoppskänsla. Ska jag in i leken eller ska jag 

inte. Behöver jag gå in här för att hjälpa dom, är det någon som 

är utanför som behöver hjälp in.” (A3). 

 

”Det jag tycker att vi skulle kunna utveckla lite mera som vi inte 

gör mycket av, det är lite aktiviteter som är lite vuxenstyrda. Det 

kanske är jättekontroversiellt att säga, men jag menar sådan här 

saker som t.ex. leka gubben i lådan eller ska vi dansa i ring. 

Barnen tycker att det är ganska roligt och jag tror att det är 

viktigt också. Att det kommer initiativ från vuxna för de 

initiativen hade inte barn kommit med. För att mycket av dagens 
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pedagogik utgår ju ifrån vad barnen är intresserade av å så ska vi 

bygga på det. Men jag kan ändå känna att vi tappar mycket av 

det här när en vuxen säger ”Kom är det någon som vill vara med 

och leka kom alla mina små kycklingar”. (A2). 

 

6.3 Pedagogers möjlighet till interaktion med barnen vid 
utomhusvistelse 
I intervjuerna med pedagogerna framkommer det att de ser stora möjligheter till 

interaktion med barnen då de vistas utomhus. De beskriver även fördelar med 

utomhusvistelse som t.ex. lägre ljudnivå samt mindre konflikter mellan barnen. 

 
6.3.1 Goda möjligheter till interaktion 

Många av de intervjuade pedagogerna ser stora möjligheter till att interagera med 

barnen vid utomhusvistelse. De beskriver b.la. att de kan sitta tillsammans med barnen i 

sandlådan eller sitta ner i de gruppkonstellationer som uppstår. Det är även en av 

pedagogerna som för fram att hen inte kan se några svårigheter alls till interaktion med 

barnen vid utomhusvistelse. 

 

”Jag ser inga svårigheter till samspel med barnen utomhus”. 

(S1). 

 

”Att sitta ner med barnen när dom gräver t.ex. Om vi går till 

skogen så är vi ju alltid med dem i deras lek eller upptäckande”. 

(A1).  

  

En annan aspekt som synliggörs i intervjuerna är vilket fokus interaktionen med barnen 

har. Pedagogerna beskriver att interaktionen b.la. handlar om att hjälpa barnen vid olika 

situationer t.ex. komma upp i rutschkanan eller ta på vantar och mössor. Interaktionens 

fokus kan även vara att få in enskilda barn i leken. En av pedagogerna beskriver hur hen 

har möjlighet att interagera med barnen men att om barnen leker, så vill hen inte störa. 

 

”Man kanske ser att det finns ett barn som går och inte har något 

speciellt för sig, man är där och liksom försöker få igång, hjälpa 

den att komma igång och göra nånting. Att man söker upp 

barnen lite”. (A3). 

 
6.3.2 Utemiljöns fördelar 

Ytterligare en aspekt som framkom är att vissa av pedagogerna beskriver hur 

interaktionen med barnen utomhus gynnas av att det är lägre ljudnivå, större yta och 

färre konflikter. En av pedagogerna beskriver även hur hen upplever det som att det är 

lättare att engagera barnen vid utomhusvistelse, vilket respondenten tror kan beror på att 

ljudnivån är lägre och barnen upplever utevistelsen som något positivt.  

 

”Jag tycker det är lättare att ha barnen ute än inne, det känns 

som det blir mindre konflikter ute men jag vet inte varför, dom 

är friare ute kanske, fantasin kan flöda på ett annat sätt, dom 

springer runt mer.” (A5).  
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6.4 Pedagogers möjlighet till interaktion med barnen vid 
inomhusvistelse 
Vid inomhusvistelse beskriver pedagogerna att det finns möjligheter till interaktion 

däremot för de fram fler svårigheter än vid utomhusvistelse, dessa svårigheter handlar 

b.la. om stora barngrupper och olika rutiner som tar tid ifrån barnen. 

 
6.4.1 Möjligheter och svårigheter till interaktion  

Flertalet av de intervjuade pedagogerna ser möjligheter till interaktion med barnen vid 

inomhusvistelse. De beskriver hur de t.ex. kan sitta med barnen då de bygger eller leker 

med lera. De svårigheter som pedagogerna beskriver beror på personalbrist och stora 

barngrupper samt att det är svårare att få en överblick över barnen då de befinner sig i 

olika rum. Däremot för respondenterna fram hur mycket av detta kan avhjälpas genom 

t.ex. gruppindelning och en stimulerande miljö. 

