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Abstrakt 
Childrens outdoor play in preschool 
Educational activities or childcare? 

 

Den här studien utgår ifrån förskollärares erfarenheter och syn på utevistelsen i 

förskolan. Undersökningen beskriver hur förskolor realiserar utevistelsen, och synliggör 

förskollärares tankar och resonemang kring syftet med utevistelsen. Studien visar även 

hur utevistelse planeras och genomförs, samt redogör för olika faktorer som kan 

påverka utevistelsen. Förutsättningarna för utevistelsen varierar på förskolor och 

påverkas av olika ramar och hur möjligheter och handlingsutrymme tas tillvara av 

pedagogerna.  

 

Att förskolor använder mycket av sin tid till utevistelse är idag allmänt vedertaget, och 

därmed blir forskning inom området betydelsefull utifrån ett barnperspektiv. Metoden 

som används i studien är enligt den kvalitativa forskningsprincipen, där fem 

förskollärare från spridda förskolor i olika kommuner ingår som respondenter. Som 

forskningsverktyg har ljudinspelade semistrukturerade intervjuer och deltagande 

observationer använts. Intervjuerna och observationerna har genomförts i direkt 

anslutning till varandra under samma dag på var och en av de fem förskolor som ingår i 

studien.   

 

Resultatet i undersökningen visar ett mönster i att det finns en grundtanke om att 

utevistelse är någonting bra, och att utevistelsen upplevs som ett viktigt inslag i 

förskolans verksamhet, både för barnen och för organisationens struktur. I resultatet. 

redovisas också olika faktorer som påverkar verksamheten utifrån olika ramar. Studien 

visar också intressanta samband och skillnader mellan den pedagogiska verksamheten 

och förskolans olika miljöer, och pedagogers individuella synsätt på förskollärares 

förhållningssätt och roll under utevistelsen. Sammanfattningsvis redovisar resultatet 

olikheter och likheter kring utevistelse på förskolan som innebär att barnen erbjuds 

olika förutsättningar till utveckling och lärande beroende på vilken förskola barnet går.  

 

 

Nyckelord 
 

Utevistelse, förhållningssätt, samspel, utomhuspedagogik, ramfaktorer, sociokulturellt 

perspektiv  
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1 Inledning 
 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på förskollärarprogrammet. I programmet 

har vi läst kurser om barns lek och lärande och om hur både miljön och pedagogers 

samspel med barnet påverkar barnets möjligheter till lek, utveckling och lärande på 

förskolan. Vi har i olika forum under utbildningen diskuterat och analyserat utevistelsen 

på förskolan, där vi samtalat mycket kring pedagogens förhållningssätt och samspel 

med barnen under utevistelsen, och vilken betydelse det kan ha för barnets möjligheter 

till utveckling och lärande. Vi har även diskuterat utevistelsen och interaktionens 

betydelse under utevistelsen utifrån läroplanen. Enligt förskolans läroplan ska; 

 
Lärandet baseras på såväl samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 

varandra. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som 

engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. 
 

                                                             (Lpfö, 98/16:6-7). 

 

Vi har lång arbetslivserfarenhet inom förskolan som barnskötare och vi har båda två 

arbetat på flera olika förskolor genom åren. Det som ligger till grund för våra 

diskussioner på universitetet är att vi har av erfarenheter upplevt skillnader i hur 

utevistelsen på förskolan planeras och genomförs. Vi har också upplevt att 

förutsättningarna för att genomföra olika aktiviteter har skiljt sig från förskola till 

förskola p.g.a. olika ramfaktorer som styr verksamheterna. Faktorer som t.ex. kan vara 

organisatoriska, samhälleliga/konstitutionella eller fysiska; gårdarna ser olika ut, 

pedagogerna har skilda uppfattningar om utevistelsens syfte, barnens sociala, 

ekonomiska och kulturella bakgrund påverkar verksamheten, personaltätheten varierar  

etc. Eftersom många förskolor använder mycket av sin tid till utevistelse så är vi 

nyfikna på att undersöka mer om hur utevistelsen realiseras. På en del förskolor har vi 

upplevt att utevistelsen används för att barnen ska få möjlighet att springa av sig, och att 

barnen då leker själva eller tillsammans med varandra utan pedagogers samspel. 

Pedagoger vi mött under vår VFU har beskrivit utevistelsen som barnpassning vid vissa 

tillfällen och anser att den mesta pedagogiska verksamheten sker inomhus. Vi har även 

erfarenhet av förskolor där utevistelsen används mer organiserat och planerat, där 

pedagoger ser utevistelsen som upplevelsebaserad pedagogik, och där pedagoger och 

barn forskar och samspelar tillsammans i olika grupper och aktiviteter under 

utevistelsen. Dessa skilda upplevelser har väckt en del frågor hos oss och får oss att 

fundera över bl.a vad denna skillnad beror på? Vilka faktorer är det som påverkar 

utevistelsen? Och ger de olika arbetssätten barnen olika möjligheter till lek och lärande 

och utveckling, och i så fall på vilket sätt? Vi är även nyfikna på hur förskollärarna 

själva ser på det pedagogiska syftet till utevistelsen, och hur de ser på utevistelsen 

utifrån läroplanens innehåll. Enligt läroplanen ska; 

 
Förskolan inspirera barnen att utforska omvärlden, och lägga stor vikt vid miljö- och 

naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla 

förskolans verksamheten, och förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett 

varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens 

kretslopp. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i 

planerad miljö och naturmiljö. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns 

utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. Lärandet ska baseras på 

såväl samspel mellan vuxna och barn som  på att barnen lär av varandra. 
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                                                         (Lpfö 98/16:7)   

 

Läroplanens riktlinjer om att lärandet ska baseras på samspel styrks av Skolverkets 

allmänna råd (2013), där det står att “Barns utveckling är interaktiv och relationell, och 

barns självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra barn och vuxna” 

(Skolverket allmänna råd, 2013:24). Ambitionen med vårt arbete är att bidra med 

kunskap om hur utevistelsen på förskolan realiseras, och få en ökad förståelse för hur 

förskollärare tänker och resonerar om syftet med utevistelsen, samt synliggöra faktorer 

som kan påverka utevistelsen på förskolan. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur utevistelsen på 

förskolan realiseras. Vi vill genom undersökningen dels få en ökad 

förståelse för hur förskollärare tänker och resonerar om syftet med 

utevistelsen, samt synliggöra faktorer som kan påverka utevistelsen på 

förskolan.  
 

 Vilka ramfaktorer påverkar utevistelsen enligt förskollärarna? 
 

 Hur beskriver förskollärarna det pedagogiska syftet med utevistelsen 

på förskolan? 
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3 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenterar vi tidigare forskning som berör innehållet och syftet i vår 

studie om barns utevistelse. Forskningen belyser barns utveckling och lärande kopplat 

till barns och pedagogers samspel och interaktion, samt en inblick i ramfaktorteorins 

betydelse för verksamhetens utformning. Det är av vikt att basera sin forskning på de 

frågor som tidigare forskning visar på, samt sätta sin egen studie i relation till den 

forskning som redan finns (Denscombe, 2009). 

 

3.1 Ramfaktorer 

 

Att förstå, tolka och förhålla sig till förskolans möjligheter att erbjuda barn en kvalitativ 

verksamhet kan göras utifrån ett ramteoretiskt undersökningsperspektiv. I förskolans 

verksamhet finns det många yttre ramar som påverkar handlingsutrymmet, som t.ex. 

personaltäthet, lokalers utformning och tillgänglighet, barngruppers storlek, ekonomi 

mm. Christina Gustafssons (1999) forskningsartikel ”Ramfaktorer och pedagogiskt 

arbete” beskriver hur hon försöker tolka en pedagogisk verklighet utifrån ett 

ramfaktorteoretiskt resonemang. Författaren har intresserat sig för och reflekterat över 

ramfaktorers påverkan sedan 1969 och refererar till Dahllöf (1967) och Lundgrens 

(1972) modeller i ämnet. Artikeln grundar sig på författarens egen forskning som 

startade 1972 och var en studie om en skolas försöksverksamhet med friare 

arbetsformer. För att läroplanens mål skulle närma sig verkligheten var de tvungna att 

ändra vissa då rådande ramar. I förhållande till skolans utveckling och resultat har 

författaren problematiserat och förklarat det ramfaktorteoretiska tänkandets möjligheter 

och svårigheter.  

 

Gustafssons (1999) tolkningar och slutsatser är bl.a. att vissa ramar är lätta att 

identifiera, som t.ex. tid och elevgrupperingar, men att en identifikation ändå inte kan 

leda till att man kan täcka alla ramar i en undersökning. Hon menar dock att “man kan 

med vetskap om en viss konstellation av ramar med stor sannolikhet förutsäga vilka 

processer som inte kan uppträda” (1999:47). Undersökningar beskriver ofta tydliga 

objektiva ramar som styrdokument, schema, lokaltillgänglighet mm, men det kan vara 

andra ramar som upplevs av aktören, och som kan vara de mest utslagsgivande. I denna 

studies resultat nämns t.ex .passiva lärare som en problemfaktor. Författaren skriver att 

våra styrdokument kan vara ett problem eftersom de kan tolkas olika och kräver 

professionella lärare som kan identifiera varje situations möjligheter och förutsättningar.  

 

Möjligheter och förutsättningar skriver även Annika Eriksson (2014) om i sin 

studie  ”Förutsättningar blir till erbjudanden” som har syftet att “utveckla kunskap om 

den betydelse förskolans förutsättningar har för de erbjudanden som ges barnen” 

(2014:5). För att få svar på sina forskningsfrågor används observationer och intervjuer i 

kommunala förskolor som central metod för datainsamling. Verksamheten observerades 

med hjälp av videoinspelningar och pedagoger intervjuades. Ramfaktorer som beskrivs 

tydligt i studien är tiden, lokalerna, gruppering av barn, arbetsdelning mellan 

pedagoger. Resultatet visar att pedagogerna utgår från sin förståelse av styrdokumenten 

när de argumenterar för och emot frågeställningar, och att de juridiska och ideologiska 

förutsättningarna som styrdokumenten uttalar är viktiga arbetsverktyg. Det visar också 

att hur pedagogerna förvaltar det handlingsutrymme som förskolans förutsättningar ger, 



 

 

8 

påverkar vilka undervisnings och utvecklingsmöjligheter barnen erbjuds. Bara i detta 

preciserade resultat kring handlingsutrymme uppenbaras många olika ramfaktorer som 

kan ge upphov till vad som sker i verkligheten, där innefattas t.ex. tradition, förändring, 

arbetstider, gruppens storlek, personaltäthet mm. Förskollärarnas ställningstaganden 

påverkas av samhällsförändringar, förskolereformer, historiskt formade 

handlingsmönster, verksamhetens utformning med tanke på juridiska, ekonomiska och 

ideologiska aspekter, samt förskollärares praktiska förnuft.  

 

Eriksson (2014) lyfter även att tradition också är en påverkansfaktor, när det gäller hur 

dagsrutiner framträder nämner hon bl.a. att samling och utevistelse är exempel på 

traditionsburna, och av pedagogerna uppfattade som betydelsefulla, goda aktiviteter.  

De utförs oftast under den tid då flest personal och flest barn är närvarande, och 

påverkas alltså också av personalens arbetstider och barnens förskoletid. Ambitionen 

hos de intervjuade förskollärarna är att utgå från barnens intresse och ha en meningsfull 

verksamhet, men studiens resultat visar att “förväntningar och mål inte alltid delas med 

barnen”(2014:89). Barnen erbjuds undervisning så som den förstås av pedagogerna, och 

erbjuds begränsade möjligheter till det som ligger utanför pedagogernas erfarenhet och 

uppfattning om vad som är betydelsefull kunskap. Denna motsättning kan också bero på 

att ramen för vad som är genomförbart i verkligheten inte alltid sammanfaller med vad 

pedagogerna verkligen vill med sin verksamhet. Författaren konstaterar att 

förutsättningar ständigt förändras, samtidigt som gamla föreställningar om förskolans 

verksamhet alltjämt lever kvar, vilket betyder att pedagogerna måste problematisera 

sina ställningstaganden kontinuerligt i förhållande till de förutsättningar som finns. 

 

Att individer i en social interaktionsdynamik också ramar in olika skolsituationer 

skriver Anders Persson om i sin forskningsrapport. Person skriver “att tänka skola utan 

ramar verkar således delvis fungera, men knappast att göra skola utan ramar” (Person 

2014:391). I rapporten beskrivs hur ramar av olika slag påverkar och begränsar skolans 

verksamhet. Exempel som nämns är; lokaler, verksamhetsorganisation, läroplaner, 

beslutade mål, tid, ekonomiska resurser, personella resurser. Dessa speglas i olika 

perspektiv på utbildning kopplat till Dahllöfs (1967) och Lundgrens (1972) 

ramfaktorperspektiv. (Person beskriver också ett annat ramperspektiv framtaget av 

Erving Goffman, som han anser kan användas med fördel i kombination med det 

svenska perspektivet på ramfaktorer, vi väljer att inte gå in på Goffmans perspektiv i 

denna framskrivning utan håller oss till Dahllöf & Lundgrens teori. För den som är 

nyfiken kan titeln ”Frame analysis” av E. Goffman sökas.) Person skriver om faktorer 

som påverkar verksamheten, det kan vara resurser som; tid, elevgruppen, 

lärarkompetens, rumsliga faktorer, organisering, regler och styrdokument. 

Ramfaktorperspektivet kan uppfattas som en teori om hur olika faktorer möjliggör eller 

begränsar viss undervisning och verksamhet, och hur de faktorerna är utanför lärarens 

möjlighet till påverkan av situationen. “Ramfaktorperspektivet handlar i hög grad om 

faktorer i och utanför skolan som begränsar skolaktörers handlingsfrihet och som så att 

säga är utanför individen” (Persson, 2014:397). Författaren belyser i rapporten 

läroplanens uttryck; “Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för 

skolans verksamhet” (2014:405), och menar samtidigt att just skolplikt och det 

målstyrda lärandet kan minska barnens uppfattning om meningsfullhet och lust. 

Rapporten belyser även olika interaktionsdynamiker i skolan, och beskriver en 

svårtolkad kontext vad det gäller förutsättningar för handlingsutrymme för 

lärare/förskollärare i den faktiska verkligheten. 
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3.2 Utevistelse och utepedagogik på förskolan 
 

Det finns en allmän uppfattning om att vi mår bra av att vara ute, och ”vi tycker att det 

är viktigt att barn får vara ute och röra sig i omgivningarna” (Öhman m.fl, 2011:9). Men 

barns möjligheter till utevistelse har idag förändras med nya bebyggelsemönster och 

livsstilar i samhället (Mårtensson, 2004, Öhman m.fl, 2011). Utevistelse i bostadens 

närmiljö har idag i hög grad ersatts av utevistelsen på förskolegården, där den ingår som 

rutin i förskolans vardag (Mårtensson, 2004). Öhman m.fl (2011) framhåller i sin 

forskningsrapport att samhällsförändringarna lett till att den tid barn har tillgång till att 

vistas i utomhusmiljö många gånger enbart är tiden för utevistelse på förskola eller 

skola. I rapporten framkommer det även att tillgången till och kvalitén av barns 

utemiljöer i förskola och skola varierar stort, och att “idag är detta verksamheter med 

mycket skiftande kvalitet på sin utemiljö och ibland saknas en sådan helt och hållet, och 

det är upp till kommunerna själva att ställa upp eventuella krav på dessa” (Öhman m.fl, 

2011:21). Syftet med rapporten är dels ”att bidra med olika vetenskapsområdens 

perspektiv på de potentiella värdena av att barn och unga har naturkontakt i vardagen ” 

(Öhman m.f, 2011:9), samt att synliggöra vad naturkontakten kan bidra till i barns hälsa, 

utveckling och framtida miljöengagemang. Rapporten bygger på utsagor från fyra 

forskare inom humanekologi, miljöpsykologi, medicin och pedagogik. Rapporten 

handlar om vad forskningen har att säga om villkoren för barns naturkontakt, dess 

betydelse för individen och en hållbar samhällsutveckling.  

 

I forskningsrapporten presenterar forskarna (Öhman m.fl, 2011) fyra huvudtyper av 

argument för nyttan av barns utevistelse i vardagen. Det första argumentet är att barn är 

naturliga och därför hör hemma i naturen, vilket författarna kallar det estetiska 

argumentet. Det andra fokuserar på mätbara aspekter av barns hälsa och fysiska 

utveckling, vilket beskrivs med att barns balans, kondition och styrka förbättras i 

utomhuslek. Detta argument kopplar författarna till de naturvetenskapliga. Det tredje 

argumentet hör till det pedagogiska, där författarna beskriver att gruppdynamiken 

förbättras, konflikter minskar och minnet förstärks i utomhuslek. Den fjärde och sista 

huvudtypen handlar om hållbar utveckling, där författarna menar att unga medborgare 

som får tillfälle till nära kontakt med det som lever och växer i högre grad känner 

engagemang över att samhället bevaras.  

