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Abstract 

Förskollärares tankar kring utevistelsen 

Tankar utifrån ett didaktiskt perspektiv och faktorers inverkan på utevistelsen 

Preeschool teachers thoughts on outdoor activities in pre-school 

Thoughts from a didactic perspective and the influence of factors on outdoor activities 

Utevistelsen får en allt större plats i svenska förskolor, därför syftar studien dels till att 

undersöka förskollärares tankar kring utevistelsen utifrån ett didaktiskt perspektiv och 

dels vilka faktorer påverkar implementeringen av den didaktiska planeringen i försko-

lan. Frågeställningarna i studien är, hur tänker förskollärare kring utevistelsen i försko-

lan utifrån ett didaktiskt perspektiv? Och vilka faktorer påverkar förskollärarens didak-

tiska planering av utevistelsen? 
För att synliggöra förskollärares tankar har studien tagit avstamp i en kvalitativ ansats 

med intervju som verktyg. Fyra utbildade förskollärare som arbetar i tre olika kommu-

ner intervjuades. Intervjuerna genomfördes enskilt med förskollärarna och med öppna 

intervjufrågor. Detta för att förskollärarna skulle ges möjlighet till att uttrycka sina tan-

kar kring utevistelsen fritt. Det teoretiska ramverket utgår från pragmatiskt perspektiv 

och ramfaktorteorin för att analysera resultatet och svara på syfte samt frågeställningar.  

Det framgår i resultatet att utevistelsen är viktig för alla i förskolans verksamhet. Be-

greppet utevistelse definieras på olika sätt av förskollärarna och olika perspektiv lyfts 

fram som viktiga. Vilket förhållningssätt förskolläraren har påverkar utevistelsen utifrån 

ett didaktiskt perspektiv. Det framgår genomgående i resultatet att olika faktorer påver-

kar förskollärarens didaktiska planering av utevistelsen. En del faktorer kan förskollä-

rarna påverka till viss del, medan vissa faktorer inte går att påverka då de bland annat är 

huvudmännens ansvar. Resultatet har synliggjort vilka faktorer och ramar som påverkar 

utevistelsen, vilket kan bidra till en förändring i förskolans verksamhet. 

 

 

Nyckelord 

förskola, förskollärares roll, ramfaktorer, utevistelse 

 

 

 

 

 



 

 

 

ii 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Rose-Marie Svensson och Katrin Bladh för 

god vägledning, givande kommentarer och härliga diskussion i vår skriv och forsk-

ningsprocess. 

Vi vill även rikta ett stort tack till informanterna för deras medverkan och intressanta 

tankar som bidragit till vår studie. Även ett tack till våra familjer som ställt upp och 

möjliggjort denna skrivprocess. Avslutningsvis vill vi ge varandra ett stort tack för ett 

gott samarbeta, givande diskussioner och en mycket fantastisk lärorik tid. 

Tack  

Lina Schönborg och Petra Thor  
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1 Inledning 
Barn får ofta sin naturupplevelse från förskolans verksamhet, förut var det vårdnadsha-

varna som bidrog till barns naturupplevelse. Hur vuxna tidigare har främjat barn till 

deras förhållningssätt till naturen har förändrats i dagens samhälle. Barnen i förskolan 

kommer vara involverade i viktiga beslut om vår miljö, ur ett samhällsperspektiv är det 

därför viktigt att det finns en medvetenhet om förhållningssättet till miljön och att detta 

förhållningssätt kan vara avgörande för framtida beslut om miljön (Ericsson, 2002). 

Barn behöver röra på sig, på olika sätt och framför allt på ett 

naturligt sätt. Många barn ägnar flera timmar per dag framför 

datorn eller tv:n och det bör naturligtvis kompletteras med 

rörelse. I tätortsmiljöer är trafiken så intensiv att den natur-

liga rörelseträningen barnen skulle kunna tillgodogöra sig till 

och från dagis, förskola och skola, byts ut mot skjuts i bil el-

ler kollektiva transportmedel (Ericsson, 2009 s9). 

Utevistelsen får en allt större plats i de nordiska förskolorna i jämförelse med andra län-

ders förskolor. Utevistelsen har positiva effekter på barn och bidrar till deras utveckling 

och lärande. Utevistelsen har en lång tradition i svenska förskolor (Skolverket, 2018) 

och därför vill vi synliggöra förskollärares tankar kring utevistelsen, utifrån ett didak-

tiskt perspektiv och vilka faktorer som påverkar den didaktiska planeringen. Vi vill syn-

liggöra förskollärares tankar utifrån ett didaktiskt perspektiv, det vill säga utifrån frå-

gorna vad, hur och varför. Vad-aspekten innebär i studien vad förskollärare gör under 

utevistelsen. Hur-aspekten innebär i relation till studien hur förskollärare möjliggör 

barns lärande i relation till utevistelsen. Den sista didaktiska frågan är varför-aspekten 

som innebär varför förskollärare gör som de gör under utevistelsen. Utifrån de didak-

tiska frågorna vill denna undersökning synliggöra vad det är som möjligtvis påverkar att 

förskollärare agerar som de gör under utevistelsen. 

Det framgår i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98) att förskollärare ska 

skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande. Det framgår även att förskolan 

ska främja barns förståelse om miljön och hur deras förhållningssätt kan påverka miljön 

(Skolverket, 98; 2016). Förskolan ska även medverka till att utevistelsen ger barn möj-

lighet till lek i både planeradmiljö och naturmiljö. Verksamheten ska också bidra till 

barns lärande både inomhus och utomhus, där deras kreativitet och fantasi ska främjas. 

Förskollärare ska skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande (Skolverket, 

2016). Utifrån dessa aspekter intresserar vi oss för att synliggöra förskollärares tankar 

kring utevistelsen utifrån ett didaktiskt perspektiv. Vi intresserar oss också för vad som 

påverkar att förskollärare gör som de gör under utevistelsen. Förhoppningsvis kan stu-

dien bidra med kunskap om hur förskollärare tänker kring utevistelsen.  

 

1.1 Begreppsdefinition  
I följande avsnitt kommer studiens centrala begrepp att definieras och det är dessa defi-

nitioner som studien kommer utgå ifrån. 

1.1.1 Didaktik 

Didaktiken gör det möjligt för förskollärare att inta ett kritiskt perspektiv till verksam-

heten. Till skillnad från att ha en personlig åsikt kan den beprövade erfarenheten av di-

daktiken ge förskollärare en kunskap som grund till att kunna ta professionella beslut i 
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förskolan (Öhman, 2014). Begreppet didaktik kan definieras som inlärningens och 

undervisningens praktik och teori. Undervisningen grundar sig ofta på de didaktiska 

frågorna var, hur och varför (Brante, 2016). I denna studie kommer vi analysera förs-

kollärares tankar om utevistelsen ur ett didaktiskt perspektiv. Vi kommer utgå från den 

didaktiska triangeln: vad, hur och varför för att kunna synliggöra förskollärares tankar 

kring utevistelsen. Vad-aspekten innebär i relation till studien vad förskollärare gör un-

der utevistelsen i förskolan. Hur-aspekten innebär i studien hur förskollärare möjliggör 

lärandet för barn under utevistelsen. Varför-aspekten innebär i studien varför förskollä-

rare gör som de gör under utevistelsen. 

 

1.1.2 Utomhuspedagogik 

Utomhuspedagogik är definierat ur ett lärandeperspektiv som ett förhållningssätt till 

lärandet (NCU, 2018). Där lärandet sker mellan reflektion och upplevelse i ett växel-

spel. Utomhuspedagogiken innebär att platsen för lärandet flyttas ut till natur-och kul-

turlandskap och att denna plats lyfts fram. Exempel på dessa platser kan vara skogen 

eller parken. Utomhuspedagogiken innebär också att ett växelspel sker mellan boklig 

bildning och sinnlig upplevelse, det vill säga att alla våra sinnen betonas. Utifrån ett 

teoretiskt perspektiv lyfter utomhuspedagogiken fram platsen i lärandet, det vill säga 

var-aspekten (Szczepanski, 2014). I vår studie kommer vi att utgå ifrån denna definition 

av utomhuspedagogik. I studien definierar vi utevistelsen som tiden som spenderas ut-

omhus i förskolan.  

1.1.3 Faktorer 

I studien kommer faktorer att definieras utifrån Svenska Akademiens Ordlistas (1986) 

definition, det vill säga medverkande, omständighet och kraft. Det innebär exempelvis 

en omständighet som i sin tur påverkar något. I studien syftar faktorer till olika faktorer 

som kan bidra till att utevistelsen begränsas eller möjliggörs.  
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2 Syfte och frågeställningar 
I följande kapitel kommer studiens syfte och frågeställningar att presenteras. 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att synliggöra förskollärares tankar kring utevistelsen utifrån ett 

didaktiskt perspektiv och vilka faktorer som påverkar implementeringen av den didak-

tiska planeringen i förskolan. 

2.2 Frågeställningar 
Frågeställningar som studien utgår ifrån är: 

- Hur tänker förskollärare kring utevistelsen i förskolan utifrån ett didaktiskt perspektiv? 
- Vilka faktorer påverkar förskollärarens didaktiska planering av utevistelsen? 
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3 Litteraturgenomgång 
I det här kapitlet presenteras relevant litteratur för studien. Litteraturen belyser förskoll-

lärares val av roll, undervisningsmetoder och utemiljöns betydelse.  

