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Abstract 
Syftet med studien var att få syn på hur förskollärares riskmedvetenhet påverkar det 
pedagogiska arbetet utomhus med fokus på val av miljö och aktivitet. 
 
Studien har sin utgångspunkt ur Lindqvist och Nordängers (2011) teorier om risk. Deras 
tankar om risksamhällets påverkan på förskolan och dess utevistelse influeras av teo-
retiker som bl.a. Ulrich Beck och Mary Douglas. Deras teori angående risksamhällets 
påverkan på förskolan kan synliggöras genom tre steg. Risker skapas och sprids i da-
gens samhälle främst genom massmedia. Pedagoger verksamma inom förskolans kon-
text, likt övriga samhället, skapar sig en medvetenhet angående de risker som massme-
dia förmedlar. Då medvetenheten hos pedagoger infunnit sig skapas strategier för att 
upprätthålla säkerheten för barn. Dessa strategier gör sig ofta synliga i hur de begränsar 
det didaktiska handlingsutrymmet. 
 
Studien, vilken är av kvalitativ sort, har genomförts med deltagande observationer samt 
semistrukturerade intervjuer.  
 
Resultatet i studien visar på hur förskollärare är medvetna om de risker som kan uppstå 
på såväl förskolegården som utanför förskolegården. Flertalet likheter och skillnader 
gjorde sig synliga då bl.a. förskolegården tenderar att kännas trygg medan miljön utan-
för förskolans grind är mer riskfylld. Det framkom hur strategier för att upprätthålla en 
säkerhet i och för barngruppen ter sig olika, och hur förskollärare i vissa fall tenderar att 
undvika sådant som verkar riskfyllt för att upprätthålla säkerheten. I resultatet framkom 
även hur en tilltro till barns egen riskmedvetenhet förekommer hos förskollärare. Det 
synliggjordes bl.a. då förskollärarna delgav hur barnen i vissa situationer själva får ta 
beslut utifrån deras egen uppfattning om vad de klarar eller inte. 
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1. Inledning 
Intresset för utomhuspedagogiska inriktningar inom förskolan är något som under en 
längre tid varit stort (Friluftsfrämjandet, 2016). Naturförskolor eller förskolor med ur 
och skurinriktning har växt fram och kan erbjuda barn och vårdnadshavare ett rikt inne-
håll av utevistelse och lärdomar både av och från naturen. Men det är inte enbart i dessa 
förskolor med en utomhuspedagogisk inriktning som barn möter naturen eller varierade 
miljöer utomhus. Det finns inga tidsramar för vad som ses ”lämpligt” för ett barn i för-
skoleåldern att vistas utanför förskolebyggnadens väggar per dag. Dock talar läroplanen 
för förskolan (Lpfö 98 rev. 16) om hur verksamheten ska planeras på så sätt att dagliga 
stunder för lek och kreativitet i såväl inomhus-och utomhusmiljöer bör förekomma.  
 
Szczepanski (2007) förklarar vinsten av att bege sig ut för att möta naturen och olika 
sorters miljöer för att skapa nya lärdomar och erfarenheter. Att knyta samman dessa 
med teori menar han banar väg för en lärprocess med stort innehåll av kreativitet.  
Bilton (2002) delar denna uppfattning och belyser hur ett framgångsrikt lärande för barn 
i förskoleåldern kan bli möjligt när barnet får ta del av utomhusmiljöer.  
I en utomhusmiljö får barn i allmänhet röra sig mer fritt än inomhus. Och att som barn i 
förskolan få känna sig fri menar Bilton ökar intresset för att vilja upptäcka, leka och 
lära. 
 
Maynard och Waters (2007)  talar om ett riskmedvetet beteende och synliggör hur det i 
ett längre perspektiv kan få en avgörande roll för förskolans pedagogiska arbete och 
känslan av frihet. Detta beteende kan göra sig synligt i samband med situationer där 
pedagogers ansvar för att upprätthålla säkerhet för barngruppen prövas.  
 
Jag har valt att i detta arbete vilja undersöka och bidra med kunskap om förskollärares 
syn på att bedriva pedagogisk verksamhet utomhus med avseende på risk. Utav egna 
erfarenheter är intresset för att välja en utemiljö till verksamhetens aktiviteter väldigt 
varierande och i de allra flesta fallen väljer oftast förskollärare inomhusmiljön då de ska 
göra en aktivitet med barnen. Då de väljer att vara utomhus tenderar de att ”släppa bar-
nen fria” på förskolegården. Även ur mina egna erfarenheter kan ses hur en del förskol-
lärare sällan tar med sig barngruppen ut utanför förskolegårdens grind för att upptäcka 
miljön där. Då de gått utanför grinden har det oftast handlat om att ta sig till en annan 
plats i närområdet. Exempelvis bibliotek, lekpark eller pulkabacke.  
Jag har uppmärksammat en betydlig skillnad i hur utevistelserna kan te sig, då med 
tanke på utevistelse på förskolegården och vistelse utanför förskolegården.  
Det har blivit synligt för mig hur det i samband med utevistelse utanför förskolegårdens 
grind ofta tas till särskilda åtgärder för att upprätthålla säkerheten, så som reflexvästar 
och rep att hålla i, då pedagoger och barn ger sig ut utanför förskolegårdens grind.  
 
Samtidigt som styrdokument och forskning talar om vikten av utevistelse för barn i för-
skoleåldern visar även forskning på hur förskollärare i vissa fall tenderar att undvika 
mötet med utomhusmiljöer p.g.a. riskmedvetenhet.  
Detta kan ses som komplext för den pedagogiska verksamhet som bör bedrivas i försko-
lan. Denna komplexitet bidrar till ett intresse för mig att vilja undersöka vidare kring 
riskmedvetenhet i förskolan och dess påverkan på den pedagogiska verksamheten.  
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2 Syfte/Frågeställningar  
Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares riskmedvetenhet vid ut-
omhusvistelse i förskolan. I fokus står följande frågeställningar: 

 
 Hur beskriver förskollärare sitt arbete under utevistelse med avseende på risk? 
 Vilka likheter och skillnader i riskmedvetenhet framkommer på respektive utan-

för förskolegården? 
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3 Bakgrund   
I det här avsnittet presenteras forskning som gjorts inom områdena utomhuspedagogik 
och risk samt en förklaring av begreppet risk. Avslutningsvis synliggörs det teoretiska 
perspektiv som använts i studien. 
 
3.1 Utomhuspedagogik: 
Brügge och Szczepanski (2011) kartlägger utvecklingen för användandet av utomhus-
miljö som en del i det pedagogiska arbetet. De förklarar att landskapet och naturen alltid 
varit en viktig del för människan ur flera synpunkter. Ur ett pedagogiskt perspektiv har 
läran av och med hjälp av utemiljöer och dess artefakter haft en viktig roll för ett lä-
rande präglat av sammanhang och direktkontakt. Brügge och Szczepanski nämner vik-
tiga historiker och teoretiker som spelat en viktig roll för den utomhuspedagogiska in-
riktningens framväxt. Aristoteles (384-322 f.Kr.) står för de första tankarna om naturens 
betydelse för människan. Han menade att våra sinnen var starkt kopplade till verklighet-
en och att det var naturen som stod för vår själs största påverkan. Efterföljande viktiga 
namn för utomhuspedagogiken som författarna nämner är Rousseau (1712-1784) 
Pestalozzi (1746-1827) och Fröbel (1782-1852). Deras teorier kan ses innehålla en stark 
tro på människans sinnen som inkörsport för ny kunskap och nya erfarenheter. Sam-
manfattningsvis ur dessa tre teoretikers idéer kan ses hur naturen stod som ram för lä-
randet och fostran (a.a.). 
 
 
3.2 Möjligheter utomhus  
Artefakter samt platser i utomhusmiljöer kan på ett fördelaktigt sätt bidra till barns lä-
rande och utvekling (Dahlgren & Sczcepanski, 2004). Främst eftersom utomhusmiljöer 
tenderar att erbjuda ett rikt material vilket kan användas både som förstärkning i läran-
det av miljön men även för att låtas konstrueras till något vilket barnet bestämmer sig 
för.  
Även Ericsson (2004) synliggör hur utomhusmiljö är en viktig del i det pedagogiska 
arbetet med barn. Hon belyser hur miljöer utomhus och dess material kan användas för 
att öka barns förståelse för samband och blir därmed en viktig del i bland annat naturve-
tenskapliga upptäckter tillsammans med barn. Att bedriva lättare undervisning inomhus 
för barn kring naturveteskapliga fenomen eller utomhusbundna upptäckter menar Erics-
son bidrar med ett mycket sämre resultat för förståelse till samband eftersom de ”fyra 
väggarna” avskärmar för att sambanden ska kunna uppleva och bli synliga för barnen.  
Dahlgren och Sczcepanski (2004) förklarar dessa samband vilka utomhusmiljön bidrar 
med på ett utförligt sätt. De menar att det inte enbart är ett samband mellan innehåll och 
plats som skapas utomhus, utan att det även finns relationella inslag i sambanden som 
skapas. Det vill säga att sambanden får en större innebörd och bidrar med tydligare för-
ståelse.  
Ernst och Tornabene (2011) bekräftar detta och förklarar att det är inte enbart det lo-
giska tänkandet och förståelse för naturliga fenomen och upptäckter som barnen berikas 
med då de befinner sig utomhus. I utemiljöer kan det finnas ökad möjlighet till hur 
barns kreativa förmåga samt förmågan att ta egna initiativ utvecklas (a.a.).  
 