 

”Genom att vi är delade i mindre grupper, gör ju att 

möjligheterna att se och interagera med varje barn större. Att 

vara närvarande helt enkelt. ” (A1) 

 

”Material är ju viktigt också för genom materialet får du ju en 

verksamhet, du får igång barnen, dom är intresserade av olika 

saker. Du kan själv introducera ett material och så händer det 

nåt. Så där finns ju möjligheter, med den miljön man skapar”. 

(A2). 

 
6.4.2 Inomhusmiljöns begränsningar  

De svårigheter som pedagogerna beskriver när det handlar om att interagera med barnen 

vid inomhusvistelse är stora barngrupper och att de har andra arbetsuppgifter då de 

vistas inomhus. Pedagogerna för fram hur olika rutiner kan störa interaktionen med 

barnen. 

 

”Många rutiner som ska genomföras när vi är inne som stör det 

ska dukas fram till mat, plockas undan, bytas blöjor, vi är 

numera ålagda att damma.” (A1) 

 

”Ja men det är när man har för mycket andra uppgifter. Som 

alltså ligger på en, för stora barngrupper och för många andra 

uppgifter.” (A3). 

 

En annan aspekt som framkom i intervjuerna är att pedagogerna ser det som 

betydelsefullt att vara närvarande med barnen, delta i deras aktiviteter och vara en aktiv 

pedagog. 

 

 ”Uppgiften är att vara aktiv tillsammans med barnen. Hjälpa 

dem till utveckling”. (A6). 
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6.5 Pedagogers möjlighet till interaktion med varandra vid 
utomhusvistelse 
Vid utomhusvistelse ser pedagogerna möjligheter till att interagera med varandra. De 

beskriver hur de kan samtala både privat och om verksamheten.  

 
6.5.1 Utomhusmiljöns fördelar 

I intervjuerna beskriver pedagogerna hur de ser en möjlighet till att interagera med 

varandra då de vistas utomhus. Möjligheterna skapas b.la. genom att det är större 

personaltäthet samt att det är lättare att överblicka barngruppen. En av pedagogerna 

nämner även att en av möjligheterna till interaktion med varandra skapas genom att 

barnen inte har lika lätt att över höra det som personalen pratar om vid utomhusvistelse. 

 

”Jo men vi ser ju en möjlighet i att kunna prata med varandra 

mer ute än vad vi kan göra inne”. (A1) 

 

”Vi kan prata mer ute än inne. Då har man ju barnen inhägnade 

på gården så är det ju mer fritt”. (A5). 

 
6.5.2 Goda möjligheter till interaktion  

Pedagogerna beskriver i intervjuerna att interaktionens fokus vid utomhusvistelse till 

största del handlar om barnen och verksamheten. Flertalet av dem för också fram vikten 

av att kunna vara privata med varandra. En av pedagogerna beskriver hur det vid 

utomhusvistelse ofta skapas klungor av vuxna och att hen får känslan av att utomhus får 

barnen sköta sig själva. 

 

”Främst är det ju barnen. Alltså man kanske inte är med barnen, 

man står en grupp med kollegor men vi pratar oftast om barnen 

eller nånting som har med verksamheten att göra. Sen händer det 

också och det tror jag att man måste, man måste ju får säga 

nånting personligt man måste ju lära känna varandra”. (A3). 

 

”Jag tror att många förskollärare samlas mer i klungor när man 

är ute än när man är inne. Vilket gör att det kanske är lite lättare 

att prata med varandra när man är ute. Det blir ju nästan som att 

man förväntar sig att barnen ska sköta sig själva ute på ett annat 

sätt än inne. Att man kanske liksom inte behöver vara lika 

mycket med barnen och många pedagoger passar nog på 

litegrann på utevistelsen för det är ju väldigt mycket man kanske 

behöver prata om som man inte hinner med å göra. Det är min 

bild av utevistelsen att man står i små klungor och pratar med 

varann, snarare än att man är med barnen. Möjligheten att 

interagera med kollegorna är större ute”(A4). 