3.1 Förskollärares val av roll och förhållningssätt 
Hur förskollärares förhållningssätt påverkar barns meningsskapande i utemiljön har 

Klaar och Öhman (2014) undersökt i sin studie. De har analyserat videoinspelningar 

som gjorts på en förskola med barn mellan åldrarna 1-3 år. I studien framgår det fem 

aspekter om hur förskollärares förhållningssätt påverkar meningsskapandet. En aspekt 

är att barnen har de kläder som krävs för att kunna spendera dagen på förskolan. Det 

innebär kläder efter väder, det vill säga regnkläder när det regnar och varma kläder på 

vintern. Förskollärarna anser att det är vårdnadshavares uppgift att barnen har med sig 

rätt kläder och på så vis påverkar förskollärarens inställning meningsskapandet. Ytterli-

gare en aspekt är att barnen får möjlighet att välja bland olika artefakter som kan använ-

das på förskolegården. Exempel på dessa artefakter är cyklar, spadar och bollar. En 

tredje aspekt är att förskollärarna uppmuntrar barn till att leka med olika naturmaterial, 

till exempel regn och snö. Att förskollärarna hjälper barnen att ta fram material när dom 

ber om det är den fjärde aspekten, dock uppmuntrar förskollärarna barnen till att försöka 

själva. Den vuxna visar också barnen olika sätt, exempelvis hur de kan åka ner för en 

backe eller gräva i sandlådan. Den femte och sista aspekten är att förskollärarna tillåter 

barnen att leka var de vill på förskolegården (ibid.).   

Det framgår i studien som Klaar och Öhman gjort (ibid.) att utomhusvistelsen skapar 

personlig utveckling, välmående och kunskap om naturen. Utomhusvistelsen är starkt 

sammankopplad med barns självständighet och deras demokratiska förhållningssätt. 

Vanliga metoder för att få kunskap om naturen, sker ofta genom att barnen undersöker 

och utforskar. Det kan också vara att barnen får göra experiment eller att de lär sig om 

regn och snö vid tillfällen då det regnar och snöar. Innan barnen går ut är det viktigt att 

de har rätt kläder efter väder, det för att kunna delta i utomhusaktiviteter. Under utevis-

telsen tillåter förskollärarna barnen att välja fritt vad de ville göra. Om något barn inte 

vet vad de vill göra hjälper förskollärarna till med att erbjuda aktiviteter. Dessa förhåll-

ningssätt bidrar till barns motoriska färdigheter samt att utevistelsen blir positiv och 

rolig för barnen (ibid.).  

Klaar och Öhman (ibid.) framhåller i studien att det framgår i många av videoinspel-

ningarna att förskollärarna uppmuntrar barns funderingar och utforskande av naturen. 

När barn får pröva sina idéer och utforska på sitt sätt, skapar det många möjligheter för 

barn att upptäcka och utforska naturen. Det genom att barn får använda alla sina sinnen 

och det bidrar till ett positivt förhållningssätt till naturen. När barn ges möjlighet till att 

utforska olika naturmaterial som exempelvis snö och sand bidrar detta till att barn får 

erfarenheter och kunskaper om naturmaterialen. Utevistelsen är sällan lärarstyrd utan 

barns egna upptäckter och utforskande ligger till grund för utevistelsen. Förskollärarna 

hjälper barnen i deras funderingar genom att ha en dialog med barnen om exempelvis 

olika naturfenomen som regn, snö och blåst. När förskollärarna har denna dialog med 

barnen är det ofta i samband med problemlösning, för att uppmuntra och hjälpa barnen 

vidare i sin aktivitet. Denna metod kan utgöra både hinder och möjligheter för barnen i 

deras utforskande. Förskollärarna talar framförallt med barnen på ett vardagsspråk om 

olika naturfenomen istället för att bidra med vetenskapliga begrepp. Denna metod och 

förhållningssätt hindrar barnen i deras vetenskapliga utforskande att kunna få en förstå-
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else för naturens struktur. Det kan också hindra barns utveckling av vetenskapligt språk, 

som exempelvis deras utveckling av fysiska och kemiska begrepp samt förståelsen och 

användningen av dessa vetenskapliga begrepp. Detta tillvägagångssätt i relation till för-

skolans förhållningssätt kan begränsa de lärarledda aktiviteterna. Vilket i sin tur kan 

hindra barn att få en förståelse för olika fenomen som de sedan tidigare inte känner till 

(ibid.).  

Vilket perspektiv eller roll förskolläraren väljer att inta påverkar barnen. Osnes, Skaug 

och Eid Kaarby (2012) skriver om fem kategorier av roller som förskollärare kan inta. 

Dessa kategorier är lekkamrat, vägledare, åskådare, igångsättare och leka parallellt med 

barn. Lekkamrat innebär att en vuxen leker tillsammans med barn eller deltar i aktivite-

ter. Viktigt för förskolläraren att tänka på är att inte ta över barns lek. Utan det är av stor 

vikt att istället möta barn i deras frågor och funderingar. På så vis kan förskolläraren få 

en väg in till att diskutera barns funderingar i dialog tillsammans (ibid.).  Att agera lek-

kamrat i förskolan kan utspela sig genom att förskolläraren är lyhörd och uppmärksam 

på barns intressen och funderingar. Genom dessa intressen och funderingar kan förskol-

läraren ta tillfället i akt för att skapa ett lärtillfälle.  

Att inta en roll som vägledare innebär enligt Osnes, et al. (ibid.) att en vuxen agerar som 

vägledare när barn exempelvis behöver hjälp in i leken. Att agera vägledare är en viktig 

roll där förskolläraren behöver, utan att avbryta barns lek, observera och bedöma leken. 

Barns lek kan ta snabba oförväntade vändningar, det kan innebära att barn inte alltid 

hänger med i vändningarna och därmed inte är delaktig i leken längre. Det kan också 

vara så att barn blir åskådare på grund av att de inte kan lekkoderna (ibid.). I dessa situ-

ationer behöver en vuxen inta rollen som vägledare. För att förskolläraren ska kunna 

agera som vägledare behöver den vuxne också kunna inta en roll som åskådare. Osnes, 

et al. (ibid.) skriver att genom åskådarrollen kan barns lek observeras. Aspekter som 

förskolläraren kan synliggöra genom åskådarrollen kan vara vad är det som orsakar till 

att vissa saker sker. Påverkar barns lekfärdigheter leken, eller kan det vara olika ramfak-

torer som påverkar? Detta är några aspekter som förskolläraren kan uppmärksamma 

genom att inta rollen som åskådare.  

Att förskolläraren leker parallellt med barn innebär att den vuxne leker bredvid barnen. 

Detta kan leda till att barnen observerar förskolläraren och på så vis kan barnen imitera 

leken (ibid.). Detta skulle kunna innebära att när barngruppen är i skogen och det är fri 

lek kan några barn sitta och titta på olika löv och kottar. När de sedan ser att förskollära-

ren kryper under grenar eller hoppar på stenar kan det leda till att barnen imiterar förs-

kollärarens lek. Den leken kan bidra till att utomhusvistelsen i sin tur leder till barns 

lärande i de motoriska färdigheterna. När en vuxen intar rollen som att leka parallellt 

med barnen, kan det också innebära att förskolläraren intar rollen som igångsättare. 

Ibland kan förskolläraren inta rollen som igångsättare men då utifrån ett barnperspektiv 

skriver Osnes, et al. (ibid.). Förskolläraren kan sätta igång en lek med både ett enskilt 

barn eller en hel barngrupp. Det skulle kunna utspela sig genom att förskolläraren häm-

tar förstoringsglas för att använda utemiljön som lärplattform. Genom förstoringsglasen 

kan barngruppen titta närmare på olika smådjur som finns i vår natur. När förskolläraren 

frågar om någon vill vara med på upptäcktsfärd och titta på olika djur kan det väcka ett 

intresse och en nyfikenhet hos barn. På så vis blir förskolläraren en igångsättare.  
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3.2 Undervisningsmetoder för barns lärande 
Osnes, et al. (ibid.) skriver att det finns olika metoder förskolläraren kan använda sig av 

i undervisningen. En av dessa metoder är att ge barn en uppgift som bidrar till många 

lösningar, denna metod kallas utforskande och problemlösande. Det innebär att barnen 

ska få experimentera och utforska och på så vis hitta olika lösningar (ibid.). Om tanken 

med undervisningen är att barn i utemiljön ska få kunskap om matematiska begrepp, 

behöver barnen först få bekanta sig med skogen och materialet som finns där. Sedan kan 

förskolläraren säga, “hämta något som är längre än din arm”. När barnen hittat pinnar 

eller något annat som kan vara längre än deras arm, kan förskolläraren istället säga 

”hämta något som är mindre än det som hämtades tidigare”. På så vis får barnen välja 

den lösning som passar dem och förskolläraren har då använt sig av en utforskande och 

problemlösande metod. En annan metod för undervisning som Osnes, et al. (ibid.) skri-

ver om är instruktionsmetoden. Metoden innebär att precisera tydligare om det är något 

specifikt förskolläraren vill att barnen ska göra (ibid.). Om förskolläraren istället vill att 

barnen ska rangordna olika saker de hämtat i skogen, måste detta preciseras. Förskollä-

raren kan då välja att antingen förklara väldigt tydlig vad som är uppgiften eller visa 

barnen, alltså lärande genom imitation. Den sista metoden som Osnes, et al. (ibid.) skri-

ver om är miljön som tredje pedagog. Detta innebär att miljön ger barn möjligheter och 

utmaningar i deras lärande.  

För att kunna utnyttja utemiljöns fulla potential till lärande krävs det goda kunskaper av 

pedagogen (Dahlgren & Szczepanski, 2004). Det innebär dels kunskap om hur miljöns 

utformning kan bidra till lärtillfällen och dels kunskap om hur pedagogerna ska planera, 

strukturera och genomföra utbildningen i utemiljön. Dessa aspekter är utomhusdidakti-

kens primära uppgift. Utemiljön bidrar till många olika upplevelser då den skapar en 

kombination av sinnliga och teoretiska upplevelser. Utomhusdidaktiken kan synliggöra 

vad-, hur-, varför- och när- frågorna på ett konkret sätt. Det varierande utbud som ute-

miljön bidrar med är en kunskapskälla som alltid är angelägen och användbar. I utbudet 

finns allt från historiskt, kulturellt, språkligt och matematiskt material som kan använ-

das i undervisningen. Tillsammans bidrar dessa faktorer till tillfällen där teori och prak-

tik möts och skapar lärtillfällen för alla barn, när de får uppleva det teoretiska i verklig-

heten. När barnen i undervisningen får uppleva verkligheten bidrar det även till ett fy-

siskt deltagande som i sin tur kan leda till en ökad begreppsuppfattning. Detta är en an-

ledning till att utevistelsen är en viktig faktor i undervisningen (ibid.). 