Utemiljöer tenderar att bidra med en mer neutral lek till skillnad för den som kan uppstå 
inomhus där olika leksaker och platser för lek kan ses könsindelade (Änggård, 2011). 
Allra mest neutral miljö menar hon förekommer i skog och mark där miljön i sig och de 
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artefakter som befinner sig där inte är utformade för att stämma överrens med ett sär-
skilt syfte. Här får barnen möjlighet att själva skapa mening med det material de intres-
serar sig för vilket bidrar till en kreativ och fantasifull lek och lärandesituation.  
 
3.3  Platser för pedagogiskt arbete utomhus 
 Brodin och Lindstrand (2008) nämner utomhusmiljöers olika möjligheter till lärande 
och utveckling. De tar upp hur en för barn intressant lekmiljö utomhus symboliseras av 
utmaningar. Det är inte alltid där pedagoger tror att lek ska bli till som den faktiskt sker. 
Många gånger är det naturliga miljöer vilka inte ”styrts” upp av vuxna för att vara just 
en lekmiljö som intresserar barn mest (Sandberg och Vuorinen, 2008). De får då ut-
rymme att själva forma leken istället för att bli styrda av artefakter med ett särskilt syfte. 
Sandberg och Vuorinen (2008) belyser även hur ”hemliga” platser skapar en givande 
lekmiljö och spänning vilket i sin tur leder till ökad kreativitet och fantasiförmåga. 
Det finns ingen konstant syn på barn och deras egna val av plats för lek och lärande 
(Sandberg, 2009). Han förklarar hur barnens egen tillvaro och omkringliggande miljö 
avgör för vilka möjligheter till leksituationer som kan uppstå. Barn är flexibla och tar 
den plats de har lust med att leka och utforska på. Dock kan ses hur naturen ger ökade 
möjligheter och tillgodoser barnens behov till utforskande och lärande på en helt annan 
nivå än vad vissa hemmiljöer kan erbjuda (a.a.).   
 
Ericsson, Grahn och Skärbäck (2009) tar upp de olika förutsättningar som finns för barn 
i förskolan att dagligen få ta del av en utomhusmiljö. De talar främst om förskolors egen 
utemiljö och att den kan variera i stort beroende på var förskolan är belägen. För de för-
skolor vilka pedagoger och barn i stor utsträckning stannar kvar på förskolegården un-
der den dagliga utevistelsen får förskolans egen utemiljö och dess utformning stor bety-
delse. Vidare förklarar Ericsson, Grahn och Skärbäck att en välutformad gård med bra 
lekytor och utmaningar för barnen bör vara en självklarhet men att det trots allt finns de 
förskolor som erbjuder väldigt små lekytor utomhus eller som t.o.m. helt saknar gårdar. 
 
3.4 Betydande faktorer för valet av utemiljö  
Begreppet utomhuspedagogik är ett stort och brett begrepp vilket bidrar till en mängd 
olika tolkningar för hur det pedagogiska arbetet utomhus kan bedrivas.  Maynard och 
Waters (2007)belyser hur pedagoger kan känna sig styrda av de vardagliga rutiner som 
råder på förskolan och i verksamheten. Därmed uppstår en känsla av att planeringen och 
utformningen av utomhuspedagogiska aktiviteter brister menar de. Sandell (2004) be-
kräftar detta och menar även på hur pedagogers eget intresse, kunskaper samt erfaren-
heter av att arbeta med utomhuspedagogik styr resultatet för vilken typ av aktivitet som 
blir till utomhus.  
 
En avgörande anledning till valet av att som pedagog vilja ta del av en utemiljö eller 
inte beror till stor del på kunskapen av vad som kan göras utomhus och vilken plats som 
lämpar sig för aktiviteten (Knight, 2011). Hon nämner vidare hur intresset ökar då kun-
skapen blir större vilket i sin tur skulle ge en givande utomhuspedagogik. De största 
hindren för att kunna öka intresset menar Knight ofta brister då pedagoger tror att de 
kommer möta på motstånd från kollegor som inte är lika engagerade i det utomhuspe-
dagogiska tankesättet.  
 
Denna brist på engagemang bottnar många gånger i en osäkerhet hos pedagogerna vilket 
Maynard och Waters (2007) tar upp. Osäkerheten menar de bl.a. kan bero på att de är 
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oroliga för vad som kan hända barnen i en utomhusmiljö och hur de ska förhålla sig till 
barnets vårdnadshavare ifall barnet skulle bli skadat. I vissa fall kan det handla om oro 
för vad vårdnadshavare tycker om att mötas av barnets använda ytterkläder vilka möj-
ligtvis blivit smutsiga eller trasiga i samband med utevistelsen (Maynard och Waters, 
2007). Det ansvar pedagoger bär då de bedriver ett pedagogiskt arbete med barn är stort. 
Strotz och Svenning (2004) talar också de om hur osäkerheten hos pedagoger för vad 
som kan hända i en utemiljö, och främst ute i naturen avspeglar sig och ofta bidrar till 
att planerade aktiviteter genomförs inomhus eller inne på förskolans gård. Pedagogerna 
har då lättare kontroll på barngruppen vilken befinner sig innanför förskolegårdens 
grind och de känner då en större trygghet än om de skulle gått ut och mött naturen utan-
för. 
 
3.5 Utevistelse i ett risksamhälle 
Användandet av ordet risk ökar markant i media och det i sin tur påverkar vår rädsla och 
oro (Nordänger & Lindqvist, 2007). De förklarar att skola och förskola inte är några 
frizoner för denna ”risk-kultur” och därmed ständigt finns där som en skugga över det 
pedagogiska arbetet. De menar vidare att media i största hand står för utvecklingen av 
denna sorts kultur, vilket kommer att påverka individer och spridningen av oro mellan 
individer. 
Nordänger och Lindqvist (2011) visar genom deras studie på hur en del förskollärare 
tenderar att undvika exempelvis utflyter eller aktiviteter utanför förskolans område ef-
tersom de ser så stora risker med det. Det beskrivs hur ett evigt räknande av barngrup-
pen och oron att barn ska försvinna är en anledning till att det känns säkrare att stanna 
kvar på förskolans gård.   
 
Sandbergs (2009) studie om barns relation till natur och utevistelse i storstäder pekar på 
hur närvaro i eller anslutning till trafikerade vägar eller överfarter många gånger nämns 
som ett orosmoment för både pedagoger och vårdnadshavare. Trots det visar Sandbergs 
resultat att oron för att barn ska komma bort eller stöta på någon vuxen utomstående 
person som vill de något ont är större.  
 
3.6 Barns säkerhet i förskolan:  
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (2011) påvisar hur barns säkerhet 
i förskolan ser ut. MSB synliggör den komplexitet som kan uppstå när barnen i en för-
skolemiljö enligt barnkonventionen har rätt till givande och utvecklande miljöer samti-
digt som barns säkerhet beaktas med stort fokus. Vidare nämns hur balansgången mel-
lan att utmana barnen i en utvecklande miljö och arbeta för att barn ska undvika bl.a. 
skador blir svår. MSB förklarar att denna balansgång inte är omöjlig men ska tas hänsyn 
till och ligga till grund för det pedagogiska arbetets planering och utformning. Fokusen 
på och arbetet med säkerhet i svenska förskolor säger sig MSB variera, men de kan även 
påvisa genom forskning hur skadeläget och risknivåer på förskolor vilka arbetar aktiv 
för att skapa en säker arbetsmiljö för både barn och personal är lägre än på förskolor där 
personal inte arbetar lika aktivt. Skolverket (2016) förklarar hur kvalitén i förskolan 
bl.a. avgörs av personaltäthet samt barngruppens storlek som viktiga faktorer i ett sä-
kerhetsperspektiv. Detta är något som de i samråd med både förskolepersonal och vård-
nadshavare grundar sina resultat på.  
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3.7  Begreppet risk: 
Breck (2002) förklarar hur riskbegreppet symboliserar något oönskat och farligt. Detta 
skapas ur social kontext och styrs av vad som allmänheten anser är ogynnsamt och nå-
got som helst inte vill upplevas. Breck nämner vidare hur riskuppfattningen och bedöm-
ningen av vad risker är subjektiv då individer kan göra olika bedömningar för vad de 
anser är riskfyllt. I förskolans kontext kan detta innebära att förskollärares egen oro för 
vad som är riskfyllt eller inte påverkar det pedagogiska arbetets innehåll. Olika val, ut-
maningar och strategier för barngruppens vistelse i förskolans miljö samt miljön utanför 
förskolegårdens grind kan genom denna subjektiva bedömning göras synliga.   
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4 Teoretiskt perspektiv: 
I detta kapitel beskrivs den teori som använts för tolkning och analys av studiens empi-
riska material. Här synliggörs Lindqvist och Nordängers teori angående risksamhällets 
påverkan på det didaktiska handlingsutrymmet, i denna studies fall kopplat till försko-
lans verksamhet. Vidare förklarar teorin i tre steg hur riskmedvetenhet skapas och dess 
påverkan på pedagogers didaktiska handlingsutrymme. 
 