 

I intervjusvaren kan vi urskilja hur pedagogerna vid utomhusvistelse passar på att prata 

med varandra. De ser en möjlighet till att interagera med varandra vid utomhusvistelse 

då det är lättare att ha en överblick över barngruppen samt att det är mer personal 

tillgänglig än vid inomhusvistelse. 

 

”I första hand om verksamheten men även privat. Detta kan bero 

på att vi ej har fikaraster tillsammans.” (S1). 
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”Det är lättare ute än inne eftersom det är fler vuxna ute än inne 

och så är det mer yta.” (S2). 

 

6.6 Pedagogers möjlighet till interaktion med varandra vid 
inomhusvistelse 
I intervjuerna framkommer det att pedagogerna vid inomhusvistelse har få tillfällen då 

de kan interagera med varandra. Privata samtal förkommer i mycket liten utsträckning.  

 
6.6.1 Inomhusmiljöns begränsningar 

Vid inomhusvistelse är det bara ett fåtal av pedagogerna som beskriver att de har 

möjlighet till att interagera med varandra. Då pedagogerna vistas inomhus för de fram 

att det finns få tillfällen då de har möjlighet att vara privata med varandra, deras fokus 

riktas istället mot verksamheten och barnen. Svårigheterna till interaktion kollegor 

emellan som respondenterna för fram beror på att det krävs mer av dem inomhus samt 

att barnen befinner sig i olika rum. Dessa faktorer gör att det blir svårt att få en 

överblick över barngruppen.  

 

”Vi har ju stora barngrupper och när alla barnen är på plats då 

finns det ju inte så mycket tid att säga privata saker, att prata 

privat, det finns det ju inte om verksamheten ska fungera bra”. 

(A3).  

 

”När vi är inomhus så blir det nog mer frågor som rör barn och 

scheman och vikarier. Utomhus blir det kanske mer privat. Inne 

är det mer fokus på det som rör verksamheten”. (A4) 

 
6.6.2 Svårigheter till interaktion 

Vid inomhusvistelsen blir det tydligt att privata samtal är något som varken prioriteras 

eller hinns med. Då pedagogerna vistas inomhus beskriver de att de har fullt upp med 

barnen, verksamheten och olika typer av rutiner. 

 

”Vi hinner ju inte samtala privat, det gör vi ju inte. Det blir på 

rasten eller att man har 5 minuter över ibland och kan säga 

någon mening.” (A3). 

 

”Jag tycker det är mindre inne. Ja alltså det är väl mest att man 

inte hinner prata så mycket inne. Utan då tar man väl det mer på 

rasten.” (A4).  
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7 Resultatsammanfattning i relation till teorin 
Vi kommer under den här rubriken att sammanfatta samt analysera det resultat vi fått 

fram med utgångpunkt i de två teorier som vi valt. Syftet med den här studien är att 

bidra med kunskap om hur pedagoger beskriver sin yrkesroll i utomhusmiljö respektive 

inomhusmiljö. Vi undersökte det här genom att intervjua pedagoger för att på så sätt 

söka svar på våra frågeställningar: 

  

 Vilka likheter och skillnader beskriver pedagogerna vad gäller deras roll i 

utomhusmiljö respektive inomhusmiljö?  

 Vilka likheter och skillnader beskriver pedagogerna vad gäller deras interaktion 

med barnen i utomhusmiljö respektive inomhusmiljö?  

 Vilka likheter och skillnader beskriver pedagogerna vad gäller deras interaktion 

med varandra i utomhusmiljö respektive inomhusmiljö? 

 

7.1 Pedagogens roll  
Vi kan i våra intervjusvar urskilja många likheter i hur pedagogerna ser på sin roll vid 

inomhusvistelse och utomhusvistelse. Flera av respondenterna för fram att deras roll 

handlar om att vara aktiv, närvarande och utforskande. Respondenterna beskriver även 

att de då de vistas utomhus och inomhus har de möjlighet att delta i barnens lekar samt 

sitta med vid olika aktiviteter. Det blir genom intervjusvaren tydligt att pedagogerna ser 

det som viktigt att vara närvarande samt att interagera med barnen för att kunna utmana 

dem i deras lärprocesser. 