 

3.3 Utemiljöns betydelse för barns utveckling 
Barn i förskolan behöver få positiva upplevelser av motorik och därför behöver barnen 

få förutsättningar för detta enligt Osnes, et al. (2012). Förskollärarna behöver se varje 

enskilt barns behov för att kunna tillgodose rörelsebehovet. När barnen får uppleva vad 

kroppen kan utföra bidrar det till en fortsatt lust till att utvecklas. Utomhusmiljön och 

inomhusmiljön ska komplettera varandra. Utemiljön kan bidra med större ytor, lek med 

naturmaterial och kunna ta del av årstiderna som förändras. Rörelseutvecklingen hos 

barn är beroende av den miljö som barn befinner sig i och vilka förutsättningar miljön 

erbjuder för barns motoriska utveckling. Utegården på förskolan ska tillgodose många 

behov, exempelvis ska den skapa förutsättningar för barns rörelsebehov. Förskolegården 

ska ge barn möjlighet till grovmotorisk utveckling som exempelvis klättra, springa, 

krypa, balansera och hoppa med mera (ibid.). 
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Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström och Öhman (2011) skriver fram hållbarhetsbe-

greppets tre dimensioner som är användbara för barns naturupplevelse och som är vik-

tiga att ta hänsyn till vid utformning av utemiljön. Dessa dimensioner är, den ekologiska 

som innebär den förutsättning barn får till vistelse i utemiljön. Miljön bör varken vara 

förgiftad eller farlig och ska även tillgodose barns behov även på längre sikt. Den eko-

nomiska dimensionen innebär de kostnader som kan minska genom att barn vistas ut-

omhus. De kostnader som kan minska är exempelvis mediciner och sjukfrånvaro. Den 

tredje dimensionen är den sociala som också skrivs fram som den kulturella dimension-

en. Denna dimension innebär att barn kan knyta an till den miljö de befinner sig i samt 

att föra kulturarvet vidare. Det innebär också möjligheten till att barn ska kunna bli hän-

givna samhällsmedborgare (ibid.).  

Det kan finnas en viss ovana hos barn att vara i utemiljön som kan bidra till hinder i 

lärandet. En eventuell rädsla hos barn att exempelvis möta olika typer av djur kan bidra 

till att det hindrar undervisningen. När barn får återkomma till samma plats i naturen 

kan det skapa en trygghet som i sin tur kan gynna lärandet. Att regelbundet besöka 

samma plats kan också innebära en risk genom att barns nyfikenhet och intresse kan 

försvinna. Genom att besöka nya platser utomhus kan det bidra till engagemang och en 

viss spänning hos barnen kan uppstå att få utforska en ny plats. När barn får positiva 

naturupplevelser kan det bidra till positiva effekter på barns hälsa både nu och i framti-

den. Detta kan ske dels genom att det kan bidra till en hälsosam livsstil som kan innebär 

mycket naturupplevelser även vid vuxen ålder samt ett bättre immunförsvar enligt Mår-

tensson et al. (ibid.).  

När barn genom fysisk aktivitet får röra på sig kan det ha positiva effekter på barns psy-

kiska hälsa eftersom fysisk aktivitet är en faktor som kan bidra till barns välbefinnande 

och att känna glädje. Barns välbefinnande kan öka genom att spendera tid i naturen som 

blir en grundläggande vana (Ericsson, 2002). Utifrån ett samhällsperspektiv är det av 

stor vikt att politiker prioriterar utemiljön mer än vad som görs i dagens samhälle, detta 

är viktigt för både barn och vuxnas välmående. Träd, buskar och lekplatser kan vara 

tillräckligt för barns motoriska utveckling. Det eftersom att barn ofta drar sig till aktivi-

teter som främjar en grundrörelse som barnet behöver träna upp (Ericsson, 2003). 
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4 Tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras relevant tidigare forskning på området som berör utevis-

telsens positiva och negativa effekter. Förskollärares roll och faktorer berörs också i 

detta kapitel. Den tidigare forskningen är genomförd i Sverige och USA. 

4.1 Förskollärares roll och deras perspektiv på utevistelse 
Hur utemiljön stödjer barns fantasi och kreativitet undersöker Kiewra och Veselack 

(2016) i sin studie. Studien är gjord i USA med en kvalitativ metod och undersöker två 

förskolor med barn mellan åldrarna 3–5 år. I studien framgår det att förskollärarens roll 

främst är att finnas i bakgrunden och finnas vid behov. Detta för att undvika inflytande 

under barns lek och för att uppmuntra barn till att själva utforska och lösa problem. Den 

roll som dock är mest stödjande för barns utveckling och lärande är när förskolläraren 

finns närvarande och tillgänglig för barn. Det framgår även i studien att förskollärarens 

roll är att stödja barns kreativitet under utevistelsen. Om förskollärare styr barn för 

mycket kan deras kreativitet försvinna innan den kanske ens har hunnit börja. Som förs-

kollärare är det därför viktigt att vara medveten om att det är en balansgång mellan att 

finnas där för barn och vara engagerad utan att ta över, men att också kunna ta ett steg 

tillbaka. Om medvetenheten om balansgången inte finns och förskolläraren går in i 

barns lek för tidigt, genom att ge barn lösningar, idéer eller svar kan detta bidra till att 

förskolläraren inte ger barn möjlighet till problemlösning eller att hitta sina egna svar i 

utforskandet (ibid.). Denna studie har relevans för vår undersökning eftersom den syn-

liggör hur förskollärarens roll under utevistelsen kan påverka barnen. 

Szczepanski (2013) undersöker i sin studie nitton lärares perspektiv om lärmiljöer uti-

från ett utomhuspedagogiskt perspektiv, studien utförs i Sverige. Metoden för studien 

har en fenomenografisk ansats som innebär att den också är kvalitativ och induktiv. 

Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor används också som verktyg i studien för 

att kunna undersöka lärares perspektiv om lärmiljöer. Det framgår i studien att resultatet 

visar på fyra olika platsperspektiv utifrån utomhuspedagogik. Dessa perspektiv är miljö-

, rums-, tids- och kunskapsperspektivet. Miljöperspektivet innebär att utomhusmiljön 

kan fungera som en lärplattform för barns kunskapsskapande, om exempelvis sådant 

som finns i naturen. I rumsperspektivet framgår platsens betydelse för att kunna ut-

veckla undervisningen. Det skulle kunna innebära att använda skolgården som klassrum 

för att inte begränsa undervisningen. Tidsperspektivet innebär att tiden kan ha en 

mindre påverkan på undervisningen. Naturen har en lugnande effekt som kan bidra till 

ett annat synsätt på lärande och tid. Det sista perspektivet är kunskap som innebär att 

föra samman praktiken och teorin. Dessa perspektiv har granskats utifrån didaktikens 

frågor, vad, hur, varför och var. Det framgår i studien att det kan finnas en viss osäker-

het hos informanterna att förklara varför-aspekten, eftersom det kan vara svårt att uti-

från egna erfarenheter berätta om lärandemomenten (ibid.).  

Tillskilland från Szcezepanski (ibid.) som undersöker platsens betydelse och fokuserar 

på fyra olika platsperspektiv, kommer denna studie undersöka utevistelsen som helhet, 

det vill säga både praktik och teori. Denna studie utgår från ett pragmatiskt perspektiv 

och ramfaktorteorin. 

4.2 Utevistelsens betydelse för barn 
Kroeker (2017) undersöker i sin studie, som är utförd i USA, om barns inomhus- och 

utomhuslek. Det framgår i resultatet att det finns en skillnad mellan utomhusmiljön och 
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inomhusmiljön inom vissa områden. Ett av dessa områden är uppgiftsengagemang, som 

innebär det engagemang som krävs för en uppgift. Rörelseleken hos barn har en lägre 

nivå av engagemang än kognitiv lek, exempel på kognitiv lek är olika spel. Detta skulle 

kunna vara en anledning till att barn engagerar sig mer i en uppgift inomhus eftersom att 

en kognitiv lek kräver mer engagemang. En annan aspekt till varför inomhusmiljön vi-

sar mer engagemang är för att i utomhusmiljön finns det möjlighet till att välja saker 

som inte finns i inomhusmiljön. I utomhusmiljön finns det mycket material tillgängligt 

för barnen samt att utomhus kan barnen välja att klättra vilket kan vara svårt i inom-

husmiljön. Om barnen väljer att exempelvis klättra eller åka rutschkana behöver barnen 

inte ha lika stort engagemang eftersom det är en rörelselek. Samt att förskolegården har 

ett stort område som också kan bidra till att barn kan ha svårt att fokusera på en uppgift. 

Under barns lek har förskolläraren många olika roller som kan påverka barns självför-

troende. Beroende på hur mycket förskolläraren styr barnets lek påverkar det i sin tur 

barns självförtroende. Det är då viktigt att låta barnen styra i sin lek. Det finns många 

vinster med att barn är utomhus också, utevistelsen bidrar till att barn deltar i rörelselek. 

Rörelseleken bidrar till barns motoriska förmåga och har positiv inverkan på hjärnan 

och barns kognitiva förmåga. I studien framgår det att inomhusmiljön och utomhusmil-

jön kompletterar varandra, dock finns det mycket att lära om hur miljöerna kompletterar 

varandra i barns utveckling (ibid.). Denna studie har relevans eftersom den kan bidra 

med kunskap om hur miljöerna påverkar lärandet hos barn.  

Jacobi-Vessels (2013) skriver fram många olika fördelar med utevistelsen och forsk-

ningen som är utförd i USA visar att den fysiska aktiviteten ökar och koncentrations-

förmågan förbättras. Barn som får möjlighet till att vara ute i skogen har bättre moto-

riska färdigheter än barn som enbart spenderar tid på förskolegården. Utevistelsen kan 

också bidra till att barn lär sig visa omsorg och respekt för sina medmänniskor och om-

sorg för miljön. Genom att förskolläraren uppmuntrar barnen till problemlösning, att 

undersöka och ställa frågor, bidrar det till att barn börjar tror på sin egen förmåga. Förs-

kollärare har en viktig roll för barns utveckling och lärande. Genom att förskollärarna 

använder sig av utemiljön bidrar det till barns nyfikenhet och deras lärande kan tas till 

en helt ny nivå (ibid.). Även denna studie har relevans, det för att den synliggör utevis-

telsens positiva effekter hos barn samt hur förskollärarens förhållningssätt påverkar bar-

nen. 