4.1 Lindqvist och Nordängers perspektiv på risksamhället  
Studiens teoretiska ram utgår från Lindqvist och Nordängers (2011) teori om hur risker 
skapas, sprids och vad för konsekvenser som skapas av denna riskutveckling och sprid-
ning. Deras teori med utgångspunkter angående dagens risksamhälle och dess påverkan 
på förskolans kontext influeras av teoretiker så som bl.a. Ulrich Beck och Mary 
Douglas. 
Olika yrkesgrupper är mer eller mindre påverkade av det risksamhälle vi befinner oss i 
(Lindqvist & Nordänger, 2011).  Läraryrket förklarars som särskilt utsatt då det kommer 
till att som förskollärare kunna utföra sitt yrkesuppdrag i samband med de begränsning-
ar som risksamhället i en förskolekontext bidrar med. Ur teorin kan ses hur en osynlig 
balansgång mellan försiktighetsprinciper och kreativitetsmod ofta kan uppstå då förs-
kollärare planerar och genomför sitt pedagogiska arbete. Denna balansgång påverkar det 
professionella och didaktiska handlingsutrymmet negativit då trygghet många gånger 
väger tyngre än utmanande situationer där barnet ges möjlighet till utveckling och lä-
rande (a.a.). 

 
 
 
 

 Nya risker:  
Ur Lindqvist och Nordänger (2011) teoretiska perspektiv framhävs hur rädslan för 
det obestämda är något som ständigt är sammanflätat med förskollärararyrket och 
dess pedagogiska uppdrag.  

 
Spridning av begreppet risk och dess innebörd är något som massmedia till största 
del i dagens samhälle är ansvarig för. Lindqvist och Nordänger framhäver hur be-
greppet risk ökade markant i media under åren 1993-2010. Kombinationen ”skola” 
och ”risk” är inget undantag. Denna kombination har sedan 1993 kunnat ses allt mer 
i media. Genom denna spridning skapas en oro hos pedagoger för risker som skulle 
kunna uppkomma i samband med det pedagogiska arbetet.  
 
 Riskmedvetenheten ökar 
I och med massmedias och övriga samhällets spridning av begreppet risk och hur 
det kan komma att påverka på individnivå skapas en allt större medvetenhet hos 
människor i allmänhet för risker (Lindqvist & Nordänger, 2011) Personal inom för-
skolans verksamhet, särskilt förskollärare vilka erhåller det yttersta ansvaret på för-
skolan, blir genom den riskspridning som förekommer i allra högsta grad påverkade 
samt medvetna om risker och deras betydelse.  
 

Nya risker         Riskmedveten ökar         Didaktiskt handlingsutrymme minskar 



 

 

 

11 

 

 Didaktiskt handlingsutrymme minskar 
Att som förskollärare bära ett stort ansvar för barns säkerhet i samband med den 
spridning som sker av risker kan i vissa fall skapa hinder för det pedagogiska arbetet 
i förskolan. Detta beror på den oro för oväntade händelser som framkommer och 
förmedlas ur samhällets och medias riskspridning (Lindqvist & Nordänger, 2011). 
Det i sin tur kan ha en stor påverkan för förskollärares val av aktiviteter och miljöer.  
 
Förskollärares riskmedvetenhet och oro för att barns säkerhet i samband med att för-
skolan kontinuerligt ska kvalitetssäkras menar Lindqvist och Nordänger medför en 
stor påverkan på de didaktiska val som förskollärarna gör i verksamheten. När en 
medvetenhet hos pedagoger skapats för risker och deras följder kan handlingsut-
rymmet komma att påverkas. Begränsningar för förskolans aktiviteter och utflykter 
skapas på så vis genom den oro som risksamhället bidrar med (a.a.).  
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5 Metod:  
I detta kapitel presenteras hur insamlingen av kvalitativ data till studien gick till och hur 
den senare bearbetades. Valet av metod, urvalet av informanter samt hur genomförandet 
av insamlingen gick tillväga framkommer nedan. Det presenteras även i denna del hur 
etiska aspekter har beaktats i insamlandet av data samt hur jag kritiskt granskat mitt val 
av metod.  
 
5.1 Val av metodansats samt datainsamlingsmetod:  
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärares riskmedvetenhet på-
verkar:  
- Val av utemiljö (innanför eller utanför grinden) 
- Val av aktivitet i utemiljön 
- Förberedelser för aktivitet i utemiljö 
- Det pedagogiska arbetet under utevistelsen  
 
Då studiens syfte var att bidra med kunskap om förskollärares syn på vilka val de gör i 
utomhusmiljöer i samband med riskmedvetenhet föreföll valet på kvalitativ metod som 
mest lämplig. Den empiri som under studiens gång skulle samlas in talade även för att 
en kvalitativ studie skulle kunna bidra med mest data eftersom de frågeställningar som 
togs fram behandlade förskollärares beskrivningar.  
 
Studiens insamling av empiri inleddes med deltagande observationer samt anteckningar 
enligt observationsschema (se bilaga B). Denna typ av observation bör enligt Khilström 
(2007) genomföras av en observatör som genom sin kommunikativa och kreativa för-
måga kan interagera med den studerade. Först då kan en uppfattning för den studerades 
situation bildas. Deltagande observation förklaras även av Denscombe (2009) som ett 
givande redskap vid en kvalitativ studie. Genom att som observatör kunna ta del av de 
studerades uppfattningar i samband med deras agerande bidrar till att kvalitativ data 
produceras (Denscombe, 2009).   
 
Ytterligare insamling av empiri gick tillväga genom semistrukturerade intervjuer. Vid 
semistrukturerade intervjuer förklarar Denscombe (2009) hur ett bestämt fokus ska ligga 
till grund för intervjufrågorna samt hur den som genomför intervjun bör vara flexibel 
för att kunna ta del av så utförliga beskrivningar som möjligt av de intervjuade. I sam-
band med en intervjuform av semistrukturerad sort förekommer det viktigt att använda 
sig av öppna frågor. Öppna frågor bidrar till att det endast är de intervjuades ord som 
framhävs och det är något som Khilström (2007) poängterar bidrar till att kvalitativ data 
blir till.  
 
 
5.2 Urval: 
Tilltänkta förskollärare tillfrågades utifrån egen tanke kring vilka som skulle kunna bi-
dra till ett varierat svarsinnehåll beroende på olika yrkeserfarenhet av verksamheten. 
Men även för att jag var medveten om att de olika förskollärarna bedriver verksamhets-
innehållet på avdelningar olika samt hur deras intressen och nyttjande av utevistelse 
varierar. Denscombe (2009) kallar denna typ av urval då informanterna ”handplockas” 
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för subjektivt urval.  Efter att respondenterna tackat ja till deltagande bestämdes plats 
och tid för intervju.  
 
Medverkande informanter vid intervjuer: 

 Malin 25 år- arbetat som förskollärare i 1 år 
 Sofie 54 år- arbetat som förskollärare i 27 år 
 Ulrika 29 år- arbetat som förskollärare i 4 år 
 Lena 51 år- arbetat som förskollärare i 17 år 

 
Medverkande vid observationer: 

 Barngrupp 1- Syskonavdelning med 19 inskrivna barn. 2 förskolärare och 1 
barnskötare. 

 Barngrupp 2- Småbarnsavdelning med 14 inskrivna barn. 2 förskollärare och 1 
barnskötare. 

 
5.3 Genomförande:  
Inledningsvis tog jag kontakt med informanterna via telefonsamtal där de tilltänkta för-
skollärarna tillfrågades om de ville medverka i studien. Informanterna tilldelades i detta 
samtal information om studiens syfte och deras roll i den. Tid och plats för observation 
respektive intervju bestämdes. Observationerna genomfördes före intervjuerna vilket 
bidrog med att en bild först kunde skapas av utevistelsen i samband med förskollärares 
riskmedvetenhet. Detta medförde att senare kunna skapa en större förståelse för förs-
kollärares tankar och handlingar.  
 
5.3.1 Observation 
Observationerna genomfördes i två olika barngrupper med olika pedagoger vid fyra 
tillfällen.  
Observationerna av de båda grupperna av barn och förskollärarna skedde både på deras 
förskolegård samt då de begav sig iväg utanför förskolegårdens grind.  
Första observationstillfället skedde under utevistelse utanför förskolegården med barn-
grupp 1. Denna avdelning befann sig vid detta tillfälle på en plats i närheten av försko-
lan vilken de varje vecka besöker. Tre pedagoger var vid detta tillfälle närvarande. Vid 
det andra tillfället observerades samma barngrupp, fast då på förskolegården och vid 
detta tillfälle var två av avdelningens pedagoger närvarande. Tredje observationen ge-
nomfördes under en promenad utanför förskolegårdens grind tillsammans med barn-
grupp 2. Under denna promenad infann sig två pedagoger från avdelningen med på 
promenaden. Vid den sista observationen observerades barngrupp 2 på deras förskole-
gård. Vid detta tillfälle var ytterligare barngrupper samt pedagoger ute på förskolegår-
den, och två pedagoger från den observerade avdelningen var närvarande.    
 