 

Rollen som pedagogerna beskriver att de har vid inomhusvistelse och utomhusvistelse 

är något som vi kan koppla samman med det sociokulturella perspektivet. Vygotskij såg 

på människan som en individ i ständig utveckling och för att utvecklas krävs ett nära 

samspel med andra människor (Säljö, 2014). I rollen som förskollärare har man 

möjlighet att lotsa och vägleda barnen så att det kommer framåt i sitt 

kunskapstillägnande (Säljö, 2014). Flera exempel där pedagogerna hjälper barnen vid 

olika tillfällen beskrivs i intervjuerna. Det kan handla om att barnen får hjälp upp i 

rutschkanan eller lotsas in i leken. I våra intervjusvar framkommer det att pedagogerna 

försöker se till barnens intressen för att på bästa sätt utmana dem i deras lärande. 

Vygotskij menade att en person kan komma framåt i sitt kunskapstillägnande med hjälp 

av en mer kompetent vuxen eller kamrat, vilket han benämner som den proximala 

utvecklingszonen (Säljö, 2014). Då pedagogerna som medverkat i vår studie beskriver 

hur de försöker vara närvarande och lyhörda för barnens intressen, går detta väl hand i 

hand med den beskrivna teorin.  

 

Vi kan i våra intervjusvar urskilja vissa skillnader gällande pedagogens roll i 

utomhusmiljö eller inomhusmiljö. Några av dem beskriver hur de vid utomhusvistelse 

fokuserar på att upprätthålla en säker miljö för barnen. I sin studie beskriver McClintic 

och Petty (2015) hur pedagoger vid utomhusvistelse enbart övervakar barnen i 

säkerhetssyfte. Det framkommer i våra intervjusvar att en i personalgruppen förväntas 

ha ett så kallat helikopterperspektiv vilket innebär att personen ha överblick över hela 

barngruppen. Genom dessa svaren kan det tolkas som att det blir svårare att vara en 

närvarande pedagog i utomhusmiljö då barnens säkerhet istället är i fokus. Vidare för 

McClintic och Petty (2015) fram att genom att pedagoger inte ägnar barnen samma 

uppmärksamhet ute som inne, går många viktiga lär tillfällen förlorade. 
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En annan skillnad som vi kan urskilja beroende på om pedagogerna vistas i 

inomhusmiljö eller utomhusmiljö med barnen är att inomhusmiljön beskrivs som en mer 

konfliktfylld miljö där barnen behöver ”dämpas”. Ytterligare en aspekt som skiljer sig 

åt beroende på vilken miljö de vistas i är att det vid inomhusvistelse övervägande sker 

fler planerade aktiviteter än vad det gör vid utomhusvistelse.  

 

7.2 Pedagogers möjlighet till interaktion med barnen  
Precis som i hur pedagogerna ser på sin roll, finner vi även många likheter i hur de 

beskriver sin interaktion med barnen oberoende om de vistas i inomhusmiljö eller 

utomhusmiljö. Flertalet av respondenterna beskriver hur de både vid utomhusvistelse 

och inomhusvistelse är närvarande med barnen och följer det som barnen intresserar sig 

för, samt deltar i deras aktiviteter. Det förhållningssätt som pedagogerna i vår studie 

beskriver att de har i sin interaktion med barnen, stämmer väl överens med Vygotskijs 

teori om hur viktigt samspel med andra är för barns utveckling. Inom det sociokulturella 

perspektivet handlar pedagogens roll om att vara tillgänglig för barnen samt ta vara på 

barnens synsätt för att kunna vägleda dem på rätt sätt (Säljö, 2014). 

 

I våra intervjuer framkommer det att pedagogerna försöker ha ett förhållningssätt till 

barnen som speglas av ett engagemang i deras intressen. Det här visas genom att 

pedagogerna t.ex. beskriver hur de deltar i barnens aktiviteter vilket kan handla om att 

de pusslar, bygger och leker med lera. Inom den proximala utvecklingszonen är 

människor känsliga för instruktioner och förklaringar, läraren måste vid dessa tillfällen 

vägleda barnet (Säljö, 2014). Vår tolkning av begreppet proximal utvecklingszon är att 

det krävs att pedagogerna är närvarande och intresserar sig för vad barnen gör för att 

kunna vägleda dem i sin utveckling. Respondenterna beskriver även att de försöker 

cirkulera mellan olika rum för att barnen alltid ska ha en vuxen till hands. Det här 

kopplar vi samman med Vygotskijs teori om att en person kan komma framåt i sin 

utveckling med hjälp av en mer kompetent kamrat eller lärare. 