På nio olika förskolor i södra Sverige gör Söderström, Boldemann, Sahlin,  Mårtensson, 

Raustorp och Blennow (2012) en studie. Syftet med studien är att undersöka hur kvali-

teten på utomhusmiljön i förskolan påverkar barns hälsa. Undersökningen genomförs i 

maj månad då smittotrycket är mindre, för att påverka resultatet så lite som möjligt. 

Vårdnadshavarna svarar på enkätfrågor och för dagbok om deras barns hälsa i en veckas 

tid. Resultatet av studien visar positiva effekter hos barn som bland annat längre natt-

sömn, generellt bättre välmående och att barn är mer aktiva utomhus. Resultatet visar 

också att barn på exempelvis ur och skur förskolor har högre kortisolhalt, som är ett 

stresshormon. Det innebär att barn som spenderar mer tid utomhus har högre nivå av 

stresshormonet kortisol. Barn visar inga synliga symptom på stress men kortisolvärdena 

visar att det var mer ansträngande för barn att vara utomhus. I traditionella förskolor är 

det mer ansträngande för kroppen vid de kallaste och varmaste dagarna som i sin tur 

bidrog till högre kortisolvärden. Däremot på ur och skur förskolorna som spenderar näs-

tan all sin tid utomhus är kortisolvärdena hos barn konstant högre (ibid.). Tillskillnad 

från övriga studier i kapitlet bidrar denna studie med att synliggöra en potentiell be-

gränsning med utevistelsen. 

http://portal.research.lu.se/portal/en/persons/ullrika-sahlin(64d65325-0de9-45c8-ab3a-0aac0f609341).html
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4.3 Faktorer som påverkar undervisningen negativt 
I sin tidigare avhandling uppmärksammar Gustafsson (1999) några faktorer som påver-

kar undervisning och utbildning i Sverige. Dessa faktorer är bland annat brist på resur-

ser, lokaler och normer. Gustafsson (ibid.) menar att det även finns faktorer som påver-

kar skolan men som inte är direkt anslutna till skolans verksamhet, som exempelvis 

olika mediers informationsflöde. Det är viktigt hur aktörerna, det vill säga hur lärare och 

barn uppfattar olika ramar eller faktorer, detta är något som hade åsidosatts på 80-talet. 

Det finns tre steg som går att använda sig av när ramfaktorteorin ska användas som 

verktyg i en forskningsprocess. Det första steget innebär att ett problem måste göras 

hanterbart. I alla pedagogiska arbeten finns det ett stort antal faktorer som påverkar. 

Dessa faktorer bidrar i sig till att det blir konsekvenser för den pedagogiska processen 

och på grund av detta är det inte möjligt att undersöka alla ramar i exempelvis en studie. 

I steg två bör ramarna därför utgå ifrån resultatet snarare än att vara förbestämd. Detta 

för att det är viktigt hur aktörer upplever olika ramar och faktorer, därför kan inte ra-

marna bestämmas innan eftersom forskaren inte kan veta vad aktören upplever. Utifrån 

resultatet innebär det i steg tre att analysen som görs kan kategorisera olika ramar. I 

artikeln betonas vikten av att börja reflektera över vem som urskiljer ramfaktorer och 

vem som påverkas av dessa ramfaktorer (ibid.). Denna studie har relevans eftersom 

ramfaktorteorin är en av teorierna i det teoretiska ramverket i föreliggande studie. 

Denna studie bidrar även med kunskap om hur olika ramar kan påverka förskolan och 

skolan.  
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5 Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet presenteras det pragmatiska perspektivet och ramfaktorteorin som ut-

gör studiens teoretiska ramverk. Det pragmatiska perspektivet behövs i studien för att 

kunna synliggöra hur förskollärare kommunicerar lärande till barn samt vilken roll de 

intar under utevistelsen. Ramfaktorteorin behövs för att kunna analysera vilka faktorer 

som påverkar förskollärarens didaktiska planering.  

5.1 Pragmatiskt perspektiv 
Utbildningen i förskolan måste vara meningsfull och det innebär att barn bör förberedas 

för erfarenheter som sedan bidrar till att barn kan skapa nya erfarenheter (Öhman, 

2014). Inom pragmatiken är teori och praktik sammanflätat, en praktisk handling i för-

skolan kan exempelvis vara att bygga något (Dewey, 1979). Inom pragmatiken är inte 

detta möjligt utan tänkande och reflektion. Förskollärare behöver planera undervisning-

en på ett sätt som bidrar till att barn fortsätter utveckla sina erfarenheter. Människan lär 

sig aktivt när ett problem behöver lösas eller om det är något människan inte förstår. Att 

lära sig ett sådant sätt kan innebära att göra experiment eller olika undersökningar, det 

vill säga learning by doing. Learning by doing innebär att individen lär genom praktik. 

Inom förskolan skulle detta kunna vara att barnen funderar över vad som händer med 

snön när den smälter. Detta skulle kunna vara något som är oklart för barnen eller ett 

problem som behöver konfronteras. Genom att i förskolan undersöka hur snön smälter 

när snön tas in kan barnen lära sig på det sättet som Dewey menar att människan lär sig 

på. Dewey menar att en pedagog bör möta barn i deras frågor och ta till vara på barns 

erfarenheter för att möjliggöra att deras kunskap kan utvecklas (ibid.). 

För att aktiviteten ska kunna vara meningsfull för varje individ krävs det en undermed-

veten förståelse hos individen om vad som görs, hur det görs och varför det görs just på 

det viset (Dewey, 1990). Enligt Dewey föds människan omedveten och likgiltig inför 

den sociala gruppens vanor och mål. Därför behöver människan bli intresserad och få 

vetskap om dessa mål och vanor. Dewey menar att det är endast utbildning som kan 

göra detta. Det finns tre aspekter som påverkar utbildningen, dessa aspekter är vägled-

ning, kontroll och styrning. Vägledning innebär att i samspel med barn stödja dem i 

deras förmågor och kunskaper. Kontroll innebär att individen inte kan uttrycka sig och 

handla fritt. Styrning som är den tredje aspekten innebär att styra barnen åt ett visst mål, 

dock mer en vägledande hand än en kontrollerad (ibid.). 

Skolan har ett viktigt medel för att forma människan till att bli goda samhällsmedbor-

gare (ibid.).  Dock krävs en förståelse om att det är viktigt med fundamentala grunder 

och regelbundenhet i utbildningen. Detta krävs för att skolan ska kunna sätta in de re-

surser som behövs för att varje individ ska ges möjlighet att utvecklas. Dock anser 

Dewey att lärandet sker i många olika kontexter och lärandet sker inte enbart i skolans-

kontext. All mellanmänsklig kommunikation bidrar till kunskap hos människan. Dewey 

(ibid.) menar att när människan kommunicerar i sociala sammanhang bidrar detta till en 

ökad och förändrad kunskap. Andra människors erfarenheter och kunskaper påverkar 

individen på ett eller annat sätt, ingen människa går från ett möte opåverkad. För att en 

erfarenhet ska kunna förmedlas till någon annan behövs denna erfarenhet formuleras på 

ett sådant sätt att mottagaren kan skapa en förståelse. Det innebär att den som förmedlar 

budskapet måste använda sig utav mottagarens glasögon för att denna förståelse ska 

kunna ske. Den vuxna behöver besitta kunskap och kompetens för att kunna möta barn 

där de befinner sig, för det fortsatta lärandet. Om den vuxna inte kan möta barn där de 
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befinner sig kan utveckling och lärandet hindras. Dewey menar att utvecklingen ofta 

uppfattas ha ett mål snarare än att utvecklingen i sig är målet. Det vill säga att målet inte 

är att bli vuxen utan processen dit är det centrala (ibid.).  

Det pragmatiska perspektivet kan hjälpa oss att analysera förskollärares tankar genom 

att synliggöra om det finns något samband mellan förskollärares erfarenheter kring ute-

vistelsen, ramfaktorer och didaktiska val. Detta genom att utgå från begreppen vägled-

ning, styrning och kontroll som Dewey (ibid.) menar påverkar utbildningen.  

 

5.2 Ramfaktorteori  
Lundgren (1999) skriver att ramfaktorteori handlar om uppfattningen att ramarna ger 

plats för processen. Dock är ramarna inte anledningen till att en viss händelse sker, om 

det finns ett mål med processen behöver ramarna anpassas för att processen ska kunna 

ske. Ramfaktorteorin fungerar som en målstyrning av utbildning och efterföljs av en 

utvärdering av målstyrningen. Ramfaktorteorin blir då ett tankeverktyg för utvärdering-

en (ibid.).  

Lindblad, Linde och Naeslund (1999) skriver att från början försökte ramfaktorteorin att 

beskriva undervisningens ramar och sambandet mellan dessa ramar som exempelvis 

innehåll, resultat och tid. Genom denna tolkning av ramfaktorteorin kunde olika under-

sökningar konstatera att vissa begränsningar som tid påverkar genomförandet av under-

visningen. Det gick också att konstatera att vissa resultat var ouppnåeliga inom vissa 

ramar. Ramfaktorteorin utvecklades i Sverige under en tid där införandet av stora skol-

reformer gjordes och gick emot idealistiska teorier om undervisningen i skolan. Ram-

faktorteorin gick emot dessa teorier genom att påvisa hur skolan kunde begränsa under-

visningen och vad detta innebar för undervisningen. Den tidiga ramfaktorteorin kunde 

visa hur exempelvis politiska och administrativa beslut påverkade möjligheterna att ge-

nomföra undervisning och vilka resultat som möjliggörs i undervisningen. Dessa beslut 

som påverkar undervisningens möjligheter var bland annat gruppstorlek och timplaner. 