Under observationerna användes ett deltagande inslag vilket innebar att jag personligen 
var delaktig och samtalade med såväl pedagoger och barn under observationens gång.  
Då skapades en möjlighet att se, urskilja och få reda på om skillnader i förberedelser för 
barn och pedagoger förekom. Men även om pedagogernas förhållningssätt till barn och 
aktivitet varierade. Denscombe (2009) benämner både de fördelar respektive nackdelar 
med en deltagande observation. Vidare menar Denscombe hur en helhetsbild för peda-
goger, barn och situation skapas. Samtidigt menar han hur en komplexitet infinner sig 
då observationstillfällena är få och observatören styrs av egna värderingar. Vid obser-
vationstillfällena användes ett observationsschema (se bilaga B) där de observerades 
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handlingar och vad de sa antecknades. Efter observationerna tillägnades en stund för 
reflektion kring det som observerats och skrivits ner. 
 
5.3.2 Intervju 
Innan intervjuerna genomfördes en pilotintervju för att jag som intervjuare skulle få 
vetskap om mina frågors utformning och hur jag på olika sätt skulle kunna förändra de 
för att få så utförliga svar som möjligt. Denscombe (2009) nämner olika intervjufärdig-
heter och belyser hur en skicklig intervjuare bör handla i samband och under en inter-
vju. Bl.a. nämns hur intervjuaren måste vara uppmärksam, expert på att följa upp re-
spondentens svar samt tänka på att inte döma (a.a). Genom pilotintervjun gavs möjlig-
het att reflektera över rollen som intervjuare och det upplägg samt frågor som tidigare 
planerats. 
 Intervjuerna hölls på förskolorna i rum där jag tillsammans med informanterna kunde 
sitta avskilt från övrig verksamhet, vilket hade bestämts vid den första kontakten togs 
angående studien och informanternas medverkan. Khilström (2007) nämner hur inter-
vjuer med fördel bör genomföras på en lugn plats där respondenten och intervjuaren 
enbart kan fokusera på den pågående intervjun. 
Intervjuerna spelades in genom ljudupptagning. Denscombe(2009) nämner hur ljudupp-
tagning med fördel kan användas vid en intervju. De var av semistrukturerad sort och 
gav därför en möjlighet till öppna svar och följdfrågor vilket gav en bred bild av re-
spondenternas tankar. Med hjälp av ljudupptagningen gavs möjlighet att i efterhand få 
en stor mängd svarsinnhåll vilken kunde pausas, spelas tillbaka och lyssnas på igen.  
  
5.4 Bearbetningsmetod:  
Det material som samlats in har bearbetats utifrån Denscombes (2009) fem steg hur man 
med fördel analyserar kvalitativ data. De fem stegen är: 

 Förberedelse av data, vilket innebär att jag transkriberat de intervjuer jag ge-
nomfört. Dessa transkriberingar samt fältanteckningar från observationerna har 
jag sedan låtit kopiera.  

 Förtrogenhet med data, då jag har tagit del av mina transkriberingar samt givit 
mina informanter fiktiva namn. 

 Tolkning av data, vilket gjordes då jag kategoriserade svaren, försökte urskilja 
likheter och skillnader. 

 Verifiering av data, vilket har inneburit att jag som forskare bör ha en tilltro till 
datans validitet samt hur jag ska agera objektivt under analysen av datan. 

 Presentation av data, då datan sammanställts i resultatdelen.  
 

När intervjuerna var genomförda inleddes en transkriberingsprocess. Dovemark (2007) 
talar om vikten av att transkribera ordagrant och hur forskaren behöver vara uppmärk-
sam på allt som sker på inspelningen för att tolkningen och den slutliga analysen ska 
stämma överrens med respondenternas verkliga uppfattning.  
 
Efter transkriberingen sammanställdes svaren från både observationer samt intervjuer 
för att tillsammans kunna användas i analysarbetet. Inledningsvis kategoriserades sva-
ren efter om de behandlade förskolans gård eller miljön utanför förskolegårdens grind. 
Därefter kunde olika svar kategoriseras under olika frågeställningar och fästas ihop. I ett 
tredje steg användes färger för att kategorisera likheter och skillnader i svaren. Därige-
nom skapades olika teman som står för den generella bild av vad förskollärarna handlat 
och svarat under observationer och intervjuer.   
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5.5 Etiska ställningstaganden: 
Vid genomfördandet av intervjuer samt observationer utgick de etiska ställningstagan-
dena utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). 
Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera om studiens syfte.  
 
Samtyckeskravet innebär att informanternas medverkan och svar endast kommer an-
vändas i studien då samtycke getts.  
 
Konfidentialitetskravet, innebär att personerna som deltar i studien ska vara anonyma 
och att svaren inte ska gå att identifiera till personen som deltar.  
 
Nyttjandekravet innebär att data som samlats in utifrån observationer och intervjuer 
endast får användas i detta arbete och inte få lånas ut till något annat. Förskollärarna 
delgavs informationen och användandet av dessa forskningsetiska principer inlednings-
vis vid observations- och intervjutillfällena.  
 
I studien har fiktiva namn använts. Läsaren ska inte kunna identifiera vilka pedagogerna 
är eller var de är verksamma. 
 
5.6 Metodkritik: 
Det föreföll tidigt att deltagande observationer och semistrukturerade intervjuer som 
metod var mest lämpliga för att samla in så mycket data som möjligt till studien. Detta 
val hade med frågeställningarna och dess utformning att göra.  Ena frågeställningen 
föreföll mest lämplig för att få svar på genom observation, medan den andra skulle ge 
mest resultat genom en intervju.  
Formen av observation, vilken var en deltagande observation, kunde i denna studies fall 
bidra med en tydlig bild för pedagogers handlande i utomhusmiljöer i samband med det 
kommunikativa inslag som förekom. Det medförde att en helhetsbild för pedagogers 
syn på utevistelse i relation till deras riskmedvetenhet skapades. Denscombe (2009) tar 
upp för-och nackdelar med en deltagande observation som metod.  Han menar att fors-
karen genom en deltagande observation får syn på detaljer och komplexiteten vilket 
skapar en säker validitet. Detta sker dock enbart då forskaren kan ge sig ut på fältet utan 
förutfattade meningar och tro på verkligheten. Anledningen till att observationerna ge-
nomfördes inledningsvis berodde på viljan av att kunna skapa en bild av de situationer 
som skapas utomhus såväl på förskolegården som i förskolans närmiljö.  
 
Intervjuerna vilka genomfördes enskilt med förskolärarna, föreföll viktigt att göra av 
semistrukturerad sort för att på bästa sätt få svar på frågeställningarna. En planerad lista 
med intervjufrågor användes men förskollärarna läts genom följdfrågor dela med sig av 
sin syn och sina erfarenheter på ett mer utförligt sätt. Denscombe (2009) förklarar att 
forskaren vid semistrukturerade intervjuer bör vara flexibel och ta del av de intervjuades 
idéer.   
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Då studiens uppdrag var att synliggöra likheter och skillnader av förskollärares syn på 
det pedagogiska arbetet utomhus kopplat till deras riskmedvetenhet syntes hur inter-
vjuer med öppna frågor var mest lämpligt. Denna typ av intervju gav möjlighet till 
följdfrågor och ett givande samtal förekom vid samtliga intervjuer. Khilström (2007) 
förespråkar vikten av öppna frågor vilket bidrar till ett större svarsinnehåll än om frå-
gorna skulle varit slutna.  
Vid urvalet av förskollärare tillfrågades både personer som jag känt sedan tidigare men 
även de som var okända för mig. Att intervjua personer som redan är kända för en för-
klarar Khilström (2007) i många fall kan bidra till en mer lättsam intervju än om perso-
nerna är okända för varandra. Anledningen till att en grupp av enbart förskollärare val-
des för intervju var att de kunde kategoriseras på ett sätt där likheter och skillnader lät-
tare jämfördes utifrån profession och ansvar i barngrupp. Denscombe (2009) nämner 
denna kategoriseringsprocess och hur det kan bidra till att ett tydligare resultat gör sig 
synligt.  
 
Det mest komplexa under denna process var att inte ställa ledande frågor i intervjuerna 
eller låta min normativa sida ta plats. Det var viktigt att vid studiens början prova min 
roll som intervjuare och mina frågor vid en pilotintervju. Då gavs chansen att genom 
ljudinspelning höra hur jag som intervjuare förde min talan. Det synliggjordes även hur 
användandet av olika följdfrågor skulle kunna påverka öppenheten i frågorna positivt, 
vilket i sin tur ger möjlighet till ökad mängd data.   
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6 Resultat 
I denna del framkommer det resultat som genererats ur analys av den insamlade kvalita-
tiva datan. Förskollärarnas namn är som tidigare nämnts fiktiva. 
 
6.1  Förskollärares beskrivningar av utevistelse i relation till risk 
 
6.1.1 Kommunikation och information 
 
6.1.1.1 Pedagog-pedagog 
En gemensam nämnare som dök upp ur intervjusvaren var att det fanns olika synpunkter 
angående reglerna på förskolegården. Ett återkommande ämne var klättring.  
Förskollärarna var eniga om att de tyckte det var okej att barnen själva klättrade upp på 
dessa mindre byggnader, men att det i vissa fall stötts på orsaker kring att neka barnen 
tillträde där. Detta berodde både på andra pedagogers åsikter men även hur taken gått 
sönder p.g.a. klättrandet.  
 