 

Ytterligare likheter som vi genom våra intervjusvar kan urskilja är hur pedagogerna ser 

på de svårigheter som finns till interaktion, oberoende om de vistas inomhus eller 

utomhus. Respondenterna för fram att både vid inomhus- och utomhusvistelse försvåras 

deras interaktion med barnen genom stora barngrupper och brist på personal.   

 

De skillnader som respondenterna beskriver i hur möjligheten till interaktion med 

barnen ser ut, beroende på om de vistas inomhus eller utomhus handlar om att vid 

inomhusvistelse finns fler rutiner som ska genomföras som kan försvåra interaktionen. 

Utomhus beskriver de att det är lättare att överblicka barngruppen då de befinner sig på 

en öppen yta. Interaktionen med barnen vid inomhusvistelse försvåras genom att 

pedagogerna måste cirkulera från rum till rum för att vara närvarande med dem.  

 

7.3 Pedagogers möjlighet till interaktion med varandra 
Vi kan se stora skillnader i hur pedagogerna ser på möjligheten till interaktion, beroende 

på om de vistas inomhus eller utomhus. Flertalet av respondenterna beskriver en stor 

möjlighet till att interagera med varandra vid utomhusvistelse, de nämner även att de i 

större utsträckning kan vara privata då de vistas utomhus. Vid inomhusvistelse beskrivs 

hur de måste rikta fokus mot barnen och verksamheten samt att de behöver vara 

flytande och cirkulera från rum till rum. Det som pedagogerna för fram kan vi koppla 

samman med Goffmans teori om den främre regionen. I den främre regionen står man 
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på ”scen” och spelar en roll, vilket kan liknas vid en pedagog som t.ex. håller en 

samling. I den främre regionen beskriver Goffman (2014) att man har förväntningar på 

sig samt att är iakttagen av de som han kallar publiken. Inom förskolans verksamhet kan 

publiken utgöras av barnen, kollegor eller föräldrar.  

 

Vid inomhusvistelse handlar pedagogernas interaktion med varandra mestadels om 

verksamheten eller frågor som rör barnen. Vid utomhusvistelse upplever respondenterna 

att det finns större möjlighet att interagera med varandra samt att interaktionens fokus 

då i större utsträckning rör privata samtalsämnen. Det här kan enligt pedagogerna bero 

på att de sällan har gemensamma fikaraster. Dessutom har de vid utomhusvistelse en 

större möjlighet att överblicka barngruppen samt att barnen inte lika lätt kan höra deras 

samtal. Det här är något vi kan koppla samman med Goffmans teori om den bakre 

regionen vilken karakteriseras av en mer avslappnad miljö där aktören inte står i 

rampljuset. För att få en bra gemenskap med sina kollegor samt motverka stress är det 

enligt Nordänger (2005) som använder sig av Goffmans teori, viktigt att ha tillgång till 

den bakre regionen för att kunna slappna av och ”kliva av scenen”. Det pedagogerna 

beskriver vid inomhusvistelse är att verksamheten kräver mycket av dem, de står 

ständigt i rampljuset med få möjligheter till att kliva av scenen. Vid utomhusvistelse har 

pedagogerna en större möjlighet att slappna av och interagera med varandra i en mer 

avspänd miljö, det vill säga de har tillgång till en bakre region. 
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8 Diskussion 
I det här avsnittet kommer vårt fokus vara att utifrån studiens syfte och frågeställningar 

diskutera skillnader och likheter i resultat i relation till tidigare forskning, litteratur samt 

teorier. Vi kommer även att föra en kritisk diskussion kring vårt metodval och vilka 

möjligheter ett annat upplägg för studien hade kunnat få för resultat. Slutligen kommer 

vi att ge förslag på framtida forskning samt vilka professionsrelevanta konsekvenser vår 

studie kan få.  