 

Gällande samspelets betydelse för barnets lärande visar Öhmans m.fl. (2011) rapport att 

barn behöver stöttning av vuxna under utevistelsen för att få möjlighet att skapa positiva  

naturupplevelser, vilket författarna framhäver är avgörande för motivationen hos barnet 

i inlärningssituationer i utemiljön. För att bättre förstå förutsättningarna för positiva 

naturupplevelser behöver pedagoger och barn uppleva naturen tillsammans. Under 

utevistelsen behöver  pedagogerna därför vara uppmärksamma på barnen och observera 

hur de upplever naturen i praktiken, beskriver författarna, och menar att bra 

naturbetingelser på en plats inte med självklarhet ger positiva 

naturupplevelser. “Naturkontakten behöver social och kulturell uppbackning” (Öhman 

m.fl, 2011:19). Eftersom barns kontakt med utemiljön idag i stor sätt styrs av vuxna, 

blir uppdraget i förskola och skola extra viktigt med tanke på innehåll och syfte med 

utevistelsen (a.a). 

 
Det är i miljöerna kring förskola, skola och fritidshem som barn vistas i mycket av sin 

vakna tid och där satsningar på naturkontakt har störst chans att nå det stora flertalet 
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barn. Med en mer omfattande vägledningsverksamhet blir det viktigt att fundera på vad 

i naturkontakten och på vilka sätt den kan vara viktig för den som växer upp idag, på 

kort och lång sikt.  
 

(Öhman m.fl. 2011:21) 
 

Barn behöver vägledning för att etablera och utveckla naturkontakten, och med olika 

former av professionell vägledning blir naturen tillgänglig för fler kategorier och i fler 

dimensioner för barnet både fysiskt, estetiskt, kulturellt och emotionellt (a.a). 

 

När det gäller utevistelsen/pedagogers förhållningssätt har Mårtensson (2004) i sin 

forskningsrapport beskrivit sina egna intryck från samspelet mellan barnen och 

personalen under utevistelsen som kan återspegla skilda förutsättningar, förhållningssätt 

och praktiker. Författarens intryck är att vuxna har en mer avvaktande hållning till det 

som händer i barngruppen under utevistelse än under inomhusvistelsen. “På båda 

förskolorna intar personalen den för utevistelse på förskolor typiskt låga profilen med få 

egna initiativ till aktivitet och de vistas betydligt mer i vissa delar av gården än i andra” 

(Mårtensson 2004:58). Det framkommer i undersökningen att det finns en praxis att 

barnen på förskolan ska vara ute minst en gång om dagen, och att pedagogerna ska 

cirkulera på gården och hjälpas åt med alla barn oavsett vilken avdelning barnen går på. 

En annan praxis är också att obefogade samtal mellan pedagogerna inte ska förekomma. 

Dock visar resultatet i studien att det till viss del förekommer obefogade samtal mellan 

pedagogerna under utevistelsen, mer på vissa förskolor än på andra (a.a). Syftet med 

Mårtenssons (2004) studie är att beskriva och göra begripligt hur barn använder sig av 

den fysiska miljön under utomhusleken. Genom att observera barnens lek ute på gården 

och växelvis samtala med barnen om deras aktiviteter, visade forskningen att utemiljöns 

innehåll påverkade barnens samspel och lek. Leken var ”mer bunden till enskilda platser 

på gårdarna t ex i lekhus och buskar, ofta social samvaro och mer finmotoriska 

aktiviteter där miljöns innehåll och platsens karaktär kan vara viktig för leken” 

(Mårtensson, 2004:108). Resultatet visar även hur förskolegårdens innehåll påverkar 

barnens fysiska rörelseaktiviteter och möjligheter till att kunna dramatisera leken. En 

slutsats i studien är att förutsättningarna till lek och lärande på förskolegården varierar 

på olika förskolor beroende på förskolegårdens innehåll, form och terräng (a.a).  

 

Utomhusvistelsens betydelse för barns hälsa, lärande och utveckling förekommer även i 

internationella forskningar och diskussioner. I Nordahl & Johannessons (2013) studie 

från Island framkommer det att utomhusmiljön ses som en viktig faktor, eftersom 

utevistelse kan erbjuder barnen lärande genom möjligheten att uppleva saker genom alla 

sina sinnen enligt författarna. Undersökningen visar att utevistelsen bör användas till att 

stimulera barns hälsa och välbefinnande, och främja barns positiva attityd mot naturen. 

Syftet med studien är att synliggöra vad som karaktäriserar diskursen om 

utomhusmiljöns roll i barns lärande i isländska politiska dokument. Genom att analysera 

vad det står och hur mycket det står om utevistelsen i politiska dokument från åtta 

regioner på Island, är tanken att forskningen kan bidra till att utveckla barnens möjlighet 

till utevistelse på Island.  Författarna beskriver att barns möjlighet till lärande utomhus 

är en pågående process som diskuteras mycket i landet. Processen handlar om att gå 

från en verksamhet med helt avsaknad av utevistelse till att erbjuda en utevistelse 

liknande den vi har i Sverige. 
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När det gäller möjligheter till lärande utomhus har Szczepanski (2008)  med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer undersökt förskollärares uppfattningar av lärande och 

undervisning utomhus. Urvalet i studien består av förskollärare i förskoleklass på två 

olika skolor. Syftet med undersökningen är att försöka fastställa utomhuspedagogikens 

kärna, såsom den uppfattas av lärare verksamma inom området (Szczepanski, 2008). 

Resultatet visar att ”de flesta lärare ser ett värde i utomhusmiljöns möjlighet att 

förmedla förstahandserfarenhet, autenticitet och massivare sinnesstimulering” 

(Szczepanski 2008:44). En annan särskild påtalad fördel med utevistelse är enligt 

undersökningen det sociala klimatet och gemenskapens inflytande på lärandet. 

 

Klaar & Öhmans (2014) studie har syftet ”att empiriskt undersöka relationerna mellan 

lärares undervisning och barns lärande i förskolan, både när det gäller 

utbildningsförfarande och naturorienterat innehåll” (Klaar & Öhman, 2014:37). 

Metoden de använder sig av är att videofilma förskolebarns (1-3 år) utevistelse under 22 

dagar, och sedan transkribera och analysera resultatet. De presenterar ett resultat där 

innehåll och process flätas samman med lärande och undervisning. De beskriver 

lärarnas arbete som mångdimensionellt och komplext, och argumenterar för nyttan av 

att inte sträva efter ämnesspecifikt lärande utan kombinera undervisning och omsorg 

eftersom de visar på att det stödjer barnens kognitiva, estetiska, moraliska och fysiska 

utveckling. ”Samspelet mellan lärare och barn är av avgörande betydelse för 

undervisningen, och att undervisningen är relaterad till den specifika situationen” (Klaar 

& Öhman, 2014:54) Författarna menar att varje specifik situation har stor betydelse för 

barns utveckling då lärare och barn interagerar. Lärarens kompetens att handla och 

samspela i varje ögonblick kan ha en stor betydelse för varje situation (a.a). 

Författarna betonar vikten av lärarens förmåga att interagera med kollegor och barn och 

hur viktigt det är för barnens utveckling och deras inlärning under förskoletiden. De 

skriver också att det behövs mer forskning med tonvikt på interaktionen mellan barnet 

och läraren i barnens lärprocesser. I artikeln har författarna identifierat och analyserat 

lärares olika handlingar i utemiljö och sett hur det påverkar barnens agerande och 

lärande. Den komplexa kontexten i förskolan kräver mycket av förskolläraren som 

måste anpassa sig efter varje unik situation (Klaar & Öhman, 2014). Lärandet är 

situationsbundet menar författarna, och samspelet mellan lärare och barn är det 

avgörande för en fungerande undervisning (a.a).  

 

Johansson & Pramling Samuelsson (2006) beskriver i sitt projekt som stöddes av 

Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté (UVK) Möten mellan barn och 

lärare i förskola och skola, att de kan se både pedagoger som intar en stödjande lärarroll 

som bygger förutsättningar för barnet att leka och lära, men också pedagoger som intar 

en mer kompensatorisk lärarroll som korrigerar och styr barnen.Författarna beskriver 

också att de ofta sett en starkt befäst föreställning hos pedagogerna att lek inte ska 

störas. I projektet har de följt den pedagogiska verksamheten, samt intervjuat och 

observerat barn och lärare. De har haft för avsikt att få en rättvis, rik bild av vardagligt 

arbete med lek och lärande, och intresset har riktats mot samspel mellan lärare och barn. 

I sitt resultat ser de hur lärarna samspelar med barnen med starkt fokus på att det ska 

vara meningsfullt för barnen, och riktar fokus mot både leken och lärandet. Samspelen 

möjliggör att lek och lärande faller inom samma ram, och de skriver att “På så sätt tycks 

lärarna lyckas med att förena tradition och förnyelse” (2006:83). Lärarens komplexa roll 

beskrivs som att “tillsammans med barn bidra till en helhet, en värld, där lekens och 

lärandets former och erfarenheter kan få utrymme” (2006:85). Deras resultat visar att 
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barnen kan se att de kan lära sig av andra barn, och det visar också på att barnen har en 

önskan om att samspela med läraren. Det samspelet beskriver författarna kan handla 

om; stöd och hjälp, bli sedda, uppmärksamhet på regler som bryts, information eller att 

involvera läraren i sin lek. Det är ett spännande resultat som beskrivs, där lärarna visar 

ett förhållningssätt som både kan kopplas till ett skolinfluerat tänkande, gamla 

traditioner och influenser från nyare forskning och läroplanens riktlinjer (a.a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

4 Teorianknytning 
 

I detta kapitel följer den teoretiska ram som är utgångspunkten i vår studie. Två 

perspektiv är framträdande, vi belyser i första delen teorier kring ramfaktorers påverkan 

på verksamheten. I andra delen beskriver vi teorier om utevistelse och utepedagogik.   

 

4.1 Ramfaktorer 
 

Ramfaktorteorin utvecklades under senare delen av 1960-talet av Urban Dahllöf och 

Ulf.P. Lundgren och är en teori inom pedagogiska och skolvetenskapliga området. 

Dahllöf (1967) genomförde en studie om högstadieelevers resultat i skolan i förhållande 

till olika uppdelningar av högstadiet. Där framhåller Dahllöf att det finns variabler som 

påverkar undervisningen och ifrågasätter om detta medför någon förändring angående 

tolkningen av undervisningens resultat i förhållande till organisatoriska ramar. Dahllöf 

beskriver olika variabler som påverkar undervisningsprocesser och utvecklar en teori 

som än idag används och utvecklas, som bygger på att undervisningsprocessen måste 

förstås utifrån sina ramar skriver Lundgren Säljö & Liberg (2017).  

 

Dahllöf (1967) skriver i sina slutsatser att framtida forskning ser lovande ut med tanke 

på att det finns ett behov av en förbättrad förståelse av sammanhangen i 

undervisningsprocesserna i sin helhet, och menar att denna teori med fördel kan 

utvecklas. En utveckling av denna teori gjordes av Lundgren (1972), och de resultat 

som framkom stärkte Dahllöfs teorier och ledde till en vidareutveckling av 

förklaringsmodellen (Lundgren, Säljö & Liberg, 2017). Lundgren inleder 1972 med 

orden “om vi ska förstå, studera, analysera eller förändra undervisningsprocessen är det 

nödvändigt att se det som en process som uppstår inom ramarna”, (vår översättning), 

(Lundgren, 1972:12). Teorin bygger på att det finns faktorer som läraren inte direkt kan 

kontrollera, men som kan ha stor påverkan på verksamheten. Utvecklingen av teorin tog 

fart på 1970-talet samtidigt som samhällsvetenskaplig forskning började ifrågasättas vad 

det gäller både teorier och metoder, och den kvantitativa forskningen förkastades till 

fördel för etnografisk forskning. Då framträdde en empirisk länk mellan 

läroplansteoretisk forskning och ramfaktorteorin, där flera undervisningsstrategier 

kunde förklaras genom att se de ramar som fanns (Lundgren Säljö & Liberg, 2017). 

Debatten kring skolfrågor och pedagogisk forskning ökade under 1970-talet och där har 

Donald Broady haft en framträdande roll skriver Lundgren i ett förord (Broady, 1981). 

Broady menar bl.a. att vi måste ha kunskaper om utbildningens gränser (ramar), annars 

har vi inga förutsättningar att sätta upp reella mål eller hitta pedagogiska metoder som 

leder till målen. Broady skriver också att det behövs konkreta analyser av 

skolans/förskolans faktiska verksamhet, för att kunna diskutera en utbildningspolitisk 

strategi som är realistisk (Broady, 1981). 

Lundgren (1981) definierar ramfaktorteorin och begreppet ram som “faktorer vilka 

begränsar den faktiska undervisningsprocessen och över vilka de som undervisar och de 

som undervisas inte har någon kontroll” (Lundgren, 1981:233). Här visas en indelning 

av ramar som grundar sig på Dahllöfs arbeten;  

 
1- Konstitutionella ramar - inkluderar skollag etc. 
2- Organisatoriska ramar - inkluderar organisatoriska åtgärder relaterade till 

ekonomiska resurser som t.ex. klasstorlek, fördelning av tid osv. Dessa ramar kan också 
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ha en ideologisk motivering som t.ex. regler för elevsammansättningen i klasser eller 

skolor. 
3 - Fysiska ramar - inkluderar byggnader, läromedel, laboratorier, utrustning osv.  

 
   (Lundgren, 1981:234) 

 

Om vi kopplar Dahllöfs ramverk till förskolan är de konstitutionella ramarna våra 

styrdokument som skollag, läroplan för förskolan och skolverkets allmänna råd. 

Organisatoriska ramar kan vara barngruppernas storlek, personaltäthet, fördelning av tid 

och även ideologisk motivering kring barnsammansättning och samarbete. Förskolans 

fysiska ramar är t.ex. antal rum och storleken på dessa, utegårdarnas storlek och 

konstruktion och vilken utrustning som finns att tillgå. 

 

Undervisningen tar gestalt inom ramar som; materiella och personella resurser, 

arbetsdelning, tid till förfogande mm. “Dessa ramar uttrycker samtidigt samhällets 

behov och krav på utbildning” (Lundgren, 1981:237). Författaren beskriver också 

en verklighet av läroplaners reformering som visar på ett behov av att ha en 

övergripande ideologi som också vidmakthåller vissa föreställningar om 

utbildning. Vidare beskriver författaren läroplansreformer som så “värdetunna att 

de inte förpliktigar till något” (Lundgren, 1981:238), och menar att påståenden 

uttrycks så generellt att egentligen varje människa kan instämma. Även om 

Lundgren (Lundgren Säljö & Liberg, 2017) menar att styrningen förändrats under 

2000-talet och blivit mer centralstyrd och mer politiskt styrd, visar Lundgren ändå 

på att det är vissa närramar (den faktiska verksamhetens begränsningar, t.ex. 

personaltäthet), fjärramar (samhällets behov, normer etc.) och den professionella 

läraren som har möjlighet att tolka våra styrdokument utifrån sina perspektiv och 

på så sätt påverka undervisningen (2017). Enligt Lundgrens teorier är det 

sammanfattningsvis många olika ramfaktorer som påverkar  verksamheten i 

dagens skolor/förskolor, och det visar sig att lärarnas tolkningar av våra 

styrdokument kan leda till olika metoder, didaktiska former och olika resultat av 

måluppnåelse.  