Ramfaktorteorin kan därmed användas som ett verktyg för att undersöka olika politiska 

beslut och om det fick några konsekvenser för undervisningen (ibid.). 

Pettersen (2008) beskriver inre och yttre ramfaktorer och definierar ramfaktorer som 

ramar som både kan möjliggöra eller hindra lärande och undervisning. Exempel på inre 

ramar är lärmiljön som utgör kritiska faktorer där lärmiljön både kan utgöra möjligheter 

och hinder i undervisningen för både lärare och barn. Yttre ramar innebär faktorer som 

påverkar undervisningen som aktören inte i sin tur kan påverka. Ramfaktorer kan kate-

goriseras i fem olika kategorier och dessa är personramar, organisatoriska ramar, tids-

ramar, fysiska ramar och ekonomiska resurser. Personramar innefattar egenskaper, atti-

tyder, kompetenser och kunskaper. Organisatoriska ramar omfattar storlek och samman-

sättning av både lärargrupper och barngrupp. Tidsramar innebär undervisningstiden och 

hur den tiden fördelas mellan lärande aktiviteter och undervisningsaktiviteter. Den 

fjärde kategorin är fysiska ramar som omfattar den materiella och fysiska miljön och 

detta innebär rumsutformning, tillgång till lokaler som exempelvis idrottshall och 

undervisningsmaterial. Den sista kategorin är ekonomiska resurser som innefattar 

pengar som utbildningen förfogar över och fördelning samt förvaltning av ekonomi. 

Ekonomi är en ramfaktor som påverkar övriga ramfaktorer i stor grad (ibid.).   
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Ramfaktorteorin kommer i analysen användas genom att analysera empirin utifrån de 

fem kategorier som Pettersen (ibid.) skriver fram. Dessa är personramar, organisatoriska 

ramar, tidsramar, fysiska ramar och ekonomiska resurser. Med hjälp av dessa kategorier 

vill vi synliggöra vilka potentiella faktorer som påverkar förskollärarens didaktiska val.  
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6 Metod 
I följande kapitel kommer studiens metodval att presenteras och argumenteras för. Ka-

pitlet berör vald ansats, datainsamling, urval, genomförande, bearbetning av data och 

etiska överväganden. 

6.1 Kvalitativ ansats 
Denna studie utgår från en kvalitativ ansats. Intervju som forskningsverktyg är vanligt 

inom den kvalitativa ansatsen och strävan är att få en djupare förståelse för en upple-

velse. Bryman (2011) skriver att det är vanligt att intervjuaren och informanten möts 

personligen. Detta möte kan bidra till att bortfallet minskar och att följdfrågor kan stäl-

las. Vikten läggs vid hur informanterna uppfattar och tolkar en upplevelse. Kvalitativa 

forskare strävar efter att uppfatta en verklighet och vad som sker i den sociala verklig-

heten. Syftet är att uppfatta den verklighet som informanterna uppfattar som verklighet-

en (ibid.). 

Anledningen till att kvalitativ metod har valts framför kvantitativ metod, är genom att 

använda intervju kan vi få en djupare förståelse för förskollärares syn på utevistelsen 

genom att informanterna får svara på öppna frågor. Med en kvalitativ metod i jämfö-

relse med en kvantitativ metod blir urvalet mindre. Med dessa aspekter i åtanke har en 

kvalitativ metod valts framför en kvantitativ metod då fördelarna överväger begräns-

ningarna. Den valda ansatsen utgår från att gestalta och karaktärisera något, nämligen 

förskollärares tankar utifrån ett didaktiskt perspektiv kring utevistelsen.  

För att kunna analysera hur förskollärarnas tankar och erfarenheter påverkar deras di-

daktiska val av utevistelsen, använder vi oss av ett pragmatiskt perspektiv. Detta genom 

att analysera förskollärarnas svar genom begreppen vägledning, styrning och kontroll 

som Dewey (1999) anser är viktiga i utbildning. För att kunna synliggöra om det finns 

några faktorer som påverkar den didaktiska planeringen av utevistelsen, använder vi oss 

utav ramfaktorteorin och Pettersens (2008) kategorier. Dessa kategorier är personramar, 

organisatoriska ramar, tidsramar, fysiska ramar och ekonomiska resurser. 

6.2 Datainsamling 
Datainsamlingsverktyget som används i studien är semistrukturerade intervjuer. Det 

innebär enligt Denscombe (2018) att intervjuaren har färdiga ämnen och intervjufrågor 

som behandlas under intervjun. Det innebär även att vara flexibel och låta informanten 

uttrycka sina tankar kring ämnet. Med detta verktyg blir svaren öppna och fokus hamnar 

på informantens uppfattningar (ibid.). Studiens syfte är att synliggöra förskollärares 

tankar utifrån ett didaktiskt perspektiv. Med syftet som utgångspunkt så används inter-

vju som forskningsverktyg. Detta för att få en förståelse om förskollärares tankar. Med 

valet av intervju där informanten och intervjuaren möts personligen kan det möjliggöra 

att följdfrågor kan ställas. För att besvara forskningsfrågorna utformas en intervjuguide 

(se Bilaga A) med öppna frågor, det för att informanterna ska få uttrycka sina tankar 

fritt. Intervjufrågorna utformas utifrån valda teorier och frågeställningar. De första sju 

frågorna utformas för att besvara frågeställning 1, vilket de gjorde. För att besvara andra 

forskningsfrågan utformas frågor innehållande faktorer samt fördelar och begränsningar 

med utevistelsen. Dessa frågeställningar utgår från ramfaktorteorin. Utifrån det pragma-

tiska perspektivet utformas frågor som bland annat rör hur förskollärare kommunicerar 
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lärande till barn och hur de ser på sin roll under utevistelsen. Intervjuerna spelas in för 

att sedan transkriberas, bearbetas och analyseras. 

 

6.3 Urval 
Fyra stycken förskollärare på fyra olika förskolor har intervjuats. Ett subjektivt och mål-

inriktat urval görs i tron om att de kan bidra till mest betydelsefull data utifrån syfte och 

frågeställningar. Förskollärarna är valda efter ett subjektivt och målinriktat urval, då de 

medvetet arbetar med utevistelsen i förskolan och därför anses de kunna ge betydelse-

full data för studien. De förskollärare som medverkar i studien är för oss sedan tidigare 

bekanta. Fokus ligger på utbildade förskollärare, då det antas att förskollärarna har den 

kunskap som krävs för att besvara forskningsfrågorna. Därför har ett subjektivt och mål-

inriktat urval använts i studien. Subjektivt urval innebär enligt Denscombe (2018) att ett 

litet antal personer väljs ut för det valda ämnet. Att använda sig utav ett subjektivt urval 

fungerar när det finns en viss vetskap kring de valda personerna (Denscombe, ibid.). 

De valda förskolorna ligger i tre olika kommuner i Mellansverige. Anledningen till att 

dessa förskolor väljs är för att de ligger i olika kommuner och det kan bidra till ett varie-

rat perspektiv. Detta eftersom att informanterna har olika huvudmän och därmed olika 

förutsättningar. Vi antar att det skulle kunna bidra till olika tankar från informanterna i 

vår studie. Åldrarna varierar på förskollärarna för att få variationer i deras tankar om 

utevistelsen utifrån ett didaktiskt perspektiv. Förskollärarna har varit yrkesverksamma 

allt ifrån 15–30 år och har olika utbildningar som bidrar till olika tankesätt. Ett subjek-

tivt och målinriktat urval används i studien där informanter väljs ut, detta urval ger en 

djupare förståelse för processer och tankar.  

Tabell 1: Urval 

Benämning kommun förskola  ålder Utbildning Verksam/år  

Fl1 1 A 55 Förskollärarutbildning 30 

Fl2 2 B 51 Förskollärarutbildning 30 

Fl3 3 C 44 Förskollärarutbildning 20 

Fl4 1 D 37 Förskollärarutbildning 15 

 

6.4 Genomförande 
Vi har använt oss av personliga intervjuer och är sedan tidigare bekanta med de utvalda 

informanterna. Intervjufrågorna (se bilaga A) utformades efter studiens syfte och fråge-

ställningar samt teoretiska ramverk. Informanterna fick inte tillgång till intervjufrågorna 

innan eller under intervjun. Det för att deras tankar kring utevistelsen inte skulle påver-

kas av intervjufrågorna och därmed förhindra att få förväntade svar. Dock har informan-

terna informerats inför intervjuerna om vad studien handlar om, det vill säga förskollä-

rares tankar kring utevistelsen. Ett missiv skickades till informanterna (se bilaga B). 

Informanterna kontaktades sedan för information om deras medverkan samt tid och 

plats för intervju. Innan intervjun påbörjades fick informanterna skriva under en sam-

tyckesblankett (se bilaga C) om deras samtycke till att medverka i studien. 

Inför intervju bestämdes tid och plats i förväg efter informanternas önskemål. 

Denscombe (2018) menar att intervju som verktyg kan bidra till hög svarsfrekvens. In-

tervjuerna behövdes inte göras en gång till. Under intervjuerna har ljudupptagning an-

vänts som redskap för att dokumentera intervjun. Denscombe (2018) skriver att när 
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dokumentation görs av intervjun med hjälp av ljudupptagning kan andra forskare 

granska intervjun. Informanterna har intervjuats enskilt, vi har intervjuat två informanter 

vardera och intervjuerna tog ca 17–25 minuter. Fördelen med det är att informanterna 

kunnde känna sig mer bekväma eftersom de är bekanta med oss sedan tidigare men även 

för att underlätta vid eventuellt känsliga frågor. Denscombe (2018) skriver att en anled-

ning till att många väljer just personliga intervjuer är för att de är lätta att anordna. Med 

både begränsningar och fördelar i åtanke har vi valt personliga intervjuer då det bland 

annat är enklare att fördjupa sig i informanternas tankar och idéer. Efterarbetet är också 

lättare vid denna typ av intervju då det endast är en person som talar åt gången och en-

bart en röst att urskilja. Det har förenklat arbetet när den inspelade intervjun har tran-

skriberats. Intervjuerna har sedan transkriberats och kategoriserats utifrån mönster och 

kategorier i datan. 