Ulrika delgav hur kommunikationen i vissa fall kan ses som bristfällig då en del peda-
goger sällan delar med sig av sina egna ställningstaganden kring deras riskmedvetenhet 
samt tillsammans diskuterar sådant som kan vara riskfyllt. 

 
”Jag tillät barnen att vara där uppe och visste ju inte som ny att de inte fick 
det” (Ulrika)  
 

Här kan ses hur pedagoger tar olika ställningstagande om sådant som verkar riskfyllt 
eller inte och skapar regler som följd av detta. Ulrika beskrev att då pedagogerna inte 
samtalar kring sina ställningstaganden kan detta informationsutbyte ses som bristfällig. 

 
En annan typ av kommunikation förekom även den på förskolegården. Under barnens 
fria lek, gavs stunder för pedagogerna att ha ett utbyte av varandra. 

 
”Ute på gården brukar det bli att vi som pedagoger hinner prata. Det är 
inte alltid man hinner det på rasten. Helst vill man ju inte bara stå och 
prata, men det känns som det behövs och ute på gården går det ju bra att 
på avstånd hålla uppsikt samtidigt.” (Malin) 

 
 
6.1.1.2 Pedagog-barn 
Under intervjuerna talade Sofie och Lena hur de återkommande brukar samtala med 
barnen om vad de får göra och inte får göra på förskolegården respektive på de platser 
de besöker utanför förskolegårdens grind. De nämnde båda två hur de i dialogen till-
sammans med barnen ofta kan handla om klättrande på bl.a. byggnader eller träd. I 
dessa situationer förklarade de båda förskollärarna hur ansvaret för klättrandet låg hos 
barnen själva. De får på så vis själva bedöma vad de klarar av och avgöra om det är 
riskfyllt eller inte. 
 

”Känner de att de klarar av att klättra upp på taken så får de det” (Sofie)  
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”De fick gärna klättra på taken om de själva ville, men när de började gå 
sönder så tyckte vi inte att det var någon bra idé. Det höll barnen med om” 
(Lena) 
 

Samtliga förskollärare talade under intervjuerna om vikten av att informera barnen om 
hur de behöver lyssna på pedagogerna vid mötet av miljön utanför förskolegårdens 
grind. 

 
Vid en av observationerna talade en av pedagogerna om för barnen om att hålla sig på 
det bestämda området, på avstånd från stupet som kan bli en fara för barnen om de 
skulle vistas för nära. 

 
”En av pedagogerna talar om för barnen att allihop ska hålla sig där de 
brukar och på ett bra avstånd från stupet” (Observation 4) 

. 
 
 
6.1.1.3 Barn-barn 
Under observationerna utanför förskolegårdens grind höll sig barnen i närheten av pe-
dagogerna. Vid ett observationstillfälle sågs hur ett barn ”hjälpte” pedagogerna att 
ibland kalla in en kompis som gett sig iväg lite för långt eller tagit en avstickare på an-
nat håll.  

”Barnet som går längst fram ökar farten mot berget. Då ropar ett annat 
barn, som går hand i hand tillammans med sin pedagog, på det barnet 
längst fram att ”vänta på oss!”. (Observation 4) 

 
Liknande erfarenheter delgavs under en intervju. 

 
”De stora barnen brukar faktiskt hjälpa oss att hålla reda på gruppen” 
(Lena) 
 

Lena förklarade hur de på hennes förskola återkommande varje vecka begav sig ut på 
utedagar utanför förskolegårdens grind. Hon berättade hur barnen blivit väl medvetna 
hur de behöver förhålla sig vid utflykterna, dvs. hålla sig till gruppen och gå med hela 
vägen fram till den platsen de planerat att besöka. Hon förklarade även hur de större 
barnen stundtals tar ett större ansvarsuppdrag än att enbart tänka på hur de själva agerar 
på utflykten. Det var inte ovanligt att vissa barn ser till att de andra barnen hänger med i 
gruppen för att ingen ska riskeras försvinna menade hon.  
 
6.1.2 Riskmedvetna strategier 
 
6.1.2.1 Avgränsa lekområdet  
I intervjusvaren framkom hur en av förskollärarna, Lena, tillsammans med sina kollegor 
skapat ett material att använda i närmiljön för att avgränsa området 
  
”Vi använder oss av små stockar som läggs ut och avgränsar det område barnen får vis-
tas på. De är medvetna om att de inte får gå över dessa stockar” (Lena) 
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Samtliga förskollärare nämnde hur de informerat barnen om vikten av att inte försvinna 
iväg från det område de vistas på vid mötet med miljön utanför förskolegårdens grind. 
Detta var något som de menade att barnen följde. Vanligt förekommande vid mötet av 
miljön utanför förskolegården var regeln: ”gå inte längre bort utan att du ser en peda-
gog” 
 
Sofie berättade hur de pedagoger som arbetar på hennes avdelning tycker att det funkar 
bra att tala om för barnen hur vissa träd och artefakter runt om på den plats de besöker 
får agera staket. Hon förklarade vidare hur barnen för det allra mesta lyssnar och är 
medvetna om var de får röra sig och inte på de platser de besöker.  
 
Sofie nämnde även hur en stor öppen plats var att föredra vid utevistelsen utanför går-
den för att på så vis lätt kunna hålla uppsikt på barnen.  
 
6.1.2.2 Kända platser 
Förskollärarna belyste hur deras och barngruppernas möte med miljön utanför förskole-
gårdens grind oftast sker på samma platser. Dessa platser blir på så sätt kända för barnen 
och de vet vilka regler som bör följas.  
 
Lena förklarade att pedagoger och barngrupper på hennes förskola hittat en plats utanför 
förskolegårdens grind som de själva skapat och utvecklat tillsammans. Därmed har de 
själva bestämt hur stor platsen ska vara och vad för något som ska avgränsa platsen. 
 
”Vi besöker lite olika platser i miljön runt förskolan, men har särskilt ett ställe som vi 
gjort till vår egen plats. Dit har vi tagit med material och skapat oss en samlingsplats 
som sen utvecklats allt efter tidens gång. Barnen vet så väl vad vi har för regler där och 
var de får vara.” (Lena) 
 
Sofie talade om hur hennes kollegor och barngrupp istället vanligen besöker en plats 
som erbjuder ett material som redan funnits på platsen innan de besökte den. På denna 
plats finns staket och stenmurar vilket bidrar till en tydlig avgränsning vilken de inte 
påverkat alls själva. 
 
”Vi går oftast till idrottsplatsen. Barnen trivs där och vi kan variera aktiviteterna från 
gång till gång genom det material som finns där för oss på förskolorna att låna...” 
”Avgränsningen där är tydlig vilket gör att de ganska snabbt har koll på var de får vara 
och inte” (Sofie) 
 
 

 
6.2 Likheter och skillnader i riskmedvetenhet på och utanför förskole-
gården 
 
6.2.1 Förskolegården  
 
Samtliga förskollärare svarade att förskolegården spelade en viktig roll i det dagliga 
pedagogiska arbetet och att de oavsett årstid vistades där i varje fall en gång om dagen. 
Förskollärarna beskrev hur vistelsen på förskolegården inte kräver samma förberedelse 
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som för vistelse utanför förskolegårdens grind. Ulrika nämnde hur förberedelsen för 
vistelse på förskolegården gjorde sig synlig genom att hon och kollegorna i vissa fall 
hjälpte några av barnen att klä på sig vad som var lämpligt efter väder. Hon berättade 
även hur förskolegården som fanns så nära, utanför ytterdörren, är en plats som besöks 
ofta. 
 

”Ja, på gården är vi dagligen. Vi försöker alltid komma ut på förmiddagen. 
Oftast tar vi en tur ut efter mellanmålet med, men det beror lite på vädret.” 
(Ulrika) 

 
Förberedelserna för utevistelse gjorde sig även synligt under observationerna. Då barn-
grupperna skulle vistas på gården såg pedagogerna till att kläder togs på, barnen slussa-
des i vissa fall ut i den takt de blev klara och någon av pedagogerna gjorde sig klar för 
att gå ut och hålla uppsikt över barnen.  
 

”Några av barnen får hjälp med påklädnad. Andra klär på sig själva och 
går ut själva när de är klara”.(Observation 3) 
  

I såväl intervjuer som observationer framgick hur pedagogerna intog olika roller vid 
mötet av olika miljöer. På förskolegården kunde ses hur pedagoger såg situationen som 
lugnare än om de valt att gå utanför förskolegårdens grind med barngruppen.  

 
”På gården blir det mera avslappnat. Man står inte och räknar barnen på 
samma sätt som när man är på utflykt.” (Sofie) 
 
 

 
6.2.2 Utanför förskolegårdens grind   
Både i barngrupp 1 och 2 intogs särskilda förberedelser vid vistelse utanför förskolegår-
dens grind.  

”Två av de större barnen plockar ner lådan med reflexvästar från hyllan 
och delar ut till de andra barnen”. (Observation 1) 

 
Förutom dessa förberedelser sågs det även till att barnen hade kläder för utevistelse på 
ett annat sätt när de ska vara iväg en bit från förskolan under en längre stund. Lena del-
gav hur de på hennes avdelning ofta låter barnen vara delaktiga i valet av kläder. De går 
ut och känner på temperaturen och barnet får i samråd med pedagogerna ta på sig det 
den anser behöva för utevistelsen. 
 