 

Gamla traditioner och rutiner kan styra vilka tider och möjligheter som ges till 

utevistelse, och även personalens arbetstider och deras önskemål kan vara det som 

styr (Svedberg, 2016). Författaren påpekar att om utformningen av miljöer och 

agerandet i barngruppen hela tiden utgår ifrån ett vuxenperspektiv så finns risken 

att barnen tappar intresset och glädjen för att leka och lära. Förskollärarens 

kompetens och förhållningssätt är avgörande i hur det handlingsutrymme som 

finns i verksamheten används (a.a). Gruppering av barnen och organisering av 

verksamheten beskrivs som viktiga faktorer för att skapa goda villkor för barns 

lärande. Vilka aktiviteter som erbjuds och vilka möjligheter till undervisning som 

ges styrs till stor del av förskollärarnas kompetens och engagemang menar 

författaren, även om naturligtvis andra yttre ramar också är en påverkansfaktor 

(a.a). I förskolans samhällsuppdrag ligger att “ansvara för kommande 

generationers grundläggande utbildning och fostran” (Svedberg, 2016:47), vilket 

är en konstitutionell ram och visar att förskolan påverkas av politiska ramar såväl 

som av fysiska och organisatoriska ramar (a.a). 
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4.2 Utevistelse och utepedagogik  
 

Eftersom stor del av den forskning och litteratur som inhämtats inför denna studie 

bygger mycket på samspel, barnens lek och lärande så kopplar vi det med det 

sociokulturella perspektivet. En definiering av det sociokulturella perspektivet är 

samspel mellan en grupp människor och individen (Säljö, 2014). Begreppet kan 

förklaras som att man ser på människan och dess utveckling utifrån en helhet av 

psykiska, kommunikativa och fysiska förutsättningar, i samspel med miljöer, artefakter 

och andra människor. En central tanke i det sociokulturella perspektivet på lärande och 

utveckling är att vi människor har förmågan att utveckla språkliga och fysiska redskap, 

som vi samspelar med för att utvecklas. Sociokulturellt lärande kan beskrivas som ett 

lärande som en process, som sker inom individen i samspel med sin omgivning (Säljö, 

2014). Det behövs verktyg för att utveckla tänkandet metoder, och det viktigaste 

redskapet/verktyget i ett sociokulturellt lärande är språket (a.a). En stor förespråkare för 

denna filosofi är Vygotskij som var en viktig person inom detta område. En av 

Vygotskijs tankar var att människor ständigt befinner sig under utveckling och 

förändring, och att samspelssituationer ger oss möjlighet att ta till oss (appropriera) 

kunskaper från våra medmänniskor, och även se nya mönster i de kunskaper och 

erfarenheter vi redan har (Säljö, 2014). Vygotskij definierar skillnaden av vad individen 

redan kan och vad den kan uppnå med hjälp av vuxen/kamrat som den proximala 

utvecklingszonen, vilket är ett begrepp vars innebörd är välbekant för många inom 

förskolans kontext. Den proximala utvecklings teorin handlar om att barn lär genom 

samspel (a.a). När utmaningen för barnets lärande har en högre nivå än barnets 

nuvarande utvecklingsnivå, behöver barnet stöd från någon som kan mer om just detta 

(Strandberg, 2006). Genom att kommunicera och experimentera tillsammans så kan 

stödet leda till ny kunskap hos barnet och vara ett steg till nästa utvecklingsnivå. 

Vygotskij menade att det finns en länk mellan interaktion och intellektet, och att barn 

lär sig genom att tolka och imitera sin omgivning (a.a) . 

 

Ett annat begrepp som finns med i det sociokulturella perspektivet är scaffolding, som 

också är starkt knutet till utvecklingszoner. Säljö (2014) benämner detta kommunikativa 

stöttor, och menar att barnet får hjälp genom att de sam-handlar och sam-tänker genom 

uppgiften och att den vuxne inte enbart delar ut instruktioner. Enligt Vygotskij så är 

lärande något som sker i samspel med omgivningen och inte individuella processer 

(Säljö, 2014). Att ha tillgång till interaktion är något av det allra viktigaste och ”det nav 

som all utveckling snurrar kring” (Strandberg, 2006:17). Författaren belyser även vikten 

av att ha tillgång till aktivitet och kreativitet, vilket är fler faktorer som Vygotskij 

framhåller som viktiga i sin filosofi om individens utveckling. Kopplar man dessa 

teorier till vad läroplanen säger om pedagogers förhållningssätt, som beskrivs som ett 

medforskande förhållningssätt, visar det att interagerandet med barnen alltjämt är 

viktigt. Det är förskollärarens professionalism, attityder och förhållningssätt som avgör 

kvalitén på förskolans verksamhet (Svedberg, 2016). Författaren refererar också till 

Pramling Samuelsson & Sheridan som också hävdar att ”det som har störst betydelse är 

förhållningssättet mellan barn och lärare” (Svedberg, 2016:8). 

 
4.2.1  Utevistelsen på förskolan 

 

Att vara ute är bra, det är en föreställning som de flesta bär på, men varför är det så? 

Barndom är ofta sammankopplad med natur och där naturen betraktas som 
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god  (Halldén, 2009). Författaren menar att den filosofiska tanken och idéhistoriska 

grunden har sina rötter i romantiken, och nämner både Rousseau och Fröbel i sina 

förklaringar kring det goda i naturen och kopplingar till en god barndom. Här 

problematiseras synen på naturen utifrån olika aspekter, relationer till natur, naturen 

som fostrare, hälsoaspekter, naturen som barnens plats och mycket mer för den som vill 

fördjupa sig i detta. En mening som författaren skriver som kan vara intressant just i vår 

forskning är, ”det är alltså möjligt att uppfatta förskolor med utomhusprofil som uttryck 

för kritik av den traditionella institutionen och en möjlighet att erbjuda en friare 

barndom utomhus” (Halldén, 2009:19-20). 

 

Det är viktigt att reflektera över varför vi går ut med barnen (Björklund, 2016). 

Förskolans verksamhet och pedagogrollen behöver synliggöras och reflekteras över i 

alla våra miljöer för att kunna säkerställa att vi arbetar enligt förskolans uppdrag. 

Förskolan bör sträva efter att erbjuda barnen en regelbunden utevistelse, så att barnen 

ges möjlighet att se ett sammanhang under utevistelsen (Ericsson, 2009). Barnen 

behöver få uppleva alla väder och årstider, för att kunna skapa naturkänsla och utveckla 

ett medvetet förhållningssätt till vardagsnaturen. Att skapa naturkänsla måste vara att 

skapa ödmjukhet för den vardagsnatur vi har runt omkring oss, därmed får vi aldrig 

utesluta den nära utemiljön  (a.a). Björklund (2016) anser när det gäller utevistelsen på 

förskolan att vi inte bör benämna det så, utan att all tid faller inom ramen för 

verksamhet, oavsett om den är inne eller ute. Förskolan ska alltid bedriva pedagogisk 

verksamhet oavsett var barnen vistas, och som Björklund beskriver det, att “barns 

utveckling och lärande inte stannar vid tröskeln” (Björklund 2016:26). 

 
4.2.2  Lek och lärande 

 

Leken är en viktig del för barns utveckling och lärande enligt läroplanen (Lpfö, 98/16) 

och nämns ofta även i Skolverkets allmänna råd (2013). Vi har även av egen erfarenhet 

uppmärksammat att den fria leken är en stor del vid förskolors utevistelse, vilket gör att 

vi undersöker vad som skrivits om just lek och lärande i denna del. Detta ämne är en 

stor del inom förskoleforskning vilket gör att vi här endast kort belyser vikten av att 

förstå leken som ett lärande moment.  

 

“Genom lekfullhet utvecklas barnen och leken blir till en del av lärandet” (Svedberg, 

2016:15). När barn uttrycker sig genom lek så är det samma tankeprocess som aktiveras 

som vid lärande, alltså kan man inte särskilja lek och lärande. Som t.ex. när ett barn 

håller på med bygglek och försöker förstå ett problem som kan kopplas till 

matematiken. För att skapa de bästa förutsättningarna för leken och att det finns 

möjlighet till lärande i leken krävs professionella pedagoger med ett lyhört 

förhållningssätt (a.a). 

 

Leken är en sorts psykologisk process för barnen, en medveten aktivitet som ger 

möjlighet att skapa den imaginära världen. ” Förmågan att kunna hantera abstrakta 

symboler, abstrakt tänkande och förstå komplexa sammanhang har sitt ursprung i 

barnets lek. Leken innehåller metoder för att utveckla tänkandet” (Strandberg, 

2006:163).  

 

Förskolans läroplan och uteverksamhet innebär många möjligheter, men förskolor har 

också olika förutsättningar (Björklund 2016). Det krävs ett kontinuerligt arbete med att 
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dokumentera och analysera utemiljön och verksamheten som bedrivs där för att kunna 

berika barns lek och stimulera deras utveckling och lärande (a.a). Författaren beskriver 

vidare hur man kan observera och reflektera över sin verksamheten utomhus för att 

utveckla den. Hon använder sig av olika observationsfokus;  - vad gör barnen, - 

förhållningssätt kring uteverksamheten, - organisation och fysisk miljö, samt hur 

pedagogrollen ser ut. 

 

Förskolegårdar som är av skiftande kvalitet i hela landet kan vara en faktor som bromsar 

barns lek (Ekelund, 2009). Men om det finns en tillräckligt stor och spännande gård 

som inbjuder till lek kan utflykter ses som överflödiga. Utomhus kan också leken i sig 

förändras och samspelen kan utvecklas åt andra håll än inomhus.  Att intressera sig och 

prata med barnen om och i lek kan ge dem bekräftelse på ett sätt de inte är vana vid. 

Pedagogen visar dem respekt och barnet ger troligtvis ett ärligt svar eftersom de är 

experter på lek och kanske upplever att de kan tillföra något till den vuxne. I många 

andra fall kan det vara uppenbart att barn ger oss vuxna det svar som de tror vi förväntar  

oss. Intresse för leken och interagerande med barnen kan ge pedagogerna värdefull 

information för att förstå barnens perspektiv (a.a). Det finns en bred uppfattning om att 

vuxna inte ska störa barns lek, och undersökningar som visar att leken ignoreras 

beskriver Ekelund (2009) och framhäver att barn behöver utmanas och motiveras, och 

att de vill kommunicera sina erfarenheter. “Barns lek och lärande är delar av barns 

livsvärld, en interaktiv helhet” (Ekelund, 2009:15). Leken som hela tiden omdefinierar 

och förhandlar regler, blir en arena för barnen att utveckla kommunikativ kompetens, en 

kompetens som grundlägger barns lärande och skapande förmåga. Barns 

meningsskapande är en förutsättning för lek och lärande, och att pedagoger ger 

utrymme för lekfullhet och gemensam mening (a.a).  

 
4.2.3 Samspelets betydelse/Interaktion 

 

Enligt läroplanen ingår det i förskolans uppgift att förmedla det kulturella arvet till nästa 

generation. “I förskolans uppdrag ingår att utveckla barns eget kulturskapande som att 

överföra ett kulturarv, från en generation till nästa” (Lpfö, 98/16:6). Kultur är något som 

människan skapar och handlar om känslan av gemenskap och samhörighet som håller 

ihop generationer, länder och religiösa grupper (Granberg, 2015). I begreppet kultur 

ingår de vuxnas förhållningssätt, handlingar, attityder och sätt att uttrycka dem. “För att 

förskolan ska kunna förmedla det kulturella arvet till nästa generation krävs en 

medvetenhet om att alla vuxna är barns förebilder” (Granberg, 2015:66). Varje 

pedagogs beteende gentemot omgivningen sätter spår i barnets utveckling och 

personlighet och blir något som barnet bär med sig genom livet. Att förmedla det 

kulturella arvet av värden, traditioner, historia, språk och kunskaper handlar i stor 

utsträckning om att barnen får goda förebilder som de kan ta efter och lära sig av (a.a). 

“Genom sitt förhållningssätt kan pedagogen förmedla moraliska värden, medkänsla och 

intresse för både natur och människor” (Granberg, 2015:67). 

 

Barn har ett utforskande förhållningssätt till sin omgivning, likt forskare gör de 

hypotetiska antaganden, testar och provar sig fram för att upptäcka och lära om vår 

värld (Olsson, 2015). En förutsättning för barns forskande är att pedagogen ser det som 

barnet ser och deltar aktivt i deras utforskande av tillvaron (Granberg, 2015). Att leva är 

att integrera med andra, och det är där nära barnet i barnets värld som de vuxna kan 

träda in med sina egna frågor, sin egen nyfikenhet och bjuda in till samtal. Tillsammans 
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och i samförstånd med en vuxen kan upplevelser ge viktiga erfarenheter som blir till 

kunskaper hos barnet (Granberg, 2015). “Den som vet lite mer kan ju ta den som vet lite 

mindre vid handen och öppna dörrar till ännu fler mysterier” (Olsson, 2015:14).  

 

Pedagogen bör intressera sig för varje barns utforskande (Granberg, 2015). En initierad 

medforskande pedagog ger barnet nya infallsvinklar så att barnet på egen hand 

upptäcker, ser och förstår. På så vis kan utevistelsen på förskolan bli inspirerande och 

lärorik för både barnet som för den vuxne (a.a). Den lustfyllda leken har ett eget värde 

för barnet skriver Svedberg (2016), och ser interaktionen som en möjlighet till att få syn 

på varje barns utveckling. 

  
Om barnen blir lämnade för mycket åt sig själva och varandra, så uppstår inte samma 

möjligheter att utveckla förståelse och kunskaper som om personalen är med barnen 

på det sätt som anges i värdegrund och riktlinjer.   
    
                                                             (Svedberg, 2016:22)     

 

Både förhållningssätt och arbetssätt måste vara medvetet hos pedagogerna för de ska 

uppfattas som professionella, och för att läroplanen ska förverkligas. Med arbetssätt 

menas pedagogernas praktiska arbete med metoder, kunskap om miljöernas betydelse, 

didaktik mm. Med förhållningssätt menas pedagogernas förmågor gällande samspel, 

engagemang, värderingar, bemötande mm. Att ha leken som utgångspunkt i barns 

lärande förutsätter att det finns professionella förskollärare med ett engagerat, 

närvarande förhållningssätt (Svedberg, 2016).    

 

Grundläggande utevana får många barn idag genom förskolans verksamhet, vilket 

innebär att det är pedagogerna som ger barnen de grundläggande känslan för naturen 

och uppmuntrar naturupplevelser (Ericsson, 2009). Pedagogerna behöver vara nära 

barnen under utevistelsen både för att ge trygghet, och för att inspirera, utmana och 

möjliggöra situationer där barnen kan utvecklas och lära. Att lära ute handlar om hur 

upplevelser i naturen kan vara utgångspunkt för nyfikenhet och lärande, vilket kräver en 

närvarande ledare. Barnen behöver en kunnig medupptäckare och medupplevare som är 

lyhörd för barnens upptäckter och utgår från dem i samspelet med barnet, för att ge 

barnet de bästa möjligheterna till lärande (a.a). 

 

Definitionen av begreppet utomhuspedagogik handlar i grunden om att inta ett visst 

förhållningssätt i rollen som pedagog, vilket innebär att vara nära barnen och fungera 

som förebilder och medupptäckare (Olsson, 2015). Utomhusverksamhet handlar om att 

låta barnen göra saker på riktigt. Att erbjuda barnen ett förstahandsintryck via alla sina 

sinnen och att få vara med där det händer. Utomhuspedagogik är att anta ett genuint 

barnperspektiv, genom att lyssna till barnets frågor, intressen och respektera deras 

åsikter och deras sätt att agera, och att följa deras lust att veta mer. Utomhuspedagogik 

innebär att låta inne och ute vara platsen för gemensamma upptäckter, pedagoger och 

barn tillsammans (a.a). Olssons (2015) teorier kring upplevelsens betydelse för lärande 

sammanfaller med Ericssons (2009) åsikter, att det är den direkta upplevelsen som är 

basen och utgångspunkten för lärande utomhus. Eftersom upplevelser berör hela 

människan, alla sinnen, känslor, värderingar och tankar, blir lärande som är baserat på 

upplevelse varaktiga kunskaper (Ericsson, 2009). Författaren skriver att när upptäckar- 

och utforskarglädjen hos barnet tas tillvara ökar barnets möjligheter till lärande, och 
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poängterar i sammanhanget att det är här de vuxna har en viktig roll som medupptäckare 

och utmanare. 

 

Skolinspektionen menar i sin granskning (2012) att man måste skapa motivation och 

lust för att lära och förstå nya saker genom att skapa fler inbjudande och innehållsrika 

miljöer (Svedberg, 2016). Men att en ytterligare väldigt viktig komponent är att 

personalen har ett förhållningssätt som stämmer överens med; engagerad, positiv, visa 

tilltro till barnets förmåga, vara nyfiken och uppmärksam på barnens frågor, visa 

omsorg om barnen, vara intresserad, då det är så läroplanen beskriver personalen i 

förskolan. Sammanfattningsvis ska pedagogerna ha ett medforskande förhållningssätt. I 

samma kapitel beskrivs också att lärande sker hela dagen, och att undervisning är både 

planerad och oplanerad på förskolan. Ett beskrivande exempel om barn som är på väg 

till biblioteket men fastnar i en lövhög visar på rika möjligheter att ta tillvara barnens  

intresse för att bedriva oplanerad undervisning kring naturfenomen, som årstider, vind. 

kretslopp mm (a.a). 