 

8.1 Metoddiskussion 
Syftet med vår studie är att bidra med kunskap om hur pedagoger beskriver sin yrkesroll 

i utomhusmiljö respektive inomhusmiljö. Vårt val av en kvalitativ metod med intervju 

som instrument anser vi har varit lämplig för att få svar på de frågeställningar som vår 

studie bygger på. Vårt fokus har varit att skapa oss en förståelse av hur pedagogerna 

upplever att deras yrkesroll påverkas beroende på om de vistas i inomhusmiljö eller 

utomhusmiljö samt hur möjligheten till interaktion med barn och kollegor påverkas 

beroende på vilken miljö de vistas i. Det här hade inte varit möjligt att undersöka enbart 

genom att utföra observationer. Som vi ser det hade ett alternativ kunnat vara att skicka 

ut enkäter till respondenterna. Det vi ser som negativt med att använda den metoden är 

att eventuella följdfrågor skulle fallit bort samt att vid oklarheter skulle vi inte haft 

möjlighet att förklara oss för respondenterna. Vi tror även att svaren hade blivit mer 

kortfattade och mindre beskrivande.  

 

Vi anser att ett alternativ för att få en bredare bild av hur pedagogerna förhåller sig i de 

olika miljöerna hade varit att komplettera våra intervjuer med observationer. Genom 

den här metoden hade vi dels fått ta del av pedagogernas upplevelser av olika miljöers 

påverkan på deras yrkesroll samt kunnat sätta detta i relation till hur de förhåller sig i en 

verklig situation. Anledningen till att vi inte använt den här metoden beror på att tiden 

inte har räckt till.  

 

8.2 Resultatdiskussion 
I det här avsnittet för vi en diskussion kring vårt resultat. Vi har delat upp diskussionen i 

två underrubriker som är följande: Beskrivning av yrkesrollen i inomhusmiljö och 

Beskrivning av yrkesrollen i utomhusmiljö. 

 
8.2.1 Beskrivning av yrkesrollen i inomhusmiljö 

Det framkommer i respondenternas svar att deras intention är att vara medforskande, 

närvarande och aktiva pedagoger. Pedagogerna ser även sitt eget deltagande i barnens 

lek som viktig. Enligt Granberg (2000) kan pedagogen ge barnens lek nya vägar och 

möjligheter då hen väljer att själv delta. Vidare för Granberg (2000) fram att 

förskollärarens förhållningssätt får inverkan på hur barnet skapar sig förståelse för olika 

företeelser. En aktiv och medforskande pedagog som uppmuntrar barnen skapar 

möjligheter för dem att se nya infallsvinklar samt förutsättningar för att utveckla sin 

självkänsla och personlighet.  

 

I intervjusvaren framkommer det att pedagogerna är delaktiga i det barnen gör samt att 

det sker fler planerade aktiviteter då de vistas inomhus. Respondenterna beskriver hur 

de ofta sitter med barnen och t.ex. leker med lera eller pusslar. I en studie av McClintic 

och Petty (2015) framkommer det att pedagoger ägnar barnen mer uppmärksamhet vid 

inomhusvistelse än vid utomhusvistelse. Studien visar även på att pedagogerna vid 

inomhusvistelse är bättre på att ta tillvara på lär tillfällena för barnen.  
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Vid inomhusvistelse finns möjligheter för pedagogerna att vara delaktiga i det barnen 

gör. En av respondenterna beskriver hur det gäller att ha fingertoppskänsla vid 

deltagande i barnens lek. Det handlar om att känna av situationen för att inte avbryta 

eller förstöra barnens lek. En annan beskriver hur hen ibland kan sakna vuxenstyrda 

leker so som t.ex. ”Kom alla mina små kycklingar” och för fram hur det kan finnas ett 

värde i dessa typer av aktiviteter. Det framkommer i en studie av Olsen m.fl. (2011) att 

deltagande pedagoger är viktigt för barnens lärande. De framhåller att dagens 

mediesamhälle påverkar barnens förmåga att själva skapa lekar. Som pedagog blir det 

därför viktigt att samspela med barnen för att ge dem redskap för att själva kunna 

utveckla sin lek. Forskning visar enligt Olsen m.fl. (2011) på att vuxnas deltagande i 

barns lek möjliggör ett vidare lärande för barnen. Det är dock viktigt att ha 

fingertoppskänsla, så att man som vuxen vet när det är passande att gå in i leken, för att 

inte avbryta något som barnen är engagerade i (Olsen m.fl. 2011). Precis som en av 

förskollärarna för fram så menar även Granberg (2000) att lekberedda vuxna är viktigt.  