”När barnen själva får känna på temperaturen och se vad det är för väder 
för att sen klä på sig blir de medvetna på ett annat sätt än om vi vuxna bara 
klätt på de och sagt: detta ska ni ha på er.” (Lena) 

 
”Vi ser till att packa med oss ett sånt första hjälpen-kit, telefonlista och att 
någon av oss har telefon.” (Malin) 

 
Alla fyra förskollärarna svarade under intervjuerna hur barnen får ta på sig reflexvästar 
vid utflykter utanför förskolegården, vilket enbart är de tillfällena de har de på sig.  
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”Västarna åker på och så räknar vi alltid någon extra gång innan vi ger oss 
ut genom grinden” (Ulrika) 
 

6.2.3 Personaltäthet avgör 
Ute på förskolegården gavs tillfällen för pedagogerna att tillsammans hjälpas åt att hålla 
koll på varandras barngrupper. Detta var vanligt förekommande då planering genomför-
des av arbetsgrupperna. Trots bortfall av personal vid dessa tillfällen förklarade Ulrika 
hur det fungerade bra att vistas utomhus med barngrupperna eftersom förskolegården är 
inhägnad och går lätt att överskåda av den personal som är kvar utomhus.  

 
”När vi har planering i arbetslaget så brukar vi släppa ut barnen till övrig 
personal på gården. Men det händer även att de är inne. Det får den perso-
nalen som ska ha våra barn bestämma. Oftast fungerar det väldigt bra att 
vara ute trots mindre personal, för där kan personalen lätt hålla uppsikt på 
barnen” (Ulrika)  
 

Under intervjuerna nämndes hur vikten av personaltäthet och vilken sorts personal som 
finns på avdelningen styr både valet av utomhusmiljö samt aktiviteter. Malin nämnde 
hur det pedagogiska arbetet ibland kan ta en annan väg då en ordinarie personal byts ut 
mot vikarie.  

 
”Vår utevistelse i skogen styrs såklart av vilken situation vi har på avdel-
ningen. Är det så att någon ordinarie pedagog är borta och vi istället har en 
vikarie så kan det ju bli att vi stannar kvar på gården istället.” (Malin) 
 

Under observationerna framkom även där hur valet av utomhusmiljö kretsade kring 
personalens närvaro och sammansättning. Det gjordes synligt att det var lämpligare att 
låta barnen vistas på förskolans gård än att ta del av miljön utanför förskolegrinden då 
brist på personal förekom.  

 
”Barnen är påklädda och klara för utevistelse. En ordinarie pedagog som 
skulle varit med vid utevistelsen har gått över till intilliggande avdelning 
och täcker upp. Då det endast är en ordinarie kvar med barnen inklusive 
mig själv bestäms att vi håller oss på förskolegården istället för att gå ut 
utanför grinden.” (Observation 2) 
 

Sofie talade under intervjun om hur personalbrist och ihållande regn eller snö kan ställa 
till den stående utedagen varje vecka. Men sammansättningen av personal spelade ingen 
roll.  

”Det är bara ifall det är jättedåligt väder som vi stannar hemma, annars går 
vi alltid iväg som vi har planerat” (Sofie) 
 
”Vi går oftast till samma ställe, idrottsplatsen. Det är så nära vilket är bra 
om vädret skulle vända eller vi har någon vikare med som behöver hitta 
tillbaka till förskolan” (Sofie)  
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7 Resultatsammanfattning i relation till teorin 
I detta avsnitt kommer det resultat som framkommit att analyseras med hjälp av den 
teori som valts. Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur förskollärares 
riskmedvetenhet påverkar:  
- Val av utemiljö (innanför eller utanför grinden) 
- Val av aktivitet i utemiljön 
- Förberedelser för aktivitet i utemiljö 
- Det pedagogiska arbetet under utevistelsen 
Genom intervjuer och observationer söktes svar på dessa frågeställningar: 

• Hur beskriver förskollärarna sitt arbete under utevistelse med avseende på risk? 
• Vilka likheter/skillnader förekommer det för utevistelse på förskolegården re-

spektive utanför förskolegården? 
 
 
7.1 Riskmedvetenhet hos pedagoger och barn 
I det resultat som framkommit kan ses hur förskollärarna genom egna ställningstagan-
den avgör vad som är riskfyllt eller inte. Det beskrivs av förskollärarna hur de uppmärk-
sammat att pedagoger kan använda sig av sina olika regler vilka barnen bör följa utom-
hus för att förhindra att risker uppstår. Tolkat ur Lindqvist och Nordängers (2011) teori 
kan ett samband till de försiktighetsprinciper de nämner bli synligt.  
 
Ur resultatet kan även ses hur förskollärares tilltro till barnens egen riskmedvetenhet 
varierade. Det nämndes hur barnen fick klättra upp på lekstugetaken om de själva ansåg 
att de kunde. Andra synliggöranden av hur förskollärarnas tilltro på barnens egen med-
vetenhet var bl.a. i regeln ”gå inte längre än att du ser en pedagog”. Förskolläraranas 
egna medvetenhet kring risk samt deras tilltro till barnens egen riskmedvetenhet kan 
genom Lindqvist och Nordängers tankar tala för att en generell bild av vad risker är 
förekommer. Denna förekomst kan till stor del bero på de röster i media samt samhälle 
som talat om risker och medvetenhetens betydelse för att undvika dem. Men även hur 
risker sprids mellan varandra och de erfarenheter människor bär på.  
 
I studien framkom hur information och kommunikation kring risker ofta förekommer 
samt vikten av en medvetenhet finns hos såväl pedagoger som hos barn. Därmed kan 
ses hur barnen vilka vuxit upp i ett risksamhälle fått vetskap genom vuxnas förmaningar 
och handlingar om vikten av att vara riskmedveten samt hur risker förebyggs och und-
viks. Återigen kan denna medvetenhet knytas an till Lindqvist och Nordängers (2011) 
tankar om risksamhällets uppbyggnad och dess spridning.  
 
7.2 Strategier för att hantera risker  
Förskollärarna i studien var eniga om att särskilda förberedelser vidtas då de ska gå ut-
anför förskolans grind och ut i förskolans närmiljö med barngruppen. Exempel var hur 
reflexvästar då används i samtliga förskollärares barngrupper vilket barnen inte hade på 
sig inne på förskolegården. Men också hur platser utanför förskolegårdens grind av-
gränsades för att pedagogerna lättare skulle kunna hålla uppsikt över barnen. Lindqvist 
och Nordängers (2011) tankar kring dagens risksamhälle och riskers spridning genom 
massmedia och övriga samhället gör sig här synligt. 
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Förskollärarna beskrev hur en gemensam medvetenhet om risk fanns men att olika 
ställningstaganden och olika strategier ofta förekommer för att hantera riskfyllda situat-
ioner. Några av förskollärarna var väl medvetna om de risker som kan uppkomma ut-
omhus, men lät inte det styra valet av miljö. De andra förskollärarna beskrev hur de 
tyckte om miljön utanför förskolegårdens grind och gärna ville ta del av den, men att 
det mötet med denna miljö inte var vanligt förekommande i det pedagogiska arbetet. 
 
Genom de intervjusvar och observationsanteckningar som samlats in kan ses hur valet 
att stanna kvar på förskolans gård erbjöd ett slags pedagogiskt arbete medan mötet med 
miljön utanför grinden erbjöd ett annat. Barnen gavs dagligen möjlighet till vistelse på 
förskolans gård, och för denna vistelse krävdes inga särskilda åtgärder eller förberedel-
ser. Här gavs möjlighet för pedagogerna att på ett mer avslappnat sätt kunna överblicka 
barnens fria lek än om de besökt en plats utanför förskolegårdens grind. Förskollärarna 
talade positivt om hur platser intill förskolan var väl lämpade att besöka tillsammans 
med barnen. Ändå såg det väldigt olika ut för hur ofta de planerade en utflykt. En van-
ligt förekommande faktor som spelade in för valet av utemiljö var personalgruppens 
storlek och samansättning. I stunder av personalbrist eller nya vikarier i barngruppen 
tenderade valet av utomhusmiljö att hamna på förskolegården som förskollärarna be-
skrev som trygg.  
Lindqvist och Nordängers (2011) perspektiv synliggör hur förskollärarna här fått förstå-
else för vad för risker som skulle kunna uppkomma och att medvetenheten får de att 
reflektera över vilka val de borde göra för att upprätthålla säkerheten i barngruppen. 
 