 

6.5 Bearbetning av data 
Datan har analyserats med hjälp av kategorisering och kodning. Data har analyserats 

djupgående och sedan kategoriserats och kodats i syfte att visa på variationer i förskoll-

lärares tankar. Denscombe (2018) skriver att kodningen kan ta sin utgångspunkt i ex-

empelvis en handling, händelse eller en åsikt. Studien använder innehållsanalys som har 

fokuserat på variationer i förskollärarnas tankar utifrån ett didaktiskt perspektiv kring 

utevistelsen. Variationerna har bildat kategorier som utgöra analysen. I analysen har 

studiens teoretiska ramverk som är pragmatisk teori och ramfaktorteorin använts. I ana-

lysen har förskollärarnas svar på intervjufrågorna analyserats och kategoriserats utifrån 

ett pragmatiskt perspektiv och genom Deweys (1999) begrepp vägledning, styrning och 

kontroll som är olika kategorier på hur en vuxen i kommunikation samspelar med barn. 

Ramfaktorteorin har använts i analysen genom att utgöra kategorier av olika ramfak-

torer som kan påverka förskollärarens didaktiska val och planering. Kategoriseringarna 

utgår ifrån Pettersens (2008) kategorisering av ramfaktorer, det vill säga personramar, 

organisatoriska ramar, tidsramar, fysiska ramar, ekonomiska resurser samt yttre fak-

torer.  

 

6.6 Etiska överväganden  

Det är viktigt att ta hänsyn till etiska överväganden vid planering och genomförandet av 

studien. Det första att ta hänsyn till är att skicka ett missiv till berörda förskolechefer för 

att få tillstånd att besöka förskolan. Sedan behövs också ett missiv skickas till informan-

terna för att få deras tillstånd inför eventuell intervju. Förskollärarna har även fått in-

formation om studiens syfte och villkor för deras deltagande samt att de kan avbryta sin 

medverkan när som helst under processen. Informanterna fick även skriva under en 

samtyckesblankett (se Bilaga C) där det framgår information om att intervjuerna som de 

deltagit i endast kommer att användas i den tänkta studien. De etiska överväganden som 

Hermerén (2017) skriver om som beaktas är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och 

integritet. Sekretessen har inte behövts ta hänsyn till då studien inte faller under sekre-

tesslagen. Dock har vi tagit hänsyn till tystnadsplikten eftersom i förskolan råder det 

tystnadsplikt. Anonymitet har beaktats genom att informanternas personuppgifter och 

identiteter inte avslöjas. Informanterna kommer därför att benämnas som förskollärare 

1, 2, 3 och 4. Informanternas integritet beaktas genom att studien syftar till deras pro-

fessionella roll som förskollärare och då vi inte är ute efter insyn i deras privatliv.   
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7 Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras studiens resultat och analys. Empirin har samlats in genom 

inspelning av intervjuer med fyra förskollärare. Datan har sedan transkriberats och kate-

goriserats efter studiens syfte och frågeställningar. Det teoretiska ramverket har använts 

i analysen för att förstå empirin.                                              

 

7.1 Förskollärarnas tankar kring utevistelsen 
Gemensamt för alla förskollärare är att de nämner att de känner sig hälsosammare av att 

tillbringa tid utomhus. Förskollärarnas tankar om begreppet utevistelse skiljer sig åt, 

dock anser alla att utevistelsen är bra och viktig i förskolans verksamhet.  

Förskollärare 3 uttrycker att utomhus kan barnen springa och träna på sin grovmotorik. 

Förskolläraren poängterar också att vi blir friskare av att spendera tid utomhus. Ytterli-

gare en tanke om utevistelsen uttrycker förskollärare 1 att utevistelsen är bra för alla i 

verksamheten “...jag tänker att det är jätteviktigt med utevistelse det är bra för alla, bra 

för oss vuxna och bra för barnen” (Förskollärare 1). 

... utevistelsen är väldigt viktig… vi har regler inne som säger att 

vi inte springer och någonstans måste barnen få utlopp för... sin 

grovmotorik och det får de ute. Med mycket cykla, klättra och 

springa och den här biten. Så jag tycker att utevistelsen är jättevik-

tig (Förskollärare 3). 

Förskollärarna talar om utevistelsen som hälsosam och som gynnar både vuxna och 

barn samt barns grovmotorik. Med utgångspunkt i ramfaktorteorin kan det tolkas som 

en av kategorierna som Pettersen (2008) skriver om, personram som innebär hur attity-

der och kunskaper kan påverka. Förskollärarnas kunskap och attityd till utevistelsen får 

en betydande roll för planeringen av verksamheten. Förskollärarnas tanke om att utevis-

telsen är bra för barn stämmer överens med Söderströms et. al (2012) studie, att utevis-

telsen bidrar till bättre nattsömn, att aktivitetsnivån hos barn är högre utomhus och bi-

drar till ett bättre välmående hos barn.  

Ytterligare en tanke om utevistelsen är att spendera tid i den miljö som verksamheten 

erbjuder barnen, det vill säga förskolegården. Om förskolegården inte är tillräcklig kan 

förskolan använda närliggande miljöer som exempelvis skogen. Till skillnad från de 

andra förskollärarna lyfter förskollärare 4 fram att utevistelse är den tredje pedagogen. 

De kan göra samma saker i utemiljön som i innemiljön.  “... det är den tredje pedagogen 

där vi liksom kan använda oss utav samma saker inne som ute det är liksom utevistelse 

för mig” (Förskollärare 4). 

... om man har möjlighet att det finns en skog i närheten att pro-

menera dit och att upptäcka andra saker. Det finns ju kanske mer 

på gården, på förskolegården kanske man inte har samma grönska 

eller backar eller så (Förskollärare 2). 

Här visar citaten på hur förskollärarnas tankar grundar sig i kunskap om utemiljöns ka-

pacitet till barns utveckling. Utifrån ramfaktorteorin och Pettersens (2008) kategorier 

personram och fysisk ram kan citaten tolkas som att förskollärarnas kunskap om utemil-

jön och utemiljöns utformning även här påverkar deras planering av verksamheten. Ge-

nom att använda miljön som en tredje pedagog bidrar det enligt Osnes et. al (2012) till 

att skapa fler förutsättningar för barns lärande. När förskollärarna använder miljön som 
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tredje pedagog, det vill säga att utnyttja miljön som en resurs, kan det ge barnen möjlig-

heter till rörelseutveckling. Rörelseutvecklingen är påverkad av vilken miljö barn är i, 

enligt Osnes et. al (ibid.).  

7.2 Vad gör förskollärarna under utevistelsen 
Förskollärare 3 berättar om att på den tidigare förskolan hade de en stor gräsyta som 

utnyttjades under utevistelsen. På den stora gräsytan lekte de bland annat olika lekar 

som exempelvis ”kom alla mina kycklingar”. Lekarna kunde förskolläraren initiera när 

det behövdes.  

... men sen saknar jag den stora gården vi hade... den stora gräsy-

tan där man kan leka gemensamma lekar… eller dom här lekarna 

som man drog ihop när man kände att nu behöver vi röra på oss 

för nu står många och fryser... eller det är lite mycket konflikter el-

ler så där… liksom att man kan dra ihop... Men den gräsytan finns 

ju inte här än (Förskollärare 3). 

När förskolläraren initierar olika lekar för barnen kan detta kopplas till pragmatiken. 

Dewey (1999) menar att det finns tre aspekter som påverkar utbildningen och styrning 

är en av dem. Styrning innebär att förskolläraren styr barnen mot ett visst mål dock med 

en mer vägledande hand. En konsekvens av att styra barnen vid en eventuell konflikt, är 

att det kan hindra barnen till problemlösning. Kiewra och Veselack (2016) menar att om 

förskolläraren tar över barns lek eller ger barn lösningar kan det bidra till att barn inte 

får de förutsättningar som behövs för att lösa problem på egen hand. När förskolläraren 

uppmärksammar att en lek behövs intar förskolläraren en vägledande roll. Osnes, et al. 

(2012) skriver att när en vägledande roll intas behöver förskolläraren också inta rollen 

som åskådare. Genom åskådarrollen kan förskolläraren uppmärksamma varför vissa 

saker sker.  

Tillskillnad från förskollärare 3 som uttrycker att de saknade den stora gården så menar 

förskollärare 2 att vilket synsätt förskolläraren väljer att använda bidrar till vilka möj-

ligheter som skapas.  

Sedan handlar det också om hur jag som pedagog ser gården med 

mina pedagogögon och det kan nog se väldigt olika ut och vilket 

intresse du har också… Som pedagog, att vad vill du ge barnen när 

du är ute (Förskollärare 2). 

Förskollärarens intresse påverkar också utevistelsen. Förskollärare 4 uttrycker skapan-

dets olika skepnader “vi jobbar med svampar just nu så att vi har varit mycket i skogen 

och barnen har fått fota mycket med kamera och Ipad och skapa på många olika sätt” 

(Förskollärare 4). 

När förskolläraren uttrycker att vilka glasögon hen väljer att använda eller när förskollä-

raren ser skapandets olika förutsättningar kan detta kopplas till det pragmatiska perspek-

tivet där Dewey (1990) menar att det behövs finnas en kunskap och kompetens hos den 

vuxna för att se vad barnet behöver för det fortsatta lärandet. Dessa kunskaper och 

kompetenser kan också bidra till att utemiljöns hela kapacitet kan används för lärandet 

(Dahlgren & Szczepanski, 2004). Dock kan lärandet hindras om det finns en ovana hos 

barn att tillbringa tid i skogen, det eftersom det kan finnas olika rädslor för exempelvis 

olika djur som Mårtensson et al. (2011) beskriver. Hur förskolläraren väljer att se på 

utevistelsen och dess möjligheter kan det bidra till barns meningsskapande. Om förskol-
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lärare ser barns intresse och skapar aktiviteter utomhus utifrån dessa intressen kan det 

möjliggöra positiva naturupplevelser som i sin tur påverkar barns fortsatta intresse för 

naturen och deras hälsa (ibid.). 