 

Med denna teoretiska bakgrund blir det spännande att utforska hur förskollärarna tänker 

kring sin verksamhet när det gäller utevistelsen. Vilka ramfaktorer är det som uppfattas 

påverka verksamheten utomhus? Och hur beskriver förskollärarna det pedagogiska 

syftet med utevistelsen? 
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5 Metod 
 

Följande kapitel innehåller vårt val av forskningsmetod, undersökningsgrupp och 

tillvägagångssätt, samt en redogörelse för de etiska principer vi förhöll oss till vid 

insamling av empirisk data, och avslutningsvis en metoddiskussion, där vi beskrivit våra 

reflektioner över forskningsmetoden. 

 

5.1 Val av metoder 
 

När en undersökning ska genomföras kan man använda sig av kvalitativ metod och 

kvantitativ metod. Det som styr vilken metod man väljer i en undersökning beror på 

forskningsfrågan. Vad är det forskaren vill undersöka eller finna svar på? Om du som 

forskare har intresse att kunna uppskatta hur många eller hur ofta förekommande något 

är, måste du samla in data som går att kvantifiera, och då använder man sig av den 

kvantitativa forskningsmetoden (Dimenäs, 2014). Om forskaren vill ta reda på 

människors upplevelser, erfarenheter och syn på ett fenomen använder forskaren sig av 

den kvalitativa forskningsmetoden (Dimenäs, 2014,  Allwood & Erikson, 2010).  

 

I vår studie ville vi undersöka hur förskollärare resonerar kring syftet till utevistelsen på 

förskolan och ta reda på hur de beskriver att utevistelsen planeras och genomförs, 

därmed valde vi en kvalitativ forskningsmetod. “Fenomenografi är en kvalitativ 

forskningsansats, där huvudsyftet är att få reda på hur människor uppfattar olika 

aspekter på sin omvärld” (Dimenäs, 2014:157). Genom kvalitativ data kan företeelser, 

egenskaper och innebörder bli synliga genom analys av insamlat datamaterial. 

Metoden behandlar innebörder hos olika fenomen, vars innebörd kan variera hos olika 

personer (a.a). 

 

Som redskap till att samla in data i studien använde vi oss av ljudinspelade kvalitativa 

intervjuer och deltagande observationer. En av de vanligaste metoderna i kvalitativa 

undersökningar är intervjuer där intervjuaren och respondenten möts personligen 

(Denscombe, 2009). “När forskaren behöver få insikt i saker som människors åsikter, 

uppfattningar, känslor och erfarenheter utgör intervjuer med största sannolikhet en 

lämplig metod” (Denscombe, 2009:232). Deltagande observationer producerar 

vanligtvis kvalitativ data, och används av forskare i syfte att tränga in i situationer, för 

att förstå kulturen och processerna i grupper som studeras (a.a). “Observationer erbjuder 

samhällsforskaren ett mycket påtagligt sätt att samla in data och bygger på ögats direkta 

observation av händelser” (Denscombe, 2009: 271).  

 

5.2 Intervju som metod 
 

Intervjuerna i studien är av semistrukturerad kvalitativ karaktär (bilaga A). Med en 

sådan intervju menas att intervjuaren utgår från ett färdigt frågeformulär med öppna 

frågor, som samtalet centreras runt (Denscombe, 2009). En öppen fråga kan beskrivas 

som en fråga som inte har ett färdigt svarsalternativ (Dimenäs, 2014).  Kvalitativa 

intervjuer liknar till formen ett vanligt samtal, men med ett speciellt fokus. Det är 

viktigt att tänka på att inte styra intervjun eller ställa ledande frågor, eftersom det är 

respondenternas uppfattningar och föreställningar som är av intresse (Dimenäs, 2014). 
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Tyngden i en kvalitativ intervju är respondentens egna uppfattningar, synsätt och 

inställningar till ämnet och frågorna.  

 

Anledningen till att vi valde semistrukturerade intervjuer i vår studie var för att 

respondenten skulle få möjlighet att fördjupa sig i frågorna och utveckla sina svar. För 

att detta ska bli möjligt behöver intervjuaren vara flexibel när det gäller frågornas 

ordningsföljd och låta respondenten utveckla sina idéer om de ämnen intervjuaren tar 

upp (Denscombe, 2009). “Det är en fördel om intervjun inte har för många färdiga 

frågor, eftersom detta minskar möjligheten att följa upp respondentens svar” (Dimenäs, 

2014:161).  

 

Vi valde att använda ljudinspelningar vid intervjuerna, detta med stöd från  Denscombe 

(2009), som menar att  ljudinspelningar erbjuder en permanent och närmast fullständig 

dokumentation när det gäller vad som sägs under intervjun. Vi valde medvetet att inte 

använda videoinspelningar vid intervjuerna, eftersom videokameran vanligtvis upplevs 

påträngande och störande, vilket ofta är argument till att forskare väljer att enbart 

använda ljudinspelningar vid intervjuer (Denscombe, 2009). 

 

5.3 Observation som metod 
 

För att kunna ställa de mest givande följdfrågorna vid våra intervjuer så valde vi också 

att göra observationer. Vår tanke var att genom att vara deltagande observatörer vid 

förskolans genomförande av utevistelse så hade vi möjlighet att förstå situationen på ett 

mer komplext vis, för att senare kunna ställa de frågor som ger oss en djupare kunskap. 

Deltagande observationer innebär att forskaren deltar i de studerade människornas 

dagliga liv, antingen öppet i rollen som forskare eller maskerad under täckmantel 

(Denscombe, 2009). Det finns olika varianter att genomföra deltagande observationer 

på. I vår studie valde vi varianten deltagande som observatör, då forskarens identitet 

som forskare är erkänd för undersökningsgruppen och med fördelen att man kan få 

deltagarnas samtycke (Denscombe, 2009). Deltagande observationer förenas med etiska 

problem, vilket innebär att forskaren måste tänka på att informera och få samtycke från 

de personer som observeras (Vetenskapsrådet, 2011). Vi utformade ett 

informations/samtyckes-brev (bilaga B) till förskollärarna som tillfrågades om att bli 

intervjuade och observerade, samt ett informationsbrev (bilaga C) som anslogs på den 

aktuella avdelningen på förskolan. Vi bad inte om personligt samtycke från föräldrarna 

eftersom vi inte skulle observera barnen som individer utan endast observera 

verksamheten och förskollärarnas agerande. Med stöd av Etikprövningslagen så är det  

endast vid forskning på barn som man behöver ha målsmans godkännande (Hermerén 

m.fl., 2011). 

 

Vi utformade ett observationsschema (bilaga D) där vi antecknade hur många 

pedagoger och barn som var ute under våra observationer, hur pedagogerna interagerade 

med barnen och var pedagogerna befann sig i förhållande till barnen. Vi tittade även på 

vilka miljöer som användes av barnen och pedagogerna. Med hjälp av genomförandet 

av våra deltagande observationer hoppades vi kunna ställa de rätta följdfrågorna i 

intervjuerna samt få en ökad förståelse av planering och genomförande av utevistelsen. 

“Den deltagande observationens grunddrag är framförallt intresset för de deltagande 

människornas perspektiv och undersökningens och metodens fokusering på 

vardagslivets här och nu” (Dimenäs, 2014:138). 
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Vi eftersträvade att agera som Vetenskapsrådet (2011) rekommenderar, så objektivt som 

möjligt och försökte att inte påverka det som hände eller påverka de personer som var 

närvarande när vi observerade uteverksamheten. Genom att vara deltagande som 

observatör kan forskaren observera utan att påverka den naturliga miljön (Denscombe, 

2009). Den huvudsakliga prioriteringen vid deltagande observationer är att bibehålla 

miljön så naturlig som möjligt, för att de observerade inte ska agera på annat sätt än det 

normala (a.a). 

 

5.4 Urval 
 

Vårt urval består av fem kommunala förskolor. Vi valde medvetet  att inte vända oss till 

förskolor som redan arbetar med en speciell utomhusprofil, eftersom vi tänkte att de 

kanske bara skulle ge oss färdiga lösningar och ha ett ganska klart syfte med sin 

verksamhet utomhus, till skillnad från förskolor utan speciell utomhusprofil. Urvalet är 

geografiskt utspridda, en av förskolorna ligger i ett mindre samhälle och en i en större 

stad i mellersta delen av landet, och tre i en mellanstor stad i södra delen av landet. Två 

av urvalets samtliga fem förskolor är förskolor som vi kände till sedan tidigare, och tre 

är slumpmässigt handplockade från nätet. Vi har riktat uppmärksamheten i studien på 

avdelningar med barn i åldrarna 3-5 år, för att få en genomgående likvärdig empiri när 

det gäller våra observationer och intervjuer vad det gäller barnens ålder. Detta eftersom 

vår erfarenhet säger oss att förhållningssätt och miljöer kan skilja sig beroende på 

åldersgrupp. 

 

Respondenterna som medverkar i intervjuerna består av fem subjektivt handplockade 

förskollärare. Samtliga respondenter visade sig ha mer än 14 års erfarenhet av arbete 

som förskollärare inom förskolan. Vid kontakt med förskolornas rektorer önskade vi att 

få intervjua förskollärare med erfarenhet, eftersom erfarenhet inom området “anses 

kunna ge värdefull data” (Denscombe 2009:37). Subjektivt medvetna urval innebär att 

forskaren medvetet tillfrågar tänkbara respondenter som de anser troligt kunna ge mest 

värdefull data, och som har något speciellt att bidra med, en unik inblick eller en 

särskild position. Ett medvetet urval kan öka studiens trovärdighet (a.a). Samtidigt är vi 

medvetna om att ett bredare urval, med förskollärare med varierad erfarenhet kanske 

skulle ge oss ett annat resultat. Samtliga förskollärare i studien är kvinnor i åldrarna 

mellan 40 och 55 år,  vilket inte var ett medvetet val utan en slump.   

 

Studiens urval är även påverkat av att undersökningen praktiskt skulle vara möjligt att 

genomföra, både utifrån tidsaspekt och geografiskt läge. Studien har för få intervjuer för  

att resultatet ska vara landsövergripande. Resultatet ger istället en inblick i hur det kan 

se ut på förskolor i Sverige.  

 

I rapporten har vi valt att benämna de fem förskollärarna med F1, F2, F3, F4 och F5. 

 

5.5 Tillvägagångssätt 
 

Vi började med att sätta oss in i vad tidigare forskning och litteratur skriver om våra 

forskningsfrågor. Sedan sammanställde vi intervjufrågor (bilaga A) och ett 

observationsschema (bilaga D). Innan vi påbörjade våra intervjuer och 

observationer genomförde vi två pilotundersökningar. En pilotundersökning kan 

förklaras som en provstudie som görs i en mindre skala än den fullständiga studien och 
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fungerar som en förberedelse för den kommande studien. Båda våra 

pilotundersökningar genomfördes på en förskola och med en förskollärare som inte 

ingår i studiens urval. Först testade vi att använda vårt observationsschema under två 

observationer, sedan provade vi att ställa våra intervjufrågor till en förskollärare. Syftet 

med att använda pilotundersökning är att forskaren kan fundera över de erfarenheter 

som gjorts, som exempelvis ifall frågorna i något fall blev ledande eller om svaren 

följdes upp i tillräcklig grad (Dimenäs, 2014). Genom en pilotundersökning där man 

låter några fristående personer ingå, kan man hitta möjligheter till förbättringar i sitt 

forskningsverktyg (Lantz, 2015). “Även om man själv anser att alla frågor är väl 

formulerade o.s.v. är det inte säkert att andra tycker det” (Lantz, 2015:49). Efter 

pilotundersökningarna korrigerade vi några av intervjufrågorna så att de förtydligades 

och gjorde mindre ändringar i observationsschemat, så att dokumentationen skulle bli 

lättare att koppla till våra frågeställningar.  

 

Vi kontaktade därefter de tilltänkta förskolorna för studien, och frågade om de var 

intresserade av att delta i undersökningen, och för att boka tid för observation och 

intervju. Tiden för observationerna planerades in till en och en halv timme under en 

förmiddag på varje förskola. För att kunna lyssna uppmärksamt och hålla fokus under 

intervju samtalen planerades tiden för intervjuerna till att få ta max en timme, vilket 

bokades in efter observationen på respektive förskola. “Längden på intervjun är  

naturligtvis beroende på frågeområde, men allmänt kan sägas att den helst inte bör 

överstiga en timme, längre tid än så gör att trötthet infinner sig” (Dimenäs, 2014:51).   

 

På varje förskola  genomförde vi sedan först en observation och därefter en intervju med 

en förskollärare. Vi fick möjlighet att presentera oss för barn och pedagoger på 

avdelningen och sedan följa med ut på gården. Under observationen tittade vi på 

aktiviteterna på gården, och vilka samspel som ägde rum. Vi såg också hur miljön var 

utformad och hur den användes. På observationsschemat antecknade vi tillfällena då 

pedagogerna och barnen samspelade och i vilka sammanhang detta skedde, samt vilken 

del/delar av utemiljön som användes  av barnen och de vuxna under 

observationen. Sammantaget varade varje observation i minst en timme, med undantag 

av två observationer där den ena pågick ca 30 minuter och den andra endast blev en 

observation av förskolans utemiljö utan barn. Vi använde oss medvetet av observationer 

i anslutning till våra intervjuer för att säkerställa kvaliteten på vår undersökning. Vår 

tanke med att först genomföra observationerna och sedan göra intervjuerna under nära 

tidsram var att observationerna då kunde bidra till att öka våra möjligheter att ställa rätt 

följdfrågor vid intervjun, samt att “genom direkta observationer av det mänskliga 

beteendet på individnivå” (Lantz, 2014:51) få tillförlitlig data för vår empiri.  

 

Intervjuerna transkriberades sedan för att kunna bearbetas och tolkas. “En transkriberad 

intervju är en skriftlig konstruktion av en muntlig kommunikationsform” (Dimenäs, 

2014:148). Därefter bearbetade vi materialet och gick igenom allt material 

tillsammans  upprepade gånger för att hitta centrala kategorier som kunde utgöra vårt 

resultat och bidra med att svara på våra frågeställningar. 

Vi började vår bearbetning med att döpa varje transkriberad intervju med de fingerade 

namnen F1, F2, F3, F4 och F5. Sedan skrev vi nyckelord bredvid varje intervjusvar på 

vad svaret berörde och egentligen handlade om, (t.ex. miljö, antal barn, planering). Efter 

det letade vi efter teman och kategorier som var relevanta för våra frågeställningar. 

Detta gjorde vi genom att sammanföra nyckelord som hade gemensam underliggande 
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mening i det som sades med varann och koppla dessa till teman och kategorier (t.ex. 

gårdens storlek och antalet barn  blev temat - organisation och struktur). Vi markerade 

citat i transkriberingen som vi sedan kunde använda som stöd vid vår beskrivning av 

resultatet. Efter det sökte vi samband och framträdande mönster i materialet till vår 

empiriredovisning. Vid bearbetning av data handlar det om att komma fram till 

slutsatser baserade på samband, mönster och teman som identifieras i datamaterialet och 

som svarar på studiens frågeställningar (Denscombe, 2009). 

5.6 Etiska övervägande 
 

Vid forskning behöver man ta hänsyn till individers integritet genom att förhålla sig till 

några forskningsetiska aspekter. Forskaren har ytterst själv ansvaret att se till att 

forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel enligt Vetenskapsrådet (2002). 

Här nedan redogör vi för vilka etiska principer, lagar och regler vi har förhållit oss till i 

vårt arbete.  

 

Vid insamling av data förhöll vi oss till vetenskapsrådets fyra individskyddskrav, som är  

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av 

forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet 

innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet innebär att i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem, och nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter 

om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål (a.a).  

 

Samtliga förskollärare som intervjuades gav sitt samtycke till att ingå i vår 

undersökning, efter att de fått information om undersökningens syfte, innehåll och 

utförande. Det är vi som forskare i undersökningen som ansvarar för att nödvändiga 

tillstånd och godkännanden finns (Vetenskapsrådet, 2002). Innan vi påbörjade 

intervjuerna informerades samtliga förskollärare om att deras deltagande är helt frivilligt 

och att de har rätt att avbryta när de vill under studiens gång. Vidare informerades om 

att allt de säger under intervjun kommer att behandlas anonymt i rapporten, och att 

deras och förskolans namn  kommer att avidentifieras innan rubricering. Även namn på 

platser som nämns i intervjuerna är fingerade. Vi informerade även om deras rätt att få 

ta del av resultatet. 

 

5.7 Metoddiskussion 
 

Att använda semistrukturerade intervjuer som metod i vår studie passar, eftersom vi 

ville undersöka förskollärarnas åsikter och synpunkter, grundade på berättelser utifrån 

förskollärarnas egna erfarenheter inom förskolans verksamhet. Genom att låta 

respondenterna fördjupa sig i frågorna under intervjun blir synpunkterna utvecklade och 

materialet för analys blir bredare. “Åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter - 

dessa sakers natur är sådan att de snarare behöver utforskas på djupet och i detalj än 

redovisas med några enstaka ord” (Denscombe, 2009:233).  