 
7.3 Riskmedvetenhetens påverkan på didaktiskt handlingsutrymme 
Ur Lindqvist och Nordänger (2011) teori om risker, dess spridning och påverkan förkla-
ras hur det didaktiska handlingsutrymmet riskeras bli påverkat negativt som följd av 
riskmedvetenheten hos förskollärare. P.g.a. riskmedvetenheten görs val hos förskollä-
rare vilka i vissa fall kan bidra till att vissa platser i utomhusmiljön utanför förskolegår-
dens grind eller vissa aktiviteter helt undviks. I flera fall skapas strategier för att för-
hindra uppkomsten av risker så som att besöka platser som är kända för barngruppen 
eller avgränsa lekområdet. Men under analysen framkom det hur strategierna inte alltid 
är hållbara för att kunna upprätthålla säkerheten för barnen. I detta fall talar förskollä-
rarna om hur den största bidragande faktorn är personalbrist. Bristen på personal ser de 
kan bidra med en ökad risk för att något oväntat och okontrollerat skulle kunna ske i 
samband med utevistelse. Därför väljer förskollärarna istället den tryggare platsen, för-
skolegården, där mängden pedagoger inte har lika stor betydelse som utanför förskolans 
gård. På så vis mister barngruppen sin möjlighet att gå utanför förskolegårdens grind 
och besöka platser där vilket även betyder att förskollärarnas didaktiska handlingsut-
rymme inte används till fullo utan får stå tillbaka.  
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8 Diskussion:  
Det här avslutande avsnittet inleds med en metoddiskussion där diskussionen berör valet 
av metod. Detta följs av resultatdiskussionen där de resultat som framkommit sätts i 
relation med tidigare forskning, litteratur samt teorier. Sist presenteras vilka profess-
ionsrelevanta konsekvenser denna studie kan bidra med.  
 
8.1 Metoddiskussion:  
Syftet med studien har varit att bidra med kunskap om hur förskollärares riskmedveten-
het avgör för valet av miljö utomhus (innanför eller utanför förskolegårdens grind), ak-
tiviteter utomhus, förberedelse för aktivitet utomhus samt det pedagogiska arbetet i ut-
omhusmiljö. Jag ville ta del av förskollärares egna tankar och beskrivningar av hur de 
upplever det pedagogiska arbetet och de didaktiska handlingar de utför i samband med 
avseende på risk. Men även skapa en bild av deras arbete, val och handlingar. Därför 
var en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer samt deltagande observationer 
mest lämpligt att använda då data skulle samlas in.  
 
I det fall att en annan metod hade valts, så som exempelvis svarsenkäter skulle enbart 
svar på de planerade frågorna framkomma. Genom detta metodalternativ skulle inte 
möjligheten att ställa följdfrågor finnas vilket hade en betydande roll för att få en ökad 
förståelse för informanternas erfarenheter och tankar. Eftersom syftet med studien bl.a. 
var att vilja ta del av förskollärarnas egen beskrivning, samt att skapa en bild av det pe-
dagogiska arbetet utomhus med avseende på risk anser jag att mitt val av metod var väl 
lämpad för studien.  
 
 
8.2 Resultatdiskussion 
 
8.2.1 Förebyggande och undvikande av risker 
Förskollärarna delgav allihop sin egen syn på risker. Dessa tankar kring risk var i det 
stora hela liknande då de bottnar i att som pedagog se till att upprätthålla barns säkerhet 
oavsett miljö. Däremot var strategierna för att förebygga och undvika risker olika. Det 
framkom även olika motiv för förskollärarnas val vilka spelar in och avgör för genom-
förande av pedagogiskt arbete utomhus. För vissa av förskollärarna var det mer själv-
klart att ge sig ut utanför förskolegårdens grind för att upptäcka platser där än det var för 
andra. Denna variation bidrar till att barn generellt erbjuds olika sorters utevistelse be-
roende på förskollärares strategier samt förskolans situation. 
Dahlgren och Sczcepanski (2004) samt Ericsson (2004) belyser på liknande sätt hur 
utomhusmiljöer utanför förskolegårdens grind kan bidra till pedagogiska vinster i arbe-
tet med barn i förskolan. P.g.a. variationen av vistelse i denna sorts miljö riskerar en del 
barn och pedagoger att gå miste om dessa vinster. 
 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2016) framgår det att: 

 
”Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasier och 
kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistel-
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sen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och 
i naturmiljö”  
 

I och med dessa röster och styrdokument vilka poängterar utomhusvistelsen, i såväl 
planerad som i naturmiljö, och den positiva inverkan på barns lek och lärande denna 
vistelse kan bidra med blir det en viktig del att ta hänsyn till i det pedagogiska arbetet 
med barn i förskolan. 
 
Studiens resultat visar hur samtliga förskollärare förberedde sig själva, packning och 
barn olika för vistelse utanför förskolegårdens grind än om de stannat kvar på förskole-
gården. När de inte längre skulle stanna kvar innanför staketet i anslutning till förskolan 
blev det betydligt viktigare att barnen hade lämpliga kläder, att första hjälpen utrustning 
var nerpackad och att telefonen var med så att personal och barngrupp kunde ringa ifall 
något skulle hända under utevistelsen. Nordänger och Lindqvist (2009) bekräftar denna 
syn att se på förberedelser utifrån deras studie kring förskolans roll i dagens risksam-
hälle. De menar vidare hur en känsla av oro i det stora ansvarsuppdrag som förskollä-
rarprofessionen innebär skapas då personal och barngrupp lämnar tryggheten på försko-
legården för att ge sig iväg på utflykt. 
 
Två av förskollärarna delgav hur de i miljön utanför förskolegårdens grind skapat plat-
ser som för barnen blivit kända under den tid de vistats där. En av förskollärana talade 
om hur det på deras utvalda plats i förskolans närmiljö uppkommit en hel del byggnat-
ioner som barnen fritt kunde ta del av i sin lek på denna plats. Änggård (2011) talar om 
den ofta positiva inverkan på barns lek och lärande som naturligt material bidrar till. Då 
materialet eller platsen inte speglar något särskilt syfte får barns egen förmåga till krea-
tivitet chans att användas och utvecklas. Den andra förskolläraren synliggjorde hur de-
ras vistelse i utomhusmiljön utanför förskolegrinden vanligtvis innehöll lek och lärande 
med material som de tillförde på platsen vid de tillfällena de var där. 
 
En strategi som delgavs av samtliga förskollärare var hur lekområdet på den plats de 
befann sig på i förskolans närmiljö begränsas med hjälp av olika metoder. De förklarade 
allihop om hur barnen, oavsett ålder, i de allra flesta fall är mycket medvetna om regeln 
”att inte gå längre än att de ser en pedagog”. Det framkom även en metod utav en av 
förskollärarna som var väldigt tydlig. Denna metod handlade om att pedagogerna place-
rade ut trästockar vid gränserna till det område barnen fick vistas på. Barnen var i detta 
fall medvetna om att inte stiga över de stockar som var lagda på marken för att markera 
gränsen. På detta sätt gavs förskollärarna och deras kollegor möjlighet att med lätthet 
kunna överblicka barngruppen i en naturmiljö utanför förskolegården.  
 
Det framkom i studien hur förskollärarnas val av utomhusmiljö ofta grundar sig i olika 
situationers påverkan. Den allra tydligaste påverkan som förskollärarna vilka intervjuats 
talar om är personaltätheten. Men även vad för sorts personal som befinner sig i barn-
gruppen. Skolverket (2016) bekräftar hur personaltätheten spelar en avgörande roll för 
hur det pedagogiska arbetet planeras och hur den övergripande kvalitén på förskolan 
och dess uppdrag ser ut. 
 
I studien framgår hur gården ses som en trygg plats i jämförelse med det okända och 
oförutsägbara utanför förskolans område i samband med att en ordinarie personal i ar-
betslaget är frånvarande. På förskolegården, vilket nämnts tidigare, har även förskollära-



 

 

 

26 

 

ren övriga kända kollegor på förskolan vilket kan bidra till en ökad känsla av trygghet. 
Studien visade på hur en trygghet skapas i arbetet med kända kollegor och att en ny vi-
karie vilken förskolläraren inte lärt känna i vissa fall utgör ett hinder för utevistelse i 
förskolans närmiljö. Dock framkommer det även ur intervjuer hur även kända kollegor 
kan bidra till att handlingsutrymmet minskar med fokus på valet av plats utomhus. 
Knight (2011) bekräftar hur det är vanligt att pedagoger i sin osäkerhet för vad övriga 
kollegor ska tycka om ett förslag låter bli att framföra sin åsikt. Särskilt i situationer där 
det är sedan tidigare känt att kollegan/kollegorna har tydliggjort sin åsikt. 
 
8.2.2 Riskmedvetenheten i utomhusmiljöer 
I studien framkom det hur förskollärarna hade liknande syn av utomhusvistelsen på för-
skolegården. Förskolans egen gård framställdes av de flesta som en trygg plats vilken 
barnen på egen hand kunde ta del av med personalen på avstånd som stöd ifall något 
skulle inträffa. Så länge barnen inte gav sig över staketet som omgärdar gårdens om-
råde, eller att barn inte cyklade på någon annan så var reglerna relativt få.  
Ur förskollärarnas svar framkom det hur det i vissa fall skapas en ovisshet vad barnen 
får göra och inte göra på förskolegården. Förskollärarna tyckte att det mesta var tillåtet 
på förskolegården men att det ibland kan skapas förvirring och olik behandling för och 
gentemot barn då kollegor har olika uppfattningar och strategier för vad de får eller inte 
får göra.  
På förskolegården påverkades inte vistelsen särskilt mycket av att alla i personalen inte 
var närvarande. Här, innanför förskolegårdens grind, framkom det att personalen till-
sammans hjälptes åt då det förekom möten eller planering.  
 
Utanför förskolegården såg tillvaron lite annorlunda ut. Förskollärarna och deras barn-
grupper tog olika mycket del av den miljö som erbjuds i anslutning till förskolan. I pla-
nerings- och rutinsyfte kan en komplexitet uppstå som bidrar till att täckande av perso-
nal samt omsorg går före utevistelsen utanför förskolegårdens grind. Här kan ses en 
koppling till Waters (2007) ord om hur rutiner samt vissa situationer i vissa fall kan 
bidra till att det pedagogiska arbetet hamnar i andra hand.  
 