7.2.1 Planerad eller oplanerad aktivitet 

Resultatet visar också att det är en balansgång mellan styrda aktiviteter och den fria le-

ken vid utevistelsen. Det framgår även att förskolläraren försöker arbeta med att erbjuda 

barnen fria aktiviteter. Barnen ges möjlighet till att välja fritt bland olika material istället 

för de styrda aktiviteterna. 

Vi har försökt hitta en balans i det där, men sen tycker vi ju ändå 

att vi ska bli ännu bättre på att ha inte styrda aktiviteter. Men 

mycket erbjudande ute som vi initierar till exempel olika tema lå-

dor där de finns luppar och sådant för att undersöka och hopprep 

och mattetänk (Förskollärare 4). 

Ovanstående citat visar att förskolläraren intar en styrande roll genom att förskollärare 4 

initierar olika aktiviteter till barnen under utevistelsen. Vilket innebär enligt Dewey 

(1999) att styra barnen åt ett visst håll. Genom att förskolläraren bestämt vilka aktivite-

ter barnen har att välja mellan blir det en indirekt styrning.  Om barnen styrs för mycket 

vid exempelvis val av aktiviteter kan deras kreativitet och fantasi begränsas (Kiewra & 

Veselack, 2016). 

Vidare menar förskollärare 3 att förskolan ligger intill en skog som bidrar till att en pla-

nering inte behöver göras för att gå till skogen. Dock poängterar förskolläraren att det 

finns en önskan om att kunna gå till skogen oftare än vad som gjorts den senaste tiden 

och det beror på personalbrist.  

… jag hade tänkt att vi skulle vara lite mer i skogen. Att man kan 

gå över med några stycken... För från början byggde vi en jättefin 

koja, jag tror den står kvar fortfarande. Det är mycket sådan krea-

tivitet i skogen, men de kommer förhoppningsvis (Förskollärare 

3). 

Det framgår i resultatet att en förskollärare vill spendera mer tid i skogen men att det 

beror på personalbrist.  Utifrån ett ramfaktorteoretiskt synsätt är personalbrist en tydlig 

organisatorisk faktor som påverkar utbildningen. Både Pettersen (2008) och Gustafsson 

(1999) nämner personal och resurser som en faktor som påverkar utbildning. I detta fall 

påverkar den organisatoriska faktorn genom att förskolan inte kan gå till skogen så 

mycket som förskolläraren vill.   

7.2.2 Utevistelsen som lärplattform 

Två av förskollärarna nämner att utevistelsen kan användas till lärandeaktiviteter med 

barnen, där bland annat avdelningens projekt kan användas på ett annat sätt utomhus. 

“Vi använder utevistelsen för att arbeta med vårt projekt och att vi knyter ihop säcken så 

att säga man kan använda det på så många olika sätt” (Förskollärare 4). 

Att utevistelsen ger möjlighet till att kunna undersöka och utforska olika saker poängte-

rade alla förskollärare. Det framgår i resultatet att en förskollärare uttrycker att utevis-

telsen börjar direkt när dörren öppnas. 

… du upptäcker någonting tillsammans med barnen i samma stund 

som du öppnar dörren... att vad ska vi hitta för någonting i dag. 

Man kanske hittar någonting precis utanför dörren... tror ni att vi 
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kan hitta mer spindlar eller maskar eller åh du har hittat ett löv 

(Förskollärare 2). 

Alla förskollärare är överens om att utevistelsen skapar förutsättningar för att kunna 

undersöka och reflektera tillsammans med barnen. Förskollärarna intar i dessa situation-

er en vägledande roll. Vägledande innebär enligt Dewey (1999) att genom samverkan 

med barnen stödja dem i deras kunskaper. När förskolläraren upptäcker exempelvis löv 

och spindlar utanför förskolans dörr och uppmuntrar barnen till att utforska och ställa 

frågor, kan det bidra till att barns självförtroende ökar enligt Jacobi-Vessels (2013) stu-

die. När förskollärarna använder utemiljön för lärandeaktiviteter eller projekt, är en slut-

sats att förskollärarna intar ett miljö-och rumsperspektiv som Szczepanski (2013) un-

dersöker i sin studie. När förskollärarna använder utevistelsen för barns kunskapsskap-

ande intar de ett miljöperspektiv och när de använder utemiljön till lärande aktiviteter 

intar de också ett rumsperspektiv. Szczepanski (2013) skriver att miljöperspektivet in-

nebär att utemiljön skapar en lärplattform för barn om sådant som finns i vår natur och 

rumsperspektiv innebär att använda utemiljön som ett klassrum för att inte hindra 

undervisningen. Vilket vi anser förskollärarna gör när de intar dessa perspektiv. 

7.3 Hur förskollärarna möjliggör lärandet för barn under utevistelsen 
Att lyssna, vara lyhörd och lära barn olika regler är fler aspekter på hur förskollärarna 

bidrar till barns lärande i förskolan. Det framgår i resultatet att två av fyra förskollärare 

nämner att genom att söka kunskap tillsammans med barnen kan förskolläraren möjlig-

göra lärandet för barnen. ”Det här att vi söker kunskap tillsammans... det är en utveckl-

ing för mig som förskollärare samtidigt som det är en utveckling för barnen och ett lä-

rande naturligtvis då” (Förskollärare 4). 

Tre av förskollärarna nämner bekräftelse som en viktig aspekt i möjliggörandet av barns 

lärande. Det handlar om att bekräfta barn i deras lärande genom att sätta ord på vad de 

gör. Men också att bekräfta för barnen att de kan mer än de tror och som sedan leder till 

att de knäcker koden.  

Titta nu kan du ju. Åh, du kan ju alldeles själv... och så kanske de 

kommer nästa gång och så behöver man hjälpa en liten stund. Se-

dan kan de själva och så går det. Tänk för en vecka sen så kunde 

du inte men nu kan du det här, alltså bekräfta dem (Förskollärare 

3). 

I resultatet framgår det att förskollärarna söker kunskap tillsammans med barnen för att 

möjliggöra deras lärande. Att söka kunskap tillsammans kan kopplas till det pragma-

tiska perspektivet, dels där människan lär sig genom att lösa problem eller hantera något 

som inte förstås och dels genom erfarenheters påverkan. Dewey (1999) skriver att ge-

nom experiment kan människan lära sig på ett sådant vis när ett aktivt problem behöver 

lösas. All kommunikation mellan människor bidrar till kunskap och människors olika 

erfarenheter påverkar individen på något sätt. Ingen lämnar ett möte opåverkad (ibid.). 

När förskollärarna bekräftar barnen i deras lärande som också är en typ av kommunikat-

ion bidrar det till förändrad och utvecklad kunskap. Utifrån ett pragmatiskt synsätt be-

höver förskolläraren ha kunskap om barnens kunskapsnivå för att kunna utmana dem 

vidare i sitt lärande. 

Flera av förskollärarna berättar att när de tar med sig naturmaterial in kan det möjlig-

göra lärandet för barngruppen. De arbetar med naturmaterialet på olika sätt till exempel 

undersöker och utforskar materialet, samtalar om materialet och sedan dokumenterar 
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det. Det gör de för att sedan kunna reflektera tillsammans med barnen, utmana dem vi-

dare och synliggöra lärandet för barngruppen.  

... det har vi gjort i vår grupp, en dokumentation som man kan visa 

barnen... där ser dem själva sitt eget lärande… Där får man också 

tänka till hur man kan ge tillbaka till barnen, det är min uppgift 

som pedagog (Förskollärare 4). 

När förskollärarna erbjuder barnen flera olika sätt att lära, exempelvis genom att ta in 

naturmaterial kan det bidra till ett ökat lärande för barnen. Dewey (1999) skriver för att 

barn ska kunna få en förståelse behöver den vuxne ta på sig barns glasögon, för att 

kunna förmedla kunskap och erfarenhet till barnen. En konsekvens skulle kunna vara 

om förskolläraren inte kan förmedla erfarenhet och kunskap på ett sådant sätt att barnen 

förstår, kan kunskapstillfället gå förlorat. När förskollärarna söker kunskap tillsammans 

med barnen, bekräftar dem eller utforskar naturmaterial kan detta kopplas till Klaar och 

Öhmans (2014) studie. När barn får uppleva olika fenomen på flera sätt genom att an-

vända alla sina sinnen bidrar det till en positiv upplevelse av naturen. Det bidrar i sin tur 

till en ökad förståelse av de fenomen som ska undersökas. Det är viktigt att förskollä-

rarna har en dialog med barnen kring deras funderingar om naturmaterialet. Dock är det 

av stor vikt att undvika att vara för vardaglig i sitt språk med barnen om naturmaterialet. 

Om förskolläraren är för vardaglig i sitt språk kan barnen gå miste om vetenskapliga 

begrepp (Klaar & Öhman, ibid.). Exempel på när vardagligt språk kan uppstå är om 

barnen funderar över vad snö är för något. Om förskolläraren benämner snö som fryst 

vatten är det vardagligt språk. Förskolläraren behöver förklara för barnen att snö är ne-

derbörd i form av iskristaller och hur dessa iskristaller uppkommer, för att barnen ska få 

vetenskapliga begrepp.  

7.4 Varför gör förskollärarna som de gör under utevistelsen 
Resultatet visar att en anledning till att samtliga förskollärare går ut, är för att bland an-

nat tillgodose barns rörelsebehov. Förskollärarna uttrycker att rörelsebehovet inte kan 

tillgodoses inomhus och därför är utevistelsen ett bra komplement. Ytterligare en aspekt 

är att utemiljö kan stimulera barns grovmotorik. ”… man ser att många barn idag… har 

stort rörelsebehov som är svårt att tillgodose inomhus eftersom man inte har så stora 

lokaler. Det finns inga större ytor för stora rörelser som motorik” (Förskollärare 4). 