 

En fördel med semistrukturerade intervjuer är att frågorna har svag struktur, vilket 

innebär att intervjuaren kan ställa följdfrågor till respondenten som följer respondentens 



 

 

25 

tankar, och inte en i förväg bestämd ordning. Genom att ställa frågor kopplade till 

frågeställningen kan vi få reda på förskollärares erfarenheter om fenomenet vi vill 

undersöka. Vid en semistrukturerad intervju är “svaren öppna och betoningen ligger på 

den intervjuade som utvecklar sina synpunkter” (Denscombe, 2009:235). 

 

Att använda ljudinspelning vid intervjuer är bra av flera anledningar, dels får man med 

allt vad respondenten säger och man kan även höra intervjuarens frågor. Att kunna 

lyssna på hur frågorna ställs till respondenten är bra eftersom det går att höra ifall 

intervjuaren har ställt ledande frågor som kan påverka respondenten och respondentens 

svar. Men ljudinspelning kan också göra respondenterna obekväma och påverka 

resultatet negativt. Det är samtidigt en väldigt tidskrävande metod, eftersom att 

transkribera alla intervjuer korrekt och bearbeta dem tar mycket tid i forskningsarbetet. 

 

För att få insikt i hur utevistelsen realiseras på olika förskolor använde vi oss av  

deltagande observationer. Deltagande observationer innebär att forskaren deltar i de 

studerades människornas dagliga liv, antingen öppet i rollen som forskare eller 

maskerad under täckmantel (Denscombe, 2009). Vi eftersträvar objektivitet och 

försökte att inte påverka det som hände eller de personerna som var närvarande när vi  

observerade uteverksamheten i enlighet med vad Hermerén (2011) skriver om kvalitet 

och tillförlitlighet i en observationsstudie. Vid en deltagande observation får forskaren 

möjlighet att lägga större vikt vid djup än bredd i materialet. “Deltagande observation 

kan i högre grad än andra metoder producera data som reflekterar detaljer, subtiliteterna, 

komplexiteten och de inbördes förhållandena i den sociala värld som undersöks” 

(Denscombe, 2009:284). 

 

Vår undersökning blir trovärdig då vi har ställt frågor som syftar till att svara på våra 

frågeställningar, och ställt dem till personer som har insikt  och erfarenhet i ämnet. Vi 

anser också att det blir ett djup i informationen vi får, genom att vi också deltar och gör 

observationer innan intervjuerna. Intervjuerna spelas in och transkriberas korrekt och 

resultat återges med inslag av citat. Citaten kan sedan återges här med grammatiska fel 

och ofullständiga meningar, men stärker på det sättet trovärdigheten. 

 

Den sammanställda validiteten, att undersökningen och resultatet är “bärande i 

sammanhanget” (Allwood, 2012:133), tolkar vi som god då vi genomfört fem intervjuer 

och även observationer på varje ställe. I tillförlitligheten räknar vi också in att 

förskolorna som ingår i studien valts utifrån “slumpmässiga val” utifrån de kommunala 

förskolorna i våra respektive närmiljöer, istället för att göra medvetna val av förskolor 

som vi tror ger oss de “svar vi vill ha”. Observationerna utförs så objektivt det är 

möjligt, men kan naturligtvis avspegla våra förutfattade meningar. 

 

Tillförlitligheten ska ju också bedömas utifrån de metoder vi använt och att inte 

resultaten varierar utifrån vem som gör undersökningen. Efter att ha läst varandras 

transkriberingar tolkar vi att de genomförts så objektivt det har varit möjligt. Vi anser 

att vi gjort det vi skulle göra i vår undersökning och varit så objektiva vi bara kunde, 

bl.a. genom att följa ett observationschema (bilaga D) som skulle ge oss tillförlitliga 

observationer som talade om vad som faktiskt syntes. Observationerna kommenterades 

sedan också av respondenten i intervjun då något var oklart. Vi använde oss av samma 

undersökningsmaterial i samtliga intervjuer och observationer, och visar även med citat 

att svaren är förankrade i verkligheten.  
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Genom att redan i brevet till förskollärarna (bilaga B) försäkra att vi inte ville syna 

förskolorna eller förskollärarna, utan bara önskade ärliga svar om verksamheten, 

hoppades vi öka möjligheten till trovärdighet i respondenternas svar. Förskollärarna 

hade också fått frågorna mailade till sig i förväg så att de skulle veta vad intervjun 

skulle handla om, och känna sig bekväma i det. Samtidigt kan ju förberedelsen betyda 

att de tänkte ut svar, eller rådfrågade kolleger om korrekta svar, men vi gjorde ändå så 

med syfte att få respondenten att känna sig trygg och inte överrumplad. Vi använde oss 

också av kollegialt småprat om förskolans verksamhet och svårigheter och möjligheter 

för att de skulle känna sig bekväma och inte uppfatta oss som några experter i ämnet 

utan som medforskare.  

 

Vår undersökning försvårades dock av tidpunkten den var förlagd till, vilket var under 

månaderna maj-juni, som är en hektisk tid på de flesta förskolor. Utifrån respondenterna 

och även utifrån egna erfarenheter har de flesta förskolor avslut av tema-arbete, 

sommarfester, utvecklingssamtal, utvärdering mm. under den tidsperioden på året. Det 

var svårt att hitta förskollärare som hade tid att ta emot oss och ställa upp på intervjuer.  

 

Eftersom en av intervjuerna bokades in sista veckan innan semesterstängningen så 

bokade vi in en femte intervju för säkerhets skull, (om den fjärde inte skulle bli av). 

Även observationerna blev påverkade av tidpunkten, då flera förskolor hade färre barn 

kvar i verksamheten och även flera av de ordinarie pedagogerna hade påbörjat sin 

semester. En av observationerna blev bara en observation av utemiljön, utan några barn. 

 

När det gäller överförbarhet så handlar det mesta av kvalitativ, småskalig forskning 

faktiskt om fyndens överförbarhet (Denscombe, 2004). Vi tänker att många förskolor i 

landet kan känna igen sig i denna forskning, även om forskningen inte baseras på ett 

större urval av människor som är representativa för den bredare populationen. 
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6 Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenteras sammanställningen av insamlad data genom en kvalitativ 

analys. En kvalitativ analys innebär att data sorteras och sammanställs för att få en klar 

överblick över vilka upplysningar resultatet kan ge utifrån frågeställningarna i studien  

(Dimenäs, 2014). För att data ska kunna användas i forskningssyfte måste materialet 

först bearbetas och sorteras på ett sätt som gör den tillgänglig för analys (Denscombe, 

2009). Förskollärarnas svar är uppdelade i beskrivningskategorier och utgör 

undersökningens resultat. Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om hur 

utevistelsen på förskolan realiseras, och få en ökad förståelse för  hur förskollärare 

tänker och resonerar om syftet med utevistelsen, samt synliggöra faktorer som kan 

påverka utevistelsen på förskolan.  

 

Vi har delat upp det analyserade materialet i fyra huvudrubriker med två till fyra 

underrubriker. Första huvudrubriken redogör för faktorer som kan påverka utevistelsen 

på förskolan för barnen. Andra huvudrubriken beskriver förskollärarnas egna tankar om 

syftet med utevistelsen. Tredje huvudrubriken redogör för vad resultatet visade om 

förskollärarnas syn på pedagogens roll i utevistelsen, och slutligen avslutas kapitlet med 

en analys av resultatet. I texten benämns förskollärarna som ingår i undersökningen med 

namnen F1, F2, F3, F4 och F5. Förskolornas namn och platser är fingerade i de fall där 

de nämns. 

 

6.1 Faktorer som kan påverka utevistelsen på förskolan 
 

Samtliga respondenterna berättar att barnen vistas utomhus på förskolan minst en gång 

om dagen oavsett väder. Vistelsetiden barnen är ute varierar  på de olika förskolorna, 

och beror enligt resultatet på olika ramfaktorer som t.ex. verksamhetens 

struktur,  barngruppen och antal barn och pedagoger, årstid, planering och 

förskolegårdens yta och form. 

 

En genomgående ramfaktor i alla intervjuer är att årstiden och vädret påverkar 

utevistelsens längd och antalet tillfällen per dag som barnen vistas utomhus. “På 

vintrarna går vi kanske inte ut lika mycket. Det beror ju på att det är kallt och blött eller 

blivit mörkt” (F4). 

“Men vi är alltid ute, alla dar, nånting. Sen kan det ju bero på vädret och framförallt hur 

kallt det är” (F5). Överlag visar resultatet att under vinterhalvåret kan utevistelsen vara 

mindre omfattande pga det kyligare klimatet och att det blir mörkare tidigare på dagen.  

 
6.1.1 Strukturella och organisatoriska aspekter 

 

Utevistelsen ses som en självklarhet och ingår som en rutin i förskolans struktur av 

verksamheten, enligt resultatet. Samtliga förskollärare beskriver på olika sätt vikten av 

utevistelsen. En förskollärare berättar att de anpassar utevistelsen efter vilket projekt de 

arbetar med. “Det beror lite på vad man har för projekt, om man är ute med projektet 

eller inne” (F5).  Det innebär enligt förskolläraren att det är projektets innehåll som styr 

hur ofta och vilka tider barnen vistas utomhus. 
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Några av respondenterna menar att utevistelsen på förskolan är någonting som är 

nödvändigt för själva organisationen, för att det praktiskt ska vara möjligt att bedriva 

verksamheten så som den görs idag. Några förskollärare berättar att barnen alltid vistas 

utomhus då det är veckoplaneringar, och att detta är inplanerat i verksamhetens struktur 

för att det ska vara möjligt att få till planeringarna. “Om det är någon som har planering 

så brukar vi hjälpas åt. Vi brukar vara två avdelningar på varje sida, så att inte alla fyra 

avdelningar är på samma” (F4).  Veckoplaneringen  är vanligtvis förlagd till en dag i 

veckan och håller på i mellan en till tre timmar, antingen på förmiddagen eller på 

eftermiddagen. När pedagogerna på en avdelning har sin planering strukturerar 

förskolorna upp verksamheten på så vis att alla barn är ute på förskolegården 

tillsammans, med översyn av de pedagoger som inte planerar, beskrivs i intervjuerna. 

Under planeringstillfällena då barnen är ute tillsammans styr förskolegårdens yta och 

form vilka delar av gården som barnen kan och får vistas på.  

 

Resultatet visar även att barnantalet och antalet pedagoger påverkar utevistelsen när det 

gäller hur mycket tid och på vilket sätt barnen får tillgång till utevistelse på förskolan. 

 
Man kan inte ha 22 barn inne, då kan man inte ge alla barn det de behöver under 

veckan, om man inte flyttar ut pedagogiken. Då får man använda sig av uemiljön. Så 

kan man ju spontan gå ut också, och att nån pedagog då följer med ut. Men då måste 

man ju vara tillräckligt många pedagoger, så att man kan dela upp sig. 
 

                                                                                   (F4). 
 

Ett par av respondenterna beskriver att de kan ha svårt att gå ut när det är många barn 

och för få pedagoger på eftermiddagarna. “På vintrarna går vi kanske inte ut lika mycket 

på eftermiddagarna. Det beror ju på om det är kallt och blött eller om man är färre 

personal, med tanke på barnens alla kläder” (F4). En förskollärare berättar att de pga det 

stora barnantalet delar upp tiden då barnen är ute på gården under förmiddagarna med 

viss överlappningstid mellan olika barngrupper. 

 
Dom små har arbetat fram att dom tar emot barnen vid halvnio, dom som är 

femtontimmars och sen är dom ute nu, hon är halv elva nu, så dom har varit ute i två 

timmar nu. För dom har ju arton barn så dom är ju rätt så stor grupp och då tycker 

dom  att det är rätt skönt och dela upp det så. Och vi på den stora avdelningen går ut vid 

tio tiden och är ute till lite efter elva, och äter vid halv tolv.  
 

                                                                                (F2).   
 

Uppdelningen planeras efter vilken tid barnen äter lunch. Däremot beskriver samma 

förskollärare att alla barn och pedagoger på förskolan går ut på gården tillsammans på 

eftermiddagarna, eftersom förskolan har som struktur att ha sina stängningar utomhus 

under våren och sommaren.  

 
6.1.2 Utomhusmiljön – förskolegårdens form och storlek 

 

Resultat visar att utevistelsen erbjuder barnen olika möjligheter till utveckling och 

lärande på olika sätt. Det framkommer både i intervjuerna och observationerna att 

förskolegårdarna är utformade olika och har varierade tillgångar och resurser till lek 

redskap och material, som kan stimulera barnets utvecklingspotential. En förskollärare 

uttrycker att “jag har jobbat på ställen i stadsmiljö med endast en liten bakgård. Då 
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måste man ju tänka annorlunda. Då måste man gå iväg mer”  (F4). Förskollärare anser 

vidare att som pedagog behöver man vara flexibel och anpassa utevistelser efter vad 

förskolegården har att erbjuda barnen.  

 

En enhetligt uppfattning som genomsyrar samtliga intervjuer är att det finns ideer och 

förslag på hur utemiljön skulle kunna förbättras ute på förskolorna. Förbättringar som 

skulle kunna bidra till att göra utemiljön både roligare och mer stimulerande för barnen, 

vilket skulle gynna barnens lärande och utvecklingsmöjligheter, menar respondenterna. 

“Vi har ju pratat mycket om vad vi vill. Sätta upp saker på staketet som skramlar och 

låter, eller göra hinderbanor eller så” (F4). De hinder som respondenterna upplever 

stoppar möjligheterna att utveckla och förbättra utemiljön är både ekonomiska och 

saknad av tillåtelse. “Vi hade ju ideer om att bygga en biltvätt och en bensinstation ja, 

men vi får inte för fastighetsägaren” (F1). “Nej, du vet, vi hade ju velat haft såna där 

kabeltrummor, och göra en elefant av, men nej det är farligt. Det är både pengar, eller så 

är det farligt” (F3).  Enligt intervjuerna stoppas utvecklingen av förskolegårdarna ibland 

även av högre instanser, med argument kopplade till säkerheten för barnen på gården, 

om vad som klassas som farligt material eller redskap. 

 
6.1.3 När och hur utevistelsen planeras 

 

Det går att se en gemensam faktor i intervjuerna att utevistelsen som förekommer i 

andra utemiljöer än förskolegården, planeras och organiseras i större utsträckning än 

vad utevistelsen på förskolegården gör. Samtliga respondenter berättar att de minst en 

gång i veckan använder andra utemiljöer än förskolegården. “Femårsgruppen går både 

till Storskogen och till Gröndalsfältet (fingerade namn) varje vecka, men dom andra 

yngre avdelningarna går till skogen varje vecka” (F5). ”Vi går till folkparken, eftersom 

den ligger så nära. En dag i veckan, varje tisdag går vi dit” (F4). Hur förskolan 

geografiskt är placerad och ålder på barnen styr vilka andra utemiljöer  barnen och 

pedagogerna har möjlighet att kontinuerligt besöka och använda som utemiljö 

 

Tiden för utevistelsen på förskolegården planeras i mindre skala än utevistelsen i andra 

utemiljöer, enligt intervjuerna. Den pedagogiska planering som sker av utevistelsen på 

förskolegården görs vanligtvis separat av varje arbetslag på respektive avdelning under 

veckoplaneringen. Några av respondenterna anger att de inte planerar utevistelsen på 

gården så mycket alls. “Vi är nog mer fokuserade på inomhus. Där blir det mer 

planerade lärande möjligheter. Ute blir mer spontant” (F4).  En förskollärare poängterar 

även att det är viktigt att barnen bara får vara och får leka. Att man inte alltid behöver 

eller bör planera utevistelsen, med argumentet att barn är så styrda under dagen och 

behöver få bara vara ibland.  

 

Förskollärarna beskriver att det är pedagogerna på respektive avdelning som står för den 

planering som sker av barnens utevistelse. Dock framhåller en av förskollärarna att på 

deras avdelning är barnen delaktiga i planeringen av utevistelsen då de går iväg från 

förskolegården, genom att låta barnen komma med önskemål om vart de ska gå. ”Vi har 

vissa ställen vi brukar gå till på måndagar då vi ju har vår utedag, då samlar vi barnen 

och de får rösta var de vill gå, och komma med egna önskemål” (F1).  I intervjun 

beskriver samma förskollärare fler tillfällen där de bjuder in barnen till delaktighet, bl.a. 

när det gäller barnens möjligheter att själva välja om och när de vill gå ut.  
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I intervjuerna framkommer att den befintliga gemensamma planering kring utemiljön 

som sker då hela förskolans personalstyrka deltar, sker på arbetsplatsträffar en gång i 

månaden. Där det överlag endast diskuteras om vilka gemensamma regler som ska gälla 

kring det praktiska ute på gården, som tider för den dagliga städningen av gården eller 

när barnen ska tillåtas använda cyklarna osv. Argument som framkommer till att detta 

tas upp på arbetsplatsmöten är för att skapa en säker miljö för barnen “tex vid dom 

gungorna där får man inte hoppa över staketet, men det är ju av säkerhetsskäl” (F5). 