 

Vid våra intervjuer framkommer det att rutiner och antal barn kan påverka 

inomhusmiljöns möjligheter till interaktion med barnen och varandra. Pedagogerna 

beskriver hur de vid inomhusvistelse inte har tid att prata med varandra och att den 

interaktion som sker mellan dem enbart rör barnen och verksamheten. De upplever 

stundtals att de stora barngrupper som råder kan ses som en svårighet till att interagera 

med enskilda barn men för då fram att det kan avhjälpas genom att dela in barnen i 

mindre grupper. Genom att dela in barnen i mindre grupper upplever flera av 

pedagogerna att det blir lättare att vara tillgängliga och närvarande med barnen. Enligt 

Ohlsson (2015) är det viktigt att man som pedagog är tillgänglig och delaktig för att 

barnen ska få en meningsfull upplevelse av verksamheten. Då man som pedagog 

genomför olika aktiviteter krävs det ett engagemang från den vuxne för att fånga barnen 

och skapa ett meningsfullt sammanhang (a.a.). 

 
8.2.2 Beskrivning av yrkesrollen i utomhusmiljö 

Vid våra intervjusvar framkommer det att pedagogerna vid utomhusvistelse riktar fokus 

mot att upprätthålla en säker miljö för barnen samt att övervaka dem. Flera av 

pedagogerna beskriver hur barnen vid utomhusvistelse leker mer på egen hand samt att 

förväntningen på barnen är att själva sysselsätta sig. Många av respondenterna beskriver 

även hur de själva vid utomhusvistelse har möjlighet att slappna av då det är lättare att 

överblicka hela barngruppen. I sin studie beskriver McClintic och Petty (2015) hur 

förskollärare vid utomhusvistelse gärna tar en paus och enbart övervakar barnen i 

säkerhetssyfte. Vid utomhusvistelse ägnar förskollärarna barnen mindre 

uppmärksamhet, vilket resulterar i att många lär tillfällen går förlorade (McClintic & 

Petty, 2015).  

 

I resultatet framkommer det att pedagogerna vid utomhusvistelse ser en möjlighet till att 

interagera med varandra, då barnen på ett annat sätt kan sysselsätt sig själva. Den här 

möjligheten beskriver flertalet av dem saknas då de vistas inomhus. Resultatet visar 

även på att pedagogerna ser en vinst med att vid vissa tillfällen kunna vara privata med 

varandra. Detta för att främja en gemenskap kollegor emellan. Vikten av att kunna 

slappna av och inte alltid står i rampljuset under en arbetsdag är något som förs fram i 

Goffmans teori. För att känna en kontroll över sin arbetssituation krävs det att man har 

tillgång till en bakre region som karaktäriseras av en mer avspänd miljö (Goffman, 

2014). I sin studie använder Nordänger (2005) sig av Goffmans teori för att beskriva hur 
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lärare många gånger känner sig granskade och att de alltid befinner sig i den främre 

regionen, vilket kan resultera i stress och en avsaknad av gemenskap mellan kollegor.  

 

I vårt resultat framkommer det att pedagogerna även vid utomhusvistelse har som 

intention att vara aktiva, medforskande och närvarande pedagoger. Samtidigt beskriver 

flera av dem hur de upplever att utemiljöns betydelse skulle kunna förbättras genom en 

mer genomtänkt miljö samt fler planerade aktiviteter. Enligt Olsen m.fl. (2011) är ett av 

pedagogens ansvarsområde vid utomhusvistelse att interagera med barnen detta för att 

ge bättre förutsättningar där barnens lek stimuleras. Vidare beskriver Olsen m.fl. (2011) 

att pedagogerna vid utomhusvistelse måste erbjuda barnen stimulerande material samt 

tänka kreativt kring utemiljön för att barnen ska ha möjlighet att lära och utvecklas i 

den. I våra i intervjusvar är det få av pedagogerna som beskriver betydelsen av material 

och hur utemiljön är utformad. Däremot beskrivs vikten av tillgång till material och en 

stimulerande miljö vid inomhusvistelse.  