Ur studiens resultat framkom hur förskollärarna i flera fall lät barnen vara en del i det 
pedagogiska riskmedvetna arbetet. Genom att de lät barnen själva resonera kring vad de 
klarar av eller inte och vad följderna skulle kunna bli talar för hur förskollärarna anser 
att barnen själva skapat sig en bild av vad som kan vara riskfyllt. Barnens egen risk-
medvetenhet gjorde sig även synlig då några barn intog en roll i utomhusmiljöer där de 
hjälpte till att hålla ihop gruppen och på så vis undveks någon av kompisarna att komma 
bort. Att barnen skapat sig denna medvetenhet i samband med förskollärarnas tilltro till 
deras medvetenhet kan förklaras genom Lindqvist och Nordängers (2009) teorier angå-
ende risksamhället och dess påverkan. Genom deras teori synliggörs hur media och 
samhället i övrigt sprider risker och medvetenheten kring dessa risker. Trots barnens 
ringa åldrar har de skapat sig en förståelse hur situationer bör upprätthållas för att risker 
ska förhindras. 
 
8.2.3 Rimlig/orimlig riskmedvetenhet 
I tidigare forskning framgår det att utevistelse i förskolan medför flertalet positiva effek-
ter. Dahlgren och Sczcepanski (2004) poängterar detta och förklarar hur utomhusmiljöer 
i och med naturen men även miljöer som skapats av oss människor bidrar till ett varierat 
lärande utan krav på särskilda artefakter. Materialet finns oftast där i miljön att ta del av. 
Förskollärarna delgav de hur de flesta av dem ansåg sig ha en rik och varierande försko-
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legård vilken både bjöd in till lek samt utveckling. De var även positiva till miljöerna 
utanför förskolegårdens grind som samtliga förklarade var varierande och bidrog med 
flertalet ställen att vistas på med barngrupperna. Ericsson, Grahn och Skärbäck (2009) 
talar om vikten av en varierande utomhusmiljö och hur det är av stor vikt att förskole-
gården erbjuder barnen olika sorters lekytor och miljöer då barnen spenderar betydligt 
mer tid där innanför grinden än utanför där de i många fall kan komma i kontakt med 
naturmiljöer.  
 
Förskollärarna som gav sig ut till platser utanför förskolegården allt mer kontinuerlig 
var väl medvetna om de risker som skulle kunna uppstå och sitt ansvar som förskollä-
rare. Trots en medvetenhet för eventuella risker ansåg de att mötet med miljön utanför 
förskolegrinden var självklart. I deras svar framkom inga direkta hinder som skulle 
kunna störa valet av plats för pedagogiskt arbete utomhus, förutom eventuell frånvaro 
av pedagoger. Det framkom även i studien hur dessa pedagoger hade skapat sig strate-
gier för att förhindra riskers uppkomst, så som att avgränsa lekområdet för barnen. 
Trots strategier för att motverka risker framkom det i studien samtidigt röster som talade 
för en oro över barns säkerhet och hindren för att kunna garantera barnens säkerhet. I 
dessa fall ansågs inte strategierna fungera helt och de valde därför att stanna på försko-
legården istället.    
Här blir det synligt hur pedagogers olika ställningstagande angående risk och vika stra-
tegier som bör tas förekommer. Breck (2002) belyser hur en riskuppfattning och hand-
landet kring att undvika risker är subjektivt.  
 
Frågan som kan ställas är om riskmedvetenheten i de allra flesta fall är rimlig eller 
orimlig, då förskollärare tenderar att göra olika sorters bedömningar för vad som kan 
verka riskfyllt. Eller snarare vad för strategier som håller eller inte för att undvika ris-
kers uppkomst och påverkan. I studien framkom hur förskollärare i liknande situationer 
väljer att göra olika val, med fokus på val av utomhusmiljö.  
 
Riskmedvetenhet behöver dock inte enbart ses som problematiskt. Att som förskollärare 
kunna vara medveten om säkerhetens betydelse samt hur risker kan undvikas är av stor 
vikt. Detta bekräftar förskolans styrdokument och förklarar hur trygghet för barn ska 
beaktas i det pedagogiska arbetet (Lpfö 98, rev 2016).  
 
 
  
Sammanfattningsvis kan ses hur trygghet beaktas av stor vikt i förskolan men att den tar 
form på olika sätt. Vissa förskollärare känner sig trygga i sådana situationer som andra 
inte gör. Trots en riskmedvetenhet hos förskollärarna ser deras strategier för att upprätt-
hålla säkerheten för barngruppen något olika ut. Likheter som uppstod var dock hur 
personalbrist var en stor bidragande faktor till att undvika ett möte med miljön utanför 
förskolegårdens grind. Ur studiens resultat framkom hur förskollärarna och deras kolle-
gors tilltro till barnens egen riskmedvetenhet var relativt stor. Det framkom även hur 
barnen i vissa fall såg sig själva som ”medhjälpare” till att upprätthålla säkerheten under 
utflykter när de bl.a. hjälpte pedagogerna att hålla reda på och kalla in andra barn.    
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9 Professionsrelevanta konsekvenser 
Jag har under studiens gång tagit del av förskollärares röster och deras verklighet i för-
skolans kontext samtidigt som jag satt mig in i tidigare forsknings syn på förskolan och 
risk. Samtliga röster talar för den komplexitet som råder då förskollärare ska utföra sitt 
pedagogiska uppdrag samtidigt som de av stor vikt beaktar barns säkerhet. MSB (2011)  
synliggör denna situation och menar att detta utgör ett hinder för det pedagogiska arbe-
tet i förskolan då tryggheten beaktas i allt högre grad än utveckling.  
Sammanfattningsvis kan ses hur olika förskollärare gör olika val, som de olika individer 
vi är. Personligen anser jag, i samråd med förskolans styrdokument, att arbetet med att 
kritiskt granska förskoleverksamhetens kvalité och förskolans situation är väldigt viktigt 
för att ständigt kunna utveckla verksamheten. Men som det framkommer i tidigare 
forskning samt undersökningar tenderar en komplicerad uppdragssituation att skapas då 
förskollärare i sin profession ständigt ska arbeta för att bidra till utveckling och lärande 
för barn samtidigt som barns säkerhet ska tas tillvara.  
 
I studien synliggjordes, genom tidigare forskning, vinsten av att bedriva pedagogiskt 
arbete utomhus. Studiens teoriram talade för hur riskmedvetenheten skapas och hur den 
kan påverka pedagogers didaktiska handlingsutrymme negativt. Ur resultatet framkom 
hur förskollärarna skapat sig strategier för att förebygga risker i samband med utomhus-
vistelse och därför kunde erbjuda barngrupperna de vinster som utomhusmiljöerna er-
bjuder. Samtidigt blev det synligt hur strategierna inte alltid kan användas för att garan-
tera säkerhet. I samband med personalbrist tenderade förskolärarna att helt undvika ut-
omhusvistelse utanför förskolegården där risker skulle kunna uppstå. Denna komplexi-
tet, vinsten av att vistas i olika utomhusmiljöer i samband med förskollärares osäkerhet 
för om deras strategier för att undvika riskers uppkomst håller, kan vara värdefullt att 
inom förskoleprofessionen reflektera över.  
 
Då denna studie endast talar om ett fåtal respondenters bild av pedagogiskt arbete ut-
omhus i relation till riskmedvetenhet görs enbart likheter och skillnader synliga, medan 
en generell bild fattas. För yrkessamma i förskolans verksamhet kan denna studies re-
sultat trots allt tala om hur risksamhället kan påverka det pedagogiska handlingsutrym-
met.  
 
Jag anser att det skulle vara intressant att forska vidare på vad för faktorer som skulle 
kunna förhindra denna komplexa situation och bidra till att både kvalitet och trygghet 
skapas i förskolan.  
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Bilagor 
Bilaga A Intervjufrågor 
 
Introfrågor: 
• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 
• Vilken åldersgrupp arbetar du med? 
• Hur många barn respektive personal finns på avdelningen? 
 
På förskolegården: 
• Hur ser du på utemiljön på förskolegården? 
• Berätta hur utemiljön på gården används i det dagliga pedagogiska arbetet. 
• Hur ser förberedelser ut för barn och personal då ni beger er ut genom förskoledörren 
ut på gården? 
• Använder ni er av några regler/riktlinjer på förskolegården? Vad, varför? Berätta. 
 
Utanför förskolegården: 
• Hur ser du på förskolans närmiljö/ miljön utanför förskolegården? 
• Berätta hur närmiljön eller annan plats utanför förskolegården används i det dagliga 
pedagogiska arbetet.  

 Hur ser förberedelser ut för barn och personal då ni beger er ut genom förskole-
grinden? 

• Använder ni er av några regler/riktlinjer när ni befinner er utanför förskolegården? 
Vad, varför? Berätta. 
 
Avslutande fråga: Ser du några förändringar som har skett gällande utevistelse i försko-
lan under den tiden du arbetat inom verksamheten? 
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Bilaga B Observationsschema  
Denna typ av observationsschema användes vid observationerna.  

Gör Säger Reflektion 

   