Det framkommer också i intervjuer att utevistelsen på förmiddagarna oftare är mer 

planerad och strukturerad än vad utevistelsen på eftermiddagarna är. Argumenten  till 

detta är dels att det är färre  personal på eftermiddagarna än vad det är på 

förmiddagarna, samt att det är svårare att planera verksamheten på eftermiddagarna 

eftersom barnen börjar gå hem och har olika vistelsetider på förskolan. 

 

6.2 Förskollärarnas syn på utevistelsens syfte 
 

Resultatet i studien visar att förskollärarna beskriver att det finns en allmän åsikt om att 

utevistelsen på förskolan är viktig, och något positivt för barnen utifrån olika men något 

oklara perspektiv. Hälsoaspekter och motoriska möjligheter,  utvidgade upplevelser och 

förändrade intryck är några av fördelarna och syftena till utevistelsen som nämns i 

intervjuerna.  

 
6.2.1 Hälsoaspekter och motoriska möjligheter 

 

Samtliga förskollärare nämner att utevistelse är bra för barnets hälsa och motoriska 

utveckling.  Några av förskollärarna säger att innemiljön är så pass trång, liten eller har 

så dåligt luftsystem, så att det är nödvändigt utifrån hälsoperspektiv att barnen även 

vistas utomhus under dagen.  “Hälsomässigt så mår man ju bra av att va ute. Vår 

innemiljö är ju väldigt torr och så, och om man ska tänka bakterier och så, så frodas ju 

dom mer i inneluften” (F5).  

 

Resultatet från samtliga intervjuer visar att utevistelsen erbjuder barnen möjligheter till 

fysiska aktiviteter och utökade motoriska utmaningar, dock i varierande utsträckning 

och på olika sätt. Samtliga förskollärare berättar om utemiljöns utformning och yta och 

barnens aktiviteter och lekar ute på förskolegården och i de andra utemiljöer  som 

besöks. Våra observationer visade en utemiljö med varierande  terräng, underlag och 

ytor, exempelvis plana ytor för bollspel, asfalt att cykla på, skogspartier, gräsmattor och 

lekredskap i form av hopprep, bollar och sandlåda saker m.m.  Samtidigt visade 

observationerna viss skillnad på kvaliteten av förskolegårdarna, när det gäller både yta, 

terräng, tillgång till redskap och material.  

 

Förskollärarna anser att utevistelsen är bra för barnens motoriska utveckling, eftersom 

utemiljön erbjuder andra större ytor än innemiljön och andra redskap och material som 

kan stimulera barnets motorik på andra sätt än vad innemiljön erbjuder. Övervägande 

förskollärare uttrycker att syftet med utevistelsen är att barnen får röra på sig och 

använda kroppen på andra sätt än inomhus. “Syftet finns det ju flera. Men att få röra på 

sig, att få använda kroppen på ett annat sätt”(F5). “Det är mycket, ut och röra på sig, 

frisk luft, att man får en större bredd, att barnen får mer möjligheter” (F2). “Hos oss får 

man inte springa inne, för vill man springa så får man gå ut. Så det är ju mycket rörelse, 

vi har en ju en väldigt kuperad gård med lite backar” (F1). Trots att det framkommer 
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fler argument till syftet med utevistelsen i intervjuerna, så är det starkaste syftet att 

utemiljön erbjuder barnen bättre och mer utrymme till fysisk aktivitet än vad innemiljön 

gör.  

 
6.2.2 Upplevelsebaserad pedagogik och förändrade intryck 

 

Det framkommer i intervjuerna att några av förskolorna plockar ut  material från 

innemiljön som barnen får tillgång till under utevistelsen, för att erbjuda barnen fler 

upplevelser och intryck. En förskollärare säger att när man gör vissa aktiviteter ute som 

man även gör inomhus så erbjuder detta barnen en helt annan upplevelse. “Man kan ju 

gå ut och måla, det blir ett helt annat ljus att måla ute, ja det blir en helt annan 

upplevelse, man får andra intryck” (F4).  

 

I intervjuerna säger flera av förskollärarna att utemiljön erbjuder barnen en större 

möjlighet till förståelse för naturens ekosystem och en hållbar utveckling, och att när 

barnen får uppleva naturen på nära håll, kan barnen bättre förstå naturens tillgångar, och 

öka barnens emotionella förståelse för djuren och naturen. En förskollärare säger även 

att “vi har ju sått också, i pallkragar, alla ska ju ha nån odlingslott, det ska alla barn ha 

tillgång till på förskolan” (F1). Förskollärare beskriver vidare att de arbetar med att odla 

och kompostera med barnen, för att få in ekosystemet. 

 

6.3 Förskollärarnas syn på pedagogens roll i utevistelsen 
 

Både intervjusvaren och observationerna i den här studien visar skillnader i hur 

pedagogerna förhåller sig till barnen under utevistelsen. Huvuddelen av respondenterna 

betonar att de själva anser att det är lika viktigt att vara  nära barnen ute som inne på 

förskolan. Övervägande förskollärare uttrycker dock att verkligheten inte alltid ser så ut, 

och beskriver olika aspekter och situationer som påverkar pedagogers förhållningssätt 

och närhet under utevistelsen. Flera av förskollärarna uttrycker att de upplever att 

pedagogerna på deras förskola har olika syn på utevistelse och vilken roll man anser att 

en pedagog ska ha under utevistelsen. “jag tror faktiskt inte att alla vi har samma syn på 

utevistelsen” (F2).  

 

De argument som förskollärarna lyfter om varför de anser att det är viktigt att som 

pedagog vara nära barnen under utevistelsen är för att kunna utmana, stötta, vägleda i 

leken, samt hjälpa och finnas till hands som stöd vid konflikthantering “Det är ju ändå 

viktigt att man finns där, så man kan tillföra och utveckla lärandet” (F4). En 

förskollärare framhåller i sammanhanget att pedagoger har olika förmåga och sätt att se 

lärandet i situationer, och att detta påverkar pedagogens bemötande av barnet och vilken 

roll pedagogen har under utevistelsen. Samma förskollärare framhåller också att en 

pedagogs förmåga eller sätt att se lärandet vanligtvis är samma både inomhus och 

utomhus. Förskolläraren delger oss ett exempel på en situation där pedagogers olika sätt 

att se lärandet synliggörs, exemplet beskriver ett barn som upptäcker att snön smälter.  

 
Det var ett litet barn som stod i sandlådan mitt i vintern, det var kallt ute, och hade tagit 

av sig vantarna. Så började barnet upptäcka att det smälte, och jag och barnet upptäckte 

det där tillsammans. Jag tyckte det var så roligt, så jag ropade till mig en av 

pedagogerna, och viskade titta vad han upptäcker. Åh har han tagit av sig vantarna nu 

igen, sa kollegan direkt då. 
                                                                         (F4) 
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Det framkommer även i intervjuerna att gruppmentaliteten i barngruppen och vilka 

barnen är i barngruppen påverkar förskollärarnas förhållningssätt och roll under 

utevistelsen. Hur utvecklad barnens lekförmåga och konflikthantering är påverkar både 

verksamhetens struktur och pedagogerna roll under utevistelsen, enligt intervjuerna. En 

förskollärare beskriver att pedagogerna mest cirkulerar runt på gården och checkar av 

lite, eftersom barnen leker så bra själva. ”Jag tycker vi har en väldigt bra grupp som 

leker bra både inne och ute, allt, dom är jätteduktiga. Vi cirkulerar nog rätt mycket, 

pedagogerna och frågar dom lite” (F2).  En annan respondent berättar om erfarenheter 

där pedagogernas roll under utevistelsen sett olika ut beroende på vilken barngrupp de 

har, och säger att ibland behöver pedagogerna vara mer nära barnen och delta i leken på  

ett helt annat sätt än i andra barngrupper och konstellationer. “Där var det konflikter 

hela tiden och vi behövde vara nära hela tiden” (F4).  

 

Några av förskollärarna betonar att de bör se över rutinerna runt utevistelsen och 

uttrycker att de behöver bli bättre på att få in den pedagogiska biten även utomhus. 

En  förskollärare anser att utevistelsen idag fungerar mer som barnpassning, och 

beskriver i sammanhanget att hela deras kommun satt utevistelsen som 

förbättringsområde till nästa år. Då planeringen är att se över och förbättra både 

pedagogernas förhållningssätt och roll under utevistelsen och att hitta nya arbetssätt och 

rutiner av utevistelsen. Vidare anser samma förskollärare att verksamhetens kvalitet är 

sämre utomhus än inomhus så som det är idag och anser utifrån egen erfarenhet att 

detta  gäller överlag på de flesta förskolor i deras kommun. Förskolläraren menar att 

tydligare struktur över pedagogernas roll under utevistelsen, och om pedagogerna har 

olika ansvarsområden under utevistelsen skulle ge bättre kvalite, och i och med det ge 

barnen bättre förutsättningar till lärande och utveckling.  

 
Vi måste bli tydligare med det pedagogiska rummet ute, hur vi använder det, och finnas 

nära barnen. Det är inte den pedagogiska miljön ute som det är inne. Det är svårare att 

få det att fungera ute än inne. Någonting gör att det blir mer barnpassning ute och det 

pedagogiska inne. 
 

                                                                    (F5) 

 
6.3.1 Interaktion mellan pedagoger under utevistelsen 

 

Enligt resultatet i både intervjuerna och observationerna är det vanligt förekommande 

att pedagogerna står samlade lite på avstånd från barnen under utevistelsen, och 

antingen tysta observerar barnen som vistas längre bort eller samtalar med varandra. “Ja 

utomhus blir det ju ofta så att barnen leker, vilket dom i och för sig ska, men att 

pedagogerna står för sig. Man dras till varandra överlag.”  (F5).  

 

I intervjuerna beskriver förskollärarna olika orsaker och anledningar till pedagogernas 

interaktion med varandra på förskolegården. Enligt intervjuerna samtalar pedagogerna 

både om privata saker som sker på fritiden, om saker som rör barnen och om sånt som  

mer rör verksamheten. Resultat visar även att samtal mellan pedagogerna är mer vanligt 

förekommande utomhus än vad det är inomhus, vilket beskrivs beror på att pedagogerna 

upplever att det finns mer tid utomhus, samt att gårdens yta gör att samtalen är lättare att 

föra, då pedagogerna samtalar om sånt som de inte anser att barnen ska höra. En 

förskollärare beskriver i sammanhanget att utomhus är det lättare än inomhus att kunna 

samtala med kollegorna och samtidigt finnas inom synhåll för barnen.  
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Är man inne behöver man ju gå in i ett annat mer avlägset rum om man behöver prata 

om något som barnen inte ska eller bör höra. Ute har man ju mer tid att ha en dialog 

med sina kollegor och med kollegor på andra avdelningar.    

  
                                                                (F4) 

 
Man samtalar ju naturligtvis om olika saker. Det kan ju vara pedagogiska resonemang, 

eh.. men inte hela tiden. Det hör man ju. Vad ska du göra i helgen och sånt förekommer 

också.  
 

                                                                 (F5) 
 

Resultatet visar viss åsiktsskillnad om huruvida det är legalt eller inte legalt att 

pedagogerna står mer för sig, medans barnen leker själva längre bort på gården. Det 

framkommer svar som visar att det är mer tillåtet att bara stå och observera ute än vad 

det är inne. “Ibland så kanske man, man sätter sig och observerar och då kanske...eller 

man kanske råkar hamna och stå och prata med nån, så är det ju, man är ju människa” 

(F1). I våra observationer ser vi flera pedagoger som cirkulerar runt på förskolegården 

utan att direkt interagera med varken barn eller vuxna, och ser ut att observera och ha 

uppsikt över barnen.  

 
Mån fm 9:50 (F1); av 8 pedagoger som är ute så är det 3 pedagoger som cirkulerar runt 

den stora gården och övervakar utan att samtala med barn eller annan pedagog, detta 

pågår under stor del av observationen.                                                   

 

  (Observationsanteckning) 
 

Samtidigt framkommer det i intervjuerna att samtalen mellan pedagogerna ute på 

gården kan påverka barnen negativt på så vis att barnets möjlighet till att ha en vuxen 

nära i sin utveckling och i sitt lärande minskar. En förskollärare beskriver att 

pedagogerna behöver vara nära barnen utomhus hela tiden, för att kunna stötta och 

utmana, och ställa de kluriga frågorna som behövs för att barnet ska gå vidare i sin 

utveckling.  

 
För det är hos barnen jag ska finnas som pedagog och hjälpa dom att komma på nya 

tankar och funderingar eller kanske hjälpa som att hitta svaren på tankar och 

funderingar. Och finns jag inte där och ställer dom här kluriga frågorna, så hade ju 

barnet släppt det och inte lärt sig mer om det där och då.       
                                                              

    (F5) 
 

Resultatet visar att dessa samtal ute på gården är både viktiga och betydelsefulla,  

eftersom samtalen både ses som ett tillfälle att kunna planera verksamheten och att prata 

om barnen. En förskollärare kopplar samtalen mellan pedagogerna till trivseln på 

jobbet, och menar att samtal bygger relationer till sina kollegor, och säger att det även 

innebär privata samtal, att detta är någonting mänskligt som behövs för trivseln.  

 

 

 
6.3.2 Interaktion mellan pedagog och barn under utevistelsen 

 

Samtliga förskollärare säger att interaktionen med barnet bör vara samma inomhus som 

utomhus, men samtidigt framkommer det i intervjuerna att synen på pedagogens roll 
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under utevistelsen är individuellt. Några av förskollärarna säger att synen på vilken roll 

pedagogen har under utevistelsen handlar om egenskaper hos pedagogerna, och att det 

varierar mycket i arbetslagen på förskolan. Några av förskollärarna säger; “Sen kan det 

ju var så att en del gillar ju inte att vara ute, det är ju faktiskt så, åh det är så jobbigt att 

gå ut” (F3). “Ibland kanske inte alla skickar ut lika mycket pedagoger som kanske krävs 

för barnantalet, och då har man ju kanske inte samma syn på att det sker ett lärande ute” 

(F1). 

 

I intervjuerna framkommer det samtidigt en hel del beskrivningar där pedagoger 

interagerar med barnen i olika situationer. Några  tillfällen som beskrivs är direkt 

kopplat till lärande situationer för barnet. En förskollärare beskriver utförligt hur 

pedagogen intar en viss roll i leken på barnens önskan, där pedagogen interagerar med 

många barn under lekens gång och samtidigt är med och förmedlar normer och värden 

och stöttar vid behov. “Ett gäng älskar att spela fotboll, så då är man ofta med där, för 

att de vill, och om någon ramlar att man ska stanna upp och se hur det gick” ( F1).  

 

Samtliga förskollärare framhäver två generella faktorer som försvårar interaktion med 

barnen under utevistelsen. Det första är att ett för stort barnantal påverkar pedagogens 

möjlighet till interaktion med barnen under utevistelsen. I sammanhanget beskriver en 

förskollärare att när det är för mycket barn ute på gården så behöver pedagogerna inta 

en mer övervakande roll under utevistelsen, så att man ser när eller om det händer  

någonting allvarligt. Den andra faktorn som beskrivs försvåra interaktionen mellan barn 

och pedagog är förskolegårdens yta och form. En  förskollärare beskriver bl.a. att 

pedagogerna använder en speciell plats där de placerar sig ute på gården när det är 

mycket barn, där de bäst kan se hela barngruppen. Samma förskollärare beskriver även 

att de har hjälp av en spegel för att kunna se alla barn på hela gården. “Är du på kullen 

ser du ju ganska bra. Vi har fått en spegel, så du kan se lite bakom kullen” (F3). 

 

 
6.3.3 Medveten undervisning 

 

Några förskolor visar en medvetenhet om hur utevistelsen spelar en pedagogisk 

roll för barns lärande, och utvecklar själva gården med stimulerande lekmaterial. 

Resultatet visar att det är samma förskolor som tror på förskollärarens roll som 

interagerande med barnen för att få bra kvalitet.  