 

8.3 Professionsrelevanta konsekvenser 
De möjligheter som vi ser att vår studie skulle kunna bidra med för yrkesverksamma 

inom förskolan är att skapa en medvetenhet kring hur yrkesrollen till viss del förändras 

beroende på vilken miljö man vistas i. Resultatet visar på att pedagogerna inte utnyttjar 

utomhusvistelsen som ett tillfälle till utveckling och lärande för barnen i samma 

utsträckning som de gör vid inomhusvistelsen. Vår studie kan lyfta det faktum att 

utomhusvistelsen till viss del ses som ett tillfälle där pedagogerna kan slappna av och 

låta barnen leka fritt. Forskningen som vi tagit del av i vår studie visar på att 

pedagogens närvaro och delaktighet i barngruppen är lika betydelsefull både vid 

inomhusvistelse som utomhusvistelse. Med den här studien hoppas vi att pedagoger får 

en medvetenhet kring hur viktig deras roll är även vid utomhusvistelse och att den tiden 

kan användas till flera givande och utvecklande lär tillfällen för barnen.  

 

Vår studie kan även lyfta fram vikten av att få möjlighet att vara privat under en 

arbetsdag för att skapa en bra arbetsmiljö. En avvägning mellan privata samtal och 

delaktighet och närvaro i barngruppen är något som pedagoger dagligen måste förhålla 

sig till. Genom studien kan pedagoger ges en ökad medvetenhet om att båda dessa 

faktorer är viktiga. Det gäller att hitta en bra balans mellan dem för att verksamheten 

ska fungera på ett givande sätt.  

 

Framtida forskningsområden som vi finner intressanta utifrån den studie som vi 

genomfört är att utföra en mer långvarig studie där observationer kombineras med 

intervjuer. Det tror vi hade synliggjort hur mycket tid som pedagogerna vid 

utomhusvistelse tillbringar med barnen samt på ett mer tydligt sätt skildrat hur de 

förhåller sig i olika miljöer.  
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Bilagor 
 

Bilaga A Intervjufrågor 
1. Hur ser du på din roll med barnen vid utomhusvistelse? (Vad ser du att din 

uppgift som förskollärare är då ni vistas ute med barnen?) 

2. Vilka möjligheter ser du att det finns till deltagande i barnens lek vid 

utomhusvistelse? Kan du ge exempel på hur detta deltagande ser ut? 

3. I vilken utsträckning har ni planerade aktiviteter vid utomhusvistelse? Kan du ge 

några exempel på hur dessa ser ut? 

4. Hur ser du på din roll med barnen vid inomhusvistelse? (Vad ser du att din 

uppgift som förskollärare är då ni vistas inomhus med barnen?) 

5. Vilka möjligheter ser du att det finns till deltagande i barnens lek vid 

inomhusvistelse? Kan du ge exempel på hur det kan se ut? 

6. I vilken utsträckning har ni planerade aktiviteter vid inomhusvistelse? Kan du ge 

exempel på hur dessa ser ut? 

 

7. På vilket sätt har du möjlighet att interagera med barnen ut vid utomhusvistelse? 

Kan du ge exempel? 

8. Vilka möjligheter/svårigheter ser du till interaktion med barnen vid 

utomhusvistelse? Varför tror du att dessa möjligheter/svårigheter finns? 

9. På vilket sätt har du möjlighet att interagera med barnen vid inomhusvistelse? 

Kan du ge exempel? 

10. Vilka möjligheter/svårigheter finns det till interaktion med barnen vid 

inomhusvistelse? Varför tror du dessa svårigheter/möjligheter finns? 

 

11. I vilken utsträckning har du möjlighet att interagera med dina kollegor vid 

utomhusvistelse?  

12. På vilket sätt/vilket fokus har interaktionen med dina kollegor vid 

utomhusvistelse? 

13. I vilken utsträckning har du möjlighet att vara privat med en kollega vid 

utomhusvistelse? 

14. Vilka möjligheter/svårigheter ser du till interaktion med dina kollegor vid 

utomhusvistelse? Varför tror du dessa möjligheter/svårigheter finns? 

15. I vilken utsträckning har du möjlighet att interagera med dina kollegor vid 

utomhusvistelse? 

16. På vilket sätt/fokus har interaktionen med dina kollegor vid inomhusvistelse? 

17. I vilken utsträckning har du möjlighet att vara privat med en kollega vid 

inomhusvistelse? 

18. Vilka möjligheter/svårigheter ser du till interaktion med dina kollegor vid 

inomhusvistelse? Varför tror du att dessa möjligheter/svårigheter finns? 

 

 

 