 

Hos F2 fanns en stor medvetenhet och ett stort engagemang hos pedagogerna att 

utveckla gården för att stimulera barnens lärande (vattenbana, gjutna siffror, 

hinderbana, odlingar  mm). Hos F1 fanns en tanke om att utveckla miljön på 

gården efter en utbildning som flera pedagoger gått som fått dem att  börja tänka 

på att utveckla utevistelsen mer utifrån barns lärande. Förskolläraren pratade om 

olika stationer där varje pedagog skulle vara närvarande och ansvara för en 

aktivitet, samtidigt som det fanns andra pedagoger som fungerade som 

springare. Tidigare har det endast varit de planerade utflykterna som hade haft 

medveten undervisning, och då oftast med inriktning mot naturvetenskap. 

Samtidigt framkommer det i intervjuerna att det vanligaste är att det är skillnad på den 

pedagogiska verksamheten inomhus och utomhus på förskolan, och att detta både beror 

på skillnader i miljöerna och på vilket material som finns lätt tillgängligt. Några av 

svaren beskriver att det av naturliga skäl är lättare att driva och genomföra vissa 
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aktiviteter och lekar utomhus och andra inomhus. En förskollärare säger i 

sammanhanget att  “det är ju lite skillnad på ute och inne, det finns ju mycket mer 

material inne ”(F3). “Men sen ute då, då kan det ju bli mycket spring, för det finns ju 

kanske inte jättemycket att göra då,...och allt e upptaget...så kan det ju va” (F3). En 

annan förskollärare berättar att en samling med barnen i regel fungerar bättre att 

genomföra inomhus än utomhus, dels för att barnen är mer vana att ha samlingarna 

inomhus men även för att barnen lättare tappar fokus utomhus pga av omgivningen. 

 

6.4 Analys av resultat 
 

Syftet med den här studien har varit att bidra med kunskap om hur utevistelsen på 

förskolan realiseras, och att få en ökad förståelse för hur förskollärare tänker och 

resonerar om syftet med utevistelsen, samt att synliggöra faktorer som kan påverka 

utevistelsen på förskolan. Under den här rubriken analyser vi resultatet från våra 

intervjuer och observationer från skolorna. Detta kopplar vi till vår tidigare forskning 

och teoridel för att få svar på våra tre frågeställningar. - Vilka ramfaktorer påverkar 

utevistelsen enligt förskollärarna? - Hur beskriver förskollärarna det pedagogiska syftet 

med utevistelsen på förskolan?   

 

Ett tydligt mönster i resultatet är att förskollärarna har en grundtanke om att utevistelse 

är bra. Dock finns inga tydliga förklaringar till varför, utan det framkommer lite 

tveksamma svar om att det är bra att röra på sig, få frisk luft mm. Några respondenter 

har ändå förklarat att de tänker pedagogiskt kring utemiljön och  har gett exempel på 

det. Men övergripande kan vi inte se att alla förskolor har samma mål och tankar kring 

syftet med utemiljön/utevistelsen. Påverkansfaktorer beskrivs av förskollärarna och 

handlar ofta om barnantalet, pedagogresuser, gårdens utformning och möjligheter till 

utveckling. Även förskollärarnas förhållningssätt förändras beroende på vilken miljö 

man befinner sig i enligt flera av respondenterna. Resultatet i våra observationer 

värderar vi positivt eftersom de förtydligat uttalanden som respondenterna gjort, och 

eftersom flera av iakttagelserna stämmer överens med teorier och tidigare forskning.  

 
6.4.1 Ramfaktorer 

 

Resultatet visar att utevistelsen ses som ett redskap till att strukturera och organisera 

verksamheten. Som en praktiskt lösning använder övervägande förskolor i studien 

förskolegården som en plats för de dagliga lämningarna och hämtningarna av barnen.  

Skäl till detta är för att få verksamheten att gå ihop gällande antalet barn kontra antalet 

pedagoger. Det anses i allmänhet “enklare att vara ute” om avdelningar ska samverka 

och ta hand om varandras barn. På så vis fungerar utevistelsen även som en plats för 

samverkan mellan avdelningar och med vårdnadshavare. Detta beskriver Lundgren 

(1981) som organisatoriska ramar (se 4.1). 

 

Det går att se en röd tråd i resultatet att barns förutsättningar till lek, lärande och 

utveckling beror på vilken förskolan man går på. Lundgren (2017) skriver om att den 

professionella läraren har möjlighet att påverka undervisningen genom tolkningen av 

våra styrdokument. Barn ges olika förutsättningar, vilket beror på skillnader i tillgången 

till material, pedagogers utbildning/intresse, redskap och utemiljöer på förskolorna. 

Utemiljön beskrivs som en betydande del av barnens vardag med många möjligheter, 

men ett antal förskolor saknar en pedagogisk tanke för det dagliga lärandet på gården 
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(Skolverkets allmänna råd, 2013). En annan väsentlig inverkan som påverkar 

förutsättningarna för barnet under utevistelsen är pedagogernas syn att se på 

utevistelsen, och på pedagogens roll och förhållningssätt under utevistelsen Det är 

förskollärarens professionalism, attityder och förhållningssätt som avgör kvalitén på 

förskolans verksamhet (Svedberg, 2016). Vi kan utläsa av tidigare forskning och teorier 

att det har stor betydelse för verksamheten hur förskollärarna utnyttjar det 

handlingsutrymme som finns, och hur de förhåller sig till de ramar som kan begränsa. 

Det finns många yttre faktorer som påverkar utevistelsen på förskolan; årstider, 

personaltäthet, gårdens utformning och möjligheter till förbättringar av lekmiljön, 

verksamheten och organisationen, vilket framträder på olika sätt i de olika intervjuerna.  

 
6.4.2 Förskollärarnas syn på utevistelsens syfte 

 

Det går att se ett mönster i resultatet att den dagliga utevistelsen upplevs som ett viktigt 

inslag i förskolans verksamhet, både för  barnen och för organisationens struktur, vilket 

vi  kopplar till Gunilla Halldéns (2009) historiska förklaring om hur naturen alltid 

betraktats som god och sammankopplats med barn som också beskrivs som naturliga. I 

vår fråga till respondenterna angående syftet till utevistelsen så svarar allihop först av 

allt; rörelse och frisk luft, det uppfattas som det viktigaste.   

 

Utifrån tidigare forskning är utevistelsen bra för både barns hälsa, den fysiska 

utvecklingen och barngruppens dynamik (Öhman m.fl, 2011). Vår empiri visar att de 

utmärkande fördelarna med utevistelsen sett utifrån ett barns utvecklingsmöjligheter, är 

att utevistelsen erbjuder barnen motoriska utvecklingsmöjligheter och bättre hälsa. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv visar vårt resultat att syftet med utevistelsen är att 

den bidrar till en ökning av fysiska samspelsaktiviteter för barnen. Flera argument 

framkommer i intervjuerna om att utemiljön är att föredra när det gäller fysiska lekar 

och aktiviteter, eftersom uterummet erbjuder större plats och möjligheter till fartfyllda 

samspelsaktiviteter. Några av respondenterna säger även att fysiska springlekar inte är 

tillåtet inomhus. Under våra observationer kunde vi se både planerade och oplanerade 

fysiska aktiviteter. Exempelvis en strukturerad fotbollsmatch på en förskola där en 

pedagog och flertalet barn deltog. På en annan förskola styrde pedagogerna upp en 

hinderbana som barnen gick och sprang runt under en längre stund under utevistelsen.  

 

Resultatet visar även ett tydligt mönster i att utevistelsen påverkar klimatet och den 

sociala miljön på hela förskolan. Utevistelsen på gården upplevs av respondenterna som 

en plats som erbjuder pedagogiska möjligheter, och där tillfälle finns att samverka, 

samspela och skapa relationer både mellan barn och barn, pedagog och barn och mellan 

pedagogerna. Framförallt framkommer det att utevistelsen ses som en plats att träffas 

och samtala med kollegor mellan förskolans olika avdelningar. Mårtensson (2004) 

nämner obefogade samtal mellan pedagogerna under utevistelsen, och Ericsson (2009) 

och Svedberg (2016) resonerar kring betydelsen av att pedagogen är nära och samspelar 

med barnen under utevistelsen, för att barnet ska få bästa möjliga lärande och 

utvecklingsmöjligheter. Utifrån ovan nämnda forskning och teori visar analysen en 

motsägelse. I vårt resultat framkommer det tydligt att samtalen mellan kollegorna som 

förekommer ute på förskolegården uppfattas som befogade och nödvändiga dialoger för 

att få verksamheten att fungera utifrån förskolans uppdrag.  
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6.4.3 Förskollärarnas syn på pedagogens roll i utevistelsen 

 

Vårt resultat visar skillnader i pedagogers förhållningssätt ute och inne på förskolan, 

och att detta framförallt beror på  pedagogernas olika syn på utevistelsen. Det framkom 

på flera ställen i vår undersökning att pedagogerna även hade olika uppfattningar om 

vad som förväntades av pedagogerna utomhus. Detta resultat kan innebära att barnen 

erbjuds olika möjligheter till lärande och utveckling beroende på om barnet är inomhus 

eller utomhus på förskolan. Flera respondenter uttalade dock en önskan om att den 

pedagogiska verksamheten skulle vara likadan ute som inne vad det gäller barns 

möjlighet till utveckling och lärande. Vårt resultat ligger inte helt i fas med vad tidigare 

forskning och teori skriver om vikten av att pedagogen finns nära barnet i den 

pedagogiska verksamheten. Ur ett sociokulturellt perspektiv sker lärande i samspel 

mellan individer. Barn behöver stöttning av vuxna i lärandesituationer för att ta sig 

vidare till nästa utvecklingsnivå.   

 

Vårt resultat visar även att utevistelsen fungerar som en arena till att skapa nya 

relationer, där barnen erbjuds samspelssituationer och möjligheter att träna samspel med 

både vuxna och barn. Flera av respondenterna nämner att det är roligt att barnen leker i 

nya konstellationer ute och att möten sker på ett annat vis. Dock är det ingen av 

förskollärarna som reflekterar över varför det är bra med nya konstellationer, vilket 

däremot beskrivs i teoridelen där Vygotskijs begrepp proximala utvecklingszonen och 

scaffolding förklaras. Vygotskijs teori stärker ett av de utmärkande fördelarna med 

utevistelsen i studien, att när barnen möter nya barn så ökar också chansen till ett utökat 

lärande. Den samhörighet och interaktion som sker mellan barnen under utevistelsen 

bidrar i enlighet med det sociokulturella perspektivet till att barnen ges fler möjligheter 

att ta till sig kunskap och lärande i fler samspelssituationer, och att träna samspel och 

upptäcka nya mönster i det barnet redan kan. Utifrån Vygotskijs teori är lärande något 

som sker i samspel med omgivningen och inte i individuella processer (Säljö, 2014). 

 

Det går att se ett mönster i resultatet att den interaktion som oftast förekommer mellan 

pedagogerna och barnen under utevistelsen är vid planerade aktiviteter, vilket på ett sätt 

är i enlighet med Granbergs (2015) teori, att barn behöver en pedagog nära sig som ser 

det som barnet ser och som deltar aktivt i barnets forskande. Dock säger tidigare teorier  

och forskning att pedagogens roll under utevistelsen inte enbart innebär att interagera 

med barnen under planerade aktiviteter. Pedagogerna behöver vara nära barnen under 

utevistelsen både för att ge trygghet, och för att inspirera, utmana och möjliggöra 

situationer där barnen kan utvecklas och lära (Ericsson, 2009).  

 
6.4.4 Planerad eller oplanerad utevistelse 

 

Hur utevistelsen planeras är en faktor som styr barnens utevistelse på förskolan enligt 

vårt resultat, både när det gäller tidsomfattningen, uterum och genomförande. Gällande 

planering av utevistelsen visar vårt resultat en verksamhet där utevistelsen i andra 

utemiljöer än den på förskolegården är betydligt mer pedagogiskt planerad, strukturerad 

och styrd av pedagogerna än vad den på förskolegården är. Utevistelsen i andra 

utemiljöer än gården innehöll oftast samspelsaktiviteter där samtliga barn och 

pedagoger deltog, enligt vår empiri.  En analys av detta är att barnen under utevistelsen i 

andra utemiljöer erbjuds bra möjligheter till utveckling och lärande utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Enligt tidigare forskning erbjuds människan möjligheten att 
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ta till sig kunskap från andra i samspelssituationer, vilket enligt teorin ökar möjligheten 

till utveckling och lärande. Att resultatet visar en skillnad i vilken utemiljö som planeras 

behöver inte innebära i praktiken att barnen erbjuds olika förutsättningar till utveckling 

och lärande i de olika utemiljöerna. Tiden för utevistelsen på förskolegården kan 

erbjuda barnen samma förutsättningar till utveckling och lärande som den i andra 

utemiljöer. Det handlar mer om pedagogens kunskap, intresse, förhållningssätt och 

synsätt på utevistelsen, enligt tidigare forskning och teori.   

 

Vårt resultat visar en verksamhet där  förskolegården både fungerar som plats där det 

sker ren “barnpassning”, men även som verktyg till att organisera verksamheten. Det 

framkommer även samtidigt i resultatet att utevistelsen på gården ibland är planerad och 

styrd av pedagogerna med aktiviteter där ett sociokulturellt lärande erbjuds barnen, då 

de får träna samarbete och samspel med varandra. Övrig tid under utevistelsen som inte 

är planerad och uppstyrd av pedagogerna och som enligt resultatet består av “fri lek”, 

kan enligt tidigare forskning och teorier erbjuda samma förutsättningar till utveckling 

och lärande, förutsatt att det finns engagerade, närvarande pedagoger. 
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7 Diskussion 
 

I detta avsnitt för vi en diskussion utifrån resultatet som framkommit i undersökningen 

och vilka konsekvenser det kan få för den pedagogiska verksamheten.  Studiens syfte 

var att svara på hur utevistelsen på förskolan realiseras, och att få en ökad förståelse för 

hur förskollärare tänker och resonerar om syftet med utevistelsen, samt att synliggöra 

faktorer som kan påverka utevistelsen på förskolan.  

 

7.1 Utevistelsen i verkligheten – Påverkansfaktorer 
 

Kvalitet är ett begrepp som kan förstås och problematiseras utifrån många perspektiv. 

Om vi tittar på kvalitet utifrån barns perspektiv i vår undersökning kan man upptäcka ett 

mönster som visar på en väldigt liten möjlighet till inflytande när det gäller utevistelse. 

Vi ser ramfaktorer i form av personaltäthet, barnantal, fysisk miljö, olika uppfattningar 

om pedagogens uppdrag mm. som påverkar barns utevistelse. Alla dessa faktorer 

beskrivs av Lundgren (1981) som ramar inom vilken undervisningen tar sig gestalt i 

verkligheten. Dessa faktorer kan påverka t.ex. barns inflytande och barns möjligheter till 

utveckling och lärande. De stunder på dagen då personaltätheten är hög så förekommer 

det mest aktiviteter som är planerade av vuxna som; tema-arbete, fem-årsgrupper, 

gympa, projektarbete, pedagogiskt planerade utflykter eller att personalen har 

planeringstid och barnen är tvungna att vara ute med de andra avdelningarna. Den tid då 

det är få pedagoger kan det vara så att barnen inte får gå ut eller att de måste gå ut för att 

pedagogen anser det enklare när personaltätheten är låg. Barns möjlighet till egna val 

visar sig vara väldigt liten. Att vara tvungen kan hämma barns lärande och utveckling, 

när man som pedagog använder det tillvägagångssättet kan man bidra till att barnen 

utvecklar negativa erfarenheter (Svedberg, 2016). 

 

Utevistelse har av rutin betraktats som positiv utan att vi ens behöver förklara varför 

(Halldén, 2009), och det är något som de flesta av oss upplever. Författaren menar att 

det finns en historisk förklaring till denna allmänt vedertagna sanning, men ifrågasätter 

också det oreflekterade sätt man inom förskolan omfamnar naturen som något allmänt 

gott. Författaren saknar en diskussion om vad vistelse i naturen innebär för barnen i 

förskolan. Vad kan den tillföra och vilka begränsningar finns? “ - Det är inte riktigt så 

enkelt att naturen är god och att förskolebarn alltid mår bra av att vistas utomhus”, säger 

Gunilla Halldén, som forskar på förskolan som en arena för barns vardagsliv (Eliasson, 

2010:28-29). Vi reflekterar också över att det goda som vi förknippar med utevistelse 

inte alltid betyder natur som det kanske var förr i tiden. Idag kan utevistelse betyda att 

du är på en asfalterad gård i en storstad. 

 

En intressant tanke detta väcker hos oss är att begreppet utomhusvistelse inte bör 

benämnas så, utan falla innanför ramen för verksamhet, vilket vi tänker kan liknas vid 

andra begrepp som har förändrats i och med samhällsutvecklingen och den förändrade 

synen på förskolans kontext, exempelvis att dagisverksamhet idag benämns som 

förskoleverksamhet och att förskolan idag bedriver undervisning och inte är en 

institution som enbart passar barnen. Att ha en medvetenhet som pedagog kring vilka 

begrepp som kommuniceras och används inom förskolan kontext, kan bidra till att 

förskolan som utbildningsinstitution får den status som förskolan förtjänar, och bidra till 
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en bredare förståelse för förskolans uppdrag och läroplanens innehåll, enligt vår 

uppfattning.  

 

Vi hoppas också att studien kan leda till nya tankar om förbättrad kvalitet av 

utevistelsen. De faktorer som varje förskola upplever påverka kvaliteten negativt kanske 

kan uppvägas med hjälp av andra faktorer som förskollärarna har möjlighet att påverka. 

En sådan faktor kan ju t.ex. vara att utveckla tänkandet om att vara mer “närvarande 

pedagoger”, som beskrivs framgångsfullt i forskning och teori, eller att hitta möjligheter 

att förbättra den fysiska utemiljön etc. Det är viktigt att belysa ramfaktorteorin och se 

hur varje förskola kan utnyttja det handlingsutrymme som finns möjligt på bästa sätt. 

 
7.1.1 Hur ser utemiljön ut 

 

Det vi får höra i intervjuerna och se i våra observationer är att kommunens syn på 

utegårdar är av avgörande betydelse för hur förskolornas gårdar ser ut. I flera fall är 

materialet torftigt och föråldrat, och vi ser en stor skillnad på de gårdar där pedagogerna 

själva utvecklat lärandemiljöer för barnen, eller tjatat tillräckligt för att fastighetsägaren 

ska tillföra något. Även här kan vi då se en stor skillnad på kvalitet från förskola till 

förskola som kanske inte skulle behöva finnas om riktlinjer följs och förutsättningarna 

inte var så olika från verksamhet till verksamhet. Om förskolors utegårdar var av god 

kvalitet skulle utflykter kunna ses som överflödiga (Ekelund, 2009). Kvaliteten borde 

inte bero på pedagogernas eget intresse, kunskaper eller möjligheter att utveckla 

förskolegårdarna. Utevistelse förknippas ofta med natur, och verkligheten visar att det 

inte handlar om det, utan även ofta om asfalterade gårdar med få inslag av natur.  

 

Resultatet visar på många yttre faktorer som påverkar barnens möjlighet till utevistelse 

på förskolan, och som Mårtensson (2004) skriver så är det även många faktorer i 

hemmiljön som begränsar barns utevistelse. Det kan vara så att förskolan är barnets 

enda tillfälle till att vistas i utemiljö (Öhman m.fl. 2011), denna insikt bör finnas med i 

förskolornas tanke och planering då förskolorna ska vara ett komplement till hemmet 

enligt förskolans läroplan. “ Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt” 

(Lpfö, 98/16;13). 

7.2 Sociokulturella perspektivet och det pedagogiska syftet 
 

Det har varit spännande att utforska hur utemiljön realiseras på våra olika förskolor, och 

att resultatet visar på olika uppfattningar hos förskollärarna, både kring pedagogens roll 

under utevistelsen och deras tankar om syftet med utevistelsen. Trots att vi har samma 

läroplan att följa så tolkas den på olika vis av pedagogerna. Resultatet visar på att 

utevistelsen kan uppfattas som rast för både barn och pedagoger, vilket för oss in på 

tankar om förskolan som försöker efterlikna skolan. I samma resultat utläser vi  att 

pedagoger ser utemiljön som samma rum som innemiljön och som ska kunna erbjuda 

samma utvecklings och lärande möjligheter. Detta kan vi koppla till Skolverkets 

allmänna råd (2013) som skriver att utevistelsen ska inbjuda till lek och utveckling, men 

uttalar ett problem med att ett antal förskolor saknar en pedagogisk tanke för det dagliga 

lärandet på gården. Flera förskollärare beskriver ändå hur utevistelsen realiseras till att 

barnen ska få springa av sig och att man behöver frisk luft, istället för att ha en 

pedagogisk tanke när man går ut, och en pedagogisk tanke när man planerar utemiljön.  
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Resultatet uttalar att pedagogerna uppfattar att det blir mer barnpassning ute, och att det 

pedagogiska sker inne eller på de planerade utflykterna, även om flera har en vilja att 

utveckla pedagogiken i utemiljön. Olikheterna vi ser i vårt resultat bekräftar tankar om 

att verksamhetens kvalitet för barnen beror på vilken förskola de går på och att 

styrdokumenten inte försäkrar god kvalitet. 

 
7.2.1 Likheter och skillnader med utevistelsens syfte 

 

Syftet med utevistelsen på förskolan är alltså för flera förskolor att man använder 

gården för att rasta barnen, även om några respondenter beskriver något annat. En stor 

del beskriver att det är mer barnpassning ute och att det hör samman med organisation 

och planering. Förskollärarnas tankar i studien visar på att utevistelsen inte är lika 

tydligt undervisande som vistelsen inomhus, även om teoridelen talar om att 

pedagogiken och “barns utveckling och lärande inte stannar vid tröskeln”(Björklund, 

2016:26).  

Att vara en medforskande pedagog oavsett vilken miljö man befinner sig i tänker vi är 

ett förhållningssätt som alltid ska gälla för en professionell pedagog i förskolan, och 

även det som Klaar & Öhman (2014) kommit fram till i sin forskning där de skriver “att 

samspelet mellan lärare och barn är av avgörande betydelse för undervisningen och att 

undervisningen är relaterad till den specifika situationen”(Klaar & Öhman, 2014:54). 

Men i vår undersökning visar det sig att undervisning oftast sker inomhus eller i de 

planerade utflykterna då pedagogerna mest hade fokus på att barnen skulle lära inom 

ämnet natur. Med tanke på barns utveckling kopplat till motivation och lust så borde 

utemiljön som verkar uppmuntra fri lek vara ett gyllene tillfälle för pedagogerna att 

interagera för att lära sig om barns perspektiv, samt utnyttja tillfället att interagera för 

barns lärande, och vara en pedagog som ger utrymme för lekfullhet och  gemensam 

mening som Johansson & Pramling Samuelsson (2006) beskriver som framgångsfullt. 

 

Den fria leken som förespråkas som viktig av flera förskollärare, speciellt vid 

utevistelsen, kan också problematiseras och diskuteras huruvida den alltid är “god”. 

Barn som t.ex. alltid får vara “hund” i familjeleken kanske inte omfattas av samma 

lekglädje och motivation, utan det är situationer då leken bör stödjas av förskollärarna, 

inne som ute. Det finns också lekinnehåll som regleras bort av lärare för att 

“normaliseras” och för att förskolans ordning ska upprätthållas (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2006). Detta får oss att fundera över vilka värderingar, historiska aspekter 

och traditioner som ligger till grund för dessa tankar/handlande. Vi konstaterar att leken, 

såväl ute som inne är ett stort område att undersöka utifrån många aspekter. 

Vi funderar också över om det är utbildning som krävs för en mer likvärdig kvalitet? En 

förskollärare beskriver hur de börjat utveckla sin utemiljö på förskolans gård efter att 

flera pedagoger varit på samma utbildning. Resultatet visar även på medvetna 

pedagoger som tar tillvara alla miljöer för att barnen ska lära och utvecklas, och vår 

undersökning talar inte om ifall utbildning spelar någon roll i pedagogernas 

uppfattningar om förhållningssätt eller undervisning. Men vissa svar tyder på att det är 

beroende av vilka pedagoger som är närvarande som avgör hur utevistelsen utformas. I 

några fall påverkar också vilka barn som är närvarande, eftersom vissa barn kan anses 

som mer tidskrävande och då påverkas verksamheten av personaltätheten. 
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När det gäller förhållningssättet utomhus så har många olika tankar framkommit, både 

att obefogade samtal förekommer, men också att denna möjlighet till samtal utan att 

barnen lyssnar är värdefull. Om barnen är upptagna i sin lek på ett bra sätt så är detta ett 

bra tillfälle för pedagogerna att hinna samtala, diskutera, planera och observera anser 

flera respondenter. Vi reflekterar kring detta och tänker också att; vilken annan 

arbetsplats är helt fri från obefogade samtal? 

 

7.3 Diskussion kring undersökningens metod 
 

Metodvalet anser vi vara rätt för vår undersökning men vi kunde kanske fått ännu 

djupare reflektioner kring just vad förskollärarna tänkte om syftet, om vi hade haft fler 

eller andra följdfrågor där. Respondenterna säger att det är bra att vara ute och att det är 

bra med nya konstellationer men förklarar inte varför. Vi kunde konstatera att våra 

observationer inte tillför något konkret till vårt resultat kopplat till våra frågeställningar. 

Observationerna gav däremot en högre kvalitet på intervjuerna anser vi, då vi direkt 

kunde visa förståelse för förskollärarnas beskrivning av problem som t.ex. handlade om 

gårdens utformning angående storlek, lek/lär-miljöer, många barn etc. Vår direkta 

inblick i utevistelsen på gården gav oss en utökad förståelse för förskollärarnas 

beskrivningar och svar på intervjufrågorna. 

 

Resultatet påverkas också av tidpunkten för undersökningen, förskollärarna i 

intervjuerna nämner årstid och väder som faktorer som spelar in, och vår undersökning 

sker under maj - juni, då det är enkelt att gå ut. Tidpunkten för vår undersökning 

påverkade att det var svårt att få intresserade förskollärare till studien, eftersom det är en 

tid då de är som mest stressade.  

 

 

7.4 Framtida forskning 
 

En faktor att forska vidare om kan vara barns fysiska utveckling. Öhman m.fl. (2011) 

nämner hur barns balans, kondition, och styrka förbättras vid utevistelse, och resultatet 

innehåller flera påpekande om hälsoperspektivet, men skulle samma utveckling kunna 

ske om barnen fick möjlighet att röra sig mer inne? Eller är det frisk luft som är den 

viktiga faktorn för att må bra och utvecklas?  

Hur mår barnen i dagens verksamhet? Resultatet visade på liten möjlighet till 

inflytande, och forskning visar att lekfullhet och motivation behövs för att barn ska lära 

och utvecklas, tvingande situationer kan istället hämma barnen. Att göra en 

undersökning utifrån barnens perspektiv skulle kunna ge kunskap och högre kvalitet i 

förskolan är tankar som väckts hos oss.  

Hur påverkar pedagogernas förhållningssätt och inställning till utevistelsen 

verksamhetens utformning? Problemet är inte om barnen lär sig något utan vad de lär 

sig i de situationer de får uppleva. Ett grundläggande antagande i sociokulturellt 

perspektiv är att människor alltid lär, men ibland kan det positiva lärandet dölja 

situationer där lärandet har negativa konsekvenser (Säljö, 2014). Ett barn som känner 

stress, fryser och är ledsen kanske inte alls mår bra av att vara ute. Eller om barnet 

möter en pedagog som har en negativ inställning till utevistelse. Det finns forskning av 
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läkaren Margareta Söderström som visar att små barn kan stressas av utevistelse, och 

även Ylva Ellneby (förskollärare/specialpedagog) skriver om barn och stress i 

förskolan. Detta tänker vi hade varit spännande att undersöka. Margareta Söderströms 

och Ylva Ellnebys forskning har vi inte fördjupat oss i, utan bara noterat att deras 

forskning dyker upp ofta i sammanhanget, och kan undersökas om man har intresse, 

därför finns de inte med i vår referenshantering. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 

Intervjufrågor 

1.Hur ofta är ni ute under veckan? 

 Vilka tider? 

 Hur lång tid? 

 Har ni andra utemiljöer än förskolegården? 

 

2. Går ni ut spontant när ni får lust eller är det alltid planerat? 

 Vad beror det på? 

 

3. Vad har du/förskolan för tankar/syfte med utevistelse?   

 Hur och när planeras utevistelsen? 

 Vilka aktiviteter planeras? 

 

4. Hur ser du på din roll i utemiljön? 

 Hur agerar pedagogerna ute? 

                     Anser du att alla pedagoger har samma syn på utevistelse? 

 Anser du att pedagogernas förhållningssätt är detsamma 

                     oavsett vilken miljö man vistas i? 

  

5. Vad har du för tankar kring utemiljön? 

 Planeras och utvecklas den? 

 Av vem? 

 

6. Anser du att barns lärande sker ute på samma sätt som inne på förskolan? 

 Erbjuds barnen samma undervisning utomhus? 

 

7. Vad ser du för utmaningar (möjligheter/svårigheter) till interaktion med barnen under 

utomhusvistelsen? 

 

8. Ser du några skillnader i möjligheter till interaktion med barnen respektive kollegorna 

utomhus (jämfört med inomhus)? 

 Vilka i så fall? 

 Vad tror du det beror på? 

  

Småfrågor: 
Kan du säga något mer om det? Kan du ge exempel? Hur kan det se ut rent konkret? 

På vilket sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II 

Bilaga B Brev till förskollärare 
 

 

 

 

Hej 
Vi är två förskollärarstudenter som börjat skriva på vårt examensarbete i 

förskollärarprogrammet på Linneuniversitetet i Växjö. 

Vi vill undersöka utepedagogik på förskolor och hur utevistelsen planeras och 

genomförs, syftet är att bidra med kunskap om hur man använder utevistelsen på 

förskolan. 

 

Vi hoppas att Du vill ställa upp på en intervju. Vi kommer att spela in samtalet för att ha 

möjlighet att återgå och säkerställa att vi hört och uppfattat vad som sagts. Vi vill gärna 

delta i er vardagliga utevistelse en stund innan intervjun för att kunna ställa de bästa 

följdfrågorna kring era tankar om utepedagogik. Vi räknar med att intervjun tar max en 

timme. Det vore bra om vi samma dag får möjlighet att delta i er utevistelse på 

förskolegården för att observera vad miljön används till. 

 

Anonymitet är självklart och vi kommer inte att skriva så att man kan förstå vilken 

förskola vi besökt, och inte heller använda autentiska namn. Du kan avbryta ditt 

deltagande när som helst under tiden, bara meddela oss. Allt material som samlas in 

kommer enbart att behandlas av oss studenter och sedan förstöras när rapporten är klar. 

 

Allt material som samlas in kommer att behandlas enligt vetenskapsrådets etiska krav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Vi blir glada om Du inte uppfattar det som att vi ”synar” dig, utan att vi är nyfikna på 

hur pedagoger ute i verksamheten ser på utepedagogik, och om förhållningssättet är 

detsamma som inomhus.  

 

TACK 

 

Om det är något du funderar över eller om du vill avbryta ditt deltagande så går det bra 

att ringa någon av oss studenter. 

 

Marie Carlsson  0708-487269 

Susan Ekman-Isaksson  0708-737675 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III 

Bilaga C  Informationsblad Vårdnadshavare 
 

 

 

 

 

Bästa vårdnadshavare 
 

Vi är två studenter som börjat skriva på vårt examensarbete på förskollärarprogrammet 

på Linnèuniversitetet i Växjö. Syftet med vår undersökning i examensarbetet är att 

fördjupa oss i förskolors utomhuspedagogik. 

 

Vi ska intervjua förskollärare, men önskar också göra observationer i barnens 

utomhusvistelse. För att kunna förstå på bästa sätt och för att kunna ställa de bästa 

frågorna vid intervjuer med personalen så vill vi vara med vid den dagliga 

verksamheten vid utevistelse och göra observationer. 

 

Vi kommer att vara med vid förskolans utevistelse på förskolegården för att få kunskap 

om hur förskolegårdens miljö används och hur pedagogerna interagerar med barnen. Vi 

kommer säkert att prata med era barn, men vi kommer inte att fråga om deras namn 

eller andra individuella uppgifter. Vi fokuserar endast på pedagogernas agerande och 

deras kommunikation med barnen. 

 

Observationerna kommer endast att användas av oss två studenter för att kunna 

analysera utepedagogik. De kommer att förstöras när vi har skrivit klart vår rapport. Vi 

följer de forskningsetiska principer som gäller enligt Vetenskapsrådets krav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Om ni trots vår försiktighet och anonymitetsförsäkran ändå inte vill att ert barn ska 

närvara vid vår observation så ber vi er tala om det för personalen på er avdelning på 

förskolan så ska vi naturligtvis respektera detta. 

Ni får gärna kontakta oss om det är något ni undrar över. 

 

Mvh 

Marie Carlsson                           0708-487269 

Susan Ekman-Isaksson               0708-737675  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV 

Bilaga C  Observationsschema 
 

 

 
Hur många pedagoger är ute:_____                   Hur många barn är ute:________ 
 

Hur agerar/samspelar 

pedagogen 

samtal/lek/observation/ 

tillsägelse 

__________________ 

Var befinner sig pedagogen i 

förhållande till barnen 
 
___________________ 

Miljö som används 
 

 
_________________ 

Miljö som inte 

används 
 
_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