Utifrån ramfaktorteorin kan små lokaler vara en faktor som påverkar att förskolorna 

måste gå ut för att barn ska kunna utveckla sin grovmotorik. Fysiska ramar innebär en-

ligt Pettersen (2008) den fysiska miljön och hur olika rum är utformade. De fysiska ra-

marna, det vill säga inomhusmiljön, påverkar att utomhusmiljön behövs för att kunna 

tillgodose barns rörelsebehov. Utomhusmiljön kan erbjuda större ytor att vara på samt 

att förskolegården ska skapa förutsättningar för att tillgodose barns rörelsebehov (Osnes 

et. al, 2012). 

En av förskollärarna berättar att inomhus- och utomhusmiljön kan komplettera 

varandra.  Genom att de inomhus kan föra en dialog med barnen om saker som finns i 

vår utemiljö, för att sedan gå ut för att kunna uppleva dessa saker. 

… att faktiskt få upptäcka andra saker än du kan göra inomhus. Du 

kan prata om... naturvetenskap och vad som finns utomhus men att 

inte få ta del utav det utomhus. Då går det inte riktigt ihop... utan 

att man behöver få komma ut...  (Förskollärare 2). 
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Enligt Dewey (1979) krävs det både praktik och teori för att kunna lära, att uppleva ge-

nom praktik det som förts en dialog om inomhus. Det framgår i resultatet att en av förs-

kollärarna poängterar vikten av att utomhus- och inomhusmiljön kompletterar varandra. 

Det går att samtala om olika naturfenomen inomhus men utemiljön behövs för att barn 

ska få uppleva det i praktiken. Exempelvis går det inte att utforska snö på samma vis 

inomhus på en Ipad som om barnet får uppleva snön utomhus och kan utforska det med 

alla sina sinnen. Inomhus- och utomhusmiljön ska komplettera varandra, det finns saker 

som utomhusmiljön kan erbjuda som inte är lika lätt att utföra inomhus. Genom att för-

skolläraren för en dialog inomhus och sedan flyttar ut undervisningen används platsen 

för att utveckla undervisningen där utemiljön utgör en plats för barns kunskapsskap-

ande. Szczepanski (2013) skriver om miljöperspektivet där förskolläraren använder ute-

vistelsen som en arena för lärandet samt rumsperspektivet där förskolläraren kan an-

vända en plats för att utveckla sin undervisning.  

7.5 Förskollärares roll 
Resultatet visar att förskollärare 3 uttrycker att som ensam pedagog med många barn 

intas en vaktande roll så att inget ska hända. Det var en aspekt som förskollärare 4 också 

uttrycker “naturligtvis har man ju ett ansvar som pedagog att ha koll på barnen” (Förs-

kollärare 4). 

Genom att inta en vaktande roll kan det också tolkas som att förskollärarna intar en roll 

som åskådare. Åskådarrollen innebär enligt Osnes, et al. (2012) att observera barns lek 

och genom att inta rollen som åskådare kan barns lekfärdigheter eller olika ramfaktorer 

uppmärksammas av förskolläraren. Resultatet visar på olika aspekter som påverkar för-

skollärares val av roll. Utifrån ramfaktorteorin synliggörs både personram och organisa-

torisk ram som Pettersen (2008) skriver om. Personram synliggörs när förskollärarens 

personliga åsikter ligger till grund för de beslut som tas, exempelvis när ansvarstagandet 

blir tydligt. Organisatoriska ramar synliggörs när personalbristen blir en faktor som bi-

drar till att en vaktande roll intas.   

Förskollärare 1 berättar att hen intar olika roller i olika situationer, att det är beroende på 

om det är en styrd aktivitet eller en fri lek under utevistelsen.  

Skilja på om man har en aktivitet ute i lärande gruppen där du styr 

som vuxen eller har dukat upp saker ute... som vi tycker att det här 

kan barnen jobba med nu... eller så kan de ju vara en fri aktivitet 

(Förskollärare 1). 

När förskolläraren styr innebär det utifrån det pragmatiska perspektivet att förskollära-

ren intar en styrande roll. Den rollen innebär att styra barnen mot ett visst håll men fort-

farande stötta barnen i deras förmågor (Dewey, 1999). Om förskolläraren styr barnen 

för mycket kan deras kreativitet försvinna (Kiewra & Veselack, 2016). När förskollära-

ren väljer ut vad barnen har att välja på intar förskolläraren en styrande roll. Eftersom 

barnen enbart kan välja det förskolläraren valt att erbjuda.  

7.5.1 Medforskande och vägledande  

Samtliga förskollärare poängterar någon gång att det är viktigt att vara med barnen un-

der utevistelsen. Till exempel att som förskollärare vara delaktig genom att spela fot-

boll, bygga sandslott med barnen eller vid bygge av koja.” När vi gick över dit och vi 

byggde koja, då är vi med lika mycket som barnen. Drar pinnar och bygger, så att vår 

roll är ju jätteviktigt” (Förskollärare 3). 
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Resultatet visar också att samtliga förskollärare uttrycker att de i sin roll under utevistel-

sen är nyfikna, lyhörda och medforskande pedagoger. Det är också viktigt att kunna ta 

ett steg tillbaka om barnen har en lek på gång, dock fortfarande vara tillgänglig för bar-

nen. ”Ser jag att barnen har börjat och leka en bra lek i lekstugan eller dom håller på att 

cykla... Då backar jag... för då ser jag att dom har jätteroligt och… då finns jag vid sidan 

av” (Förskollärare 2). 

Hur förskollärarna ser på sin roll under utevistelsen kan utifrån ett pragmatiskt synsätt 

kopplas till begreppet vägledning. Vägledning innebär att tillsammans med barnen 

stötta dem i deras kunskaper och förmågor (Dewey, 1999). Kiewra och Veselack (2016) 

fick fram i sin studie att när förskolläraren tar ett steg tillbaka och finns där vid behov 

samt finns närvarande och tillgänglig för barnen, är det den roll som är mest stödjande 

för barns lärande.  

Samtliga förskollärare uttrycker att utevistelsen är en aspekt i barns lärande. Att som 

förskollärare kunna möjliggöra barns lärande genom att exempelvis gå till skogen eller 

på promenad. Det för att upptäcka och utforska material som finns i utemiljön. I skogen 

kan olika material tas med tillbaka till förskolan som förskolläraren kan föra en dialog 

med barnen om. ”Du kan gå här och hitta en svamp och du kan titta på den. Sedan tar vi 

in den och fortsätter utforska vidare, men just att du kan utnyttja utemiljön på så många 

sätt i ett utforskande syfte” (Förskollärare 4).  

Förskollärarens förhållningssätt kan bidra till barns meningsskapande genom att upp-

muntra barnen till att använda olika material som finns i naturen. En vanlig metod för 

att barn ska skaffa sig kunskap om vår natur är genom att undersöka och utforska. Ofta 

är det barns upptäckter eller deras utforskande som lägger grunden under utevistelsen 

(Klaar & Öhman, 2014). Utifrån det pragmatiska perspektivet måste utbildningen vara 

meningsfull, det vill säga att barn behöver få grunden till erfarenheter som i sin tur kan 

leda till nya erfarenheter (Öhman, 2014). Denna grund bidrar förskollärarna till, när de 

uppmuntrar barnen till fortsatt utforskande. 

Förskollärare 3 berättar om att ta till vara på lärandetillfällen i vardagen och att ge barn 

begrepp som de behöver lära sig. “Vi kanske jobbar med hel och halv, hur många halvor 

det behövs för en hel och fjärdedelar. Dom här bitarna och sen så säger vi det här är 

matematik” (Förskollärare 3). 

Genom att förskolläraren använder sig av den problemlösande och utforskande metod 

som Osnes, et al. (2012) skriver om, bidrar det till att barnen får välja den problemlös-

ning som passar dem bäst. Utifrån ett pragmatiskt synsätt lär sig människan genom pro-

blemlösning och därför behöver undervisningen lägga grunden till barns fortsatta ut-

veckling (Dewey, 1979). 

7.6 Faktorer som påverkar förskollärarens didaktiska planering 
Faktorerna som påverkar förskollärarens didaktiska planering har kategoriserats efter 

personram, organisatoriska ramar, fysiska ramar, ekonomiska resurser och yttre ramar. 

7.6.1 Personramar 

Samtliga förskollärare uttrycker att deras roll under utevistelsen är att vara inspirerande 

och medforskande pedagog. Alla fyra förskollärare uttrycker någon gång att det är vik-

tigt att vara med barnen och stötta dem vid behov under utevistelsen. Förskollärare 1 

och förskollärare 2 uttrycker att förskollärarens intresse kring utevistelsen påverkar 
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barns egna intresse. Den inställningen som förskolläraren har och hur förskolläraren 

uttrycker sig om utevistelsen, påverkar hur barnen ser på utevistelsen.  

... en del pedagoger är rädda när det är kallt och då vill de inte gå 

ut, det är ju också en faktor… hur vi tänker om utevistelsen och 

hur vi tänker om att vara ute, styr också jättemycket. Säger vi usch 

vad kallt det var idag och uuuh vad det regnar och jag vill inte. Då 

blir det ju det som präglar barnen också... så det är jätteviktigt att 

vi tycker att det är roligt att vara ute… (Förskollärare 1). 

Förskollärare 2 uttrycker också att det bör finnas ett syfte med att gå ut och att det inte 

sker för att någon vill gå ut för eget intresse. 

Nackdelen kan också vara om man bara går ut om man inte förstår 

förståelsen varför man ska... att man går ut bara för att vi ska gå 

ut! För att någon, för att en föräldrar säger det eller att... en kollega 

eller... men nej nu ska vi gå ut. Man gör det bara för att man ska 

göra...Men någonstans så måste du ha ett syfte med varför går vi 

ut (Förskollärare 2). 

En faktor som påverkar undervisningen är syftet med utevistelsen. Utifrån en ramfaktor 

teoretiskt synsätt innefattar personramar enligt Pettersen (2008) vuxnas attityd och kun-

skap. Ramfaktorer kan både begränsa och möjliggöra undervisningen (Pettersen, ibid.). 

Om det inte finns något syfte till utevistelse kan det bero på brister i kunskap eller av-

saknad av intresse för utevistelsen, som bidrar till begränsad undervisning. Hur förskol-

lärare väljer att samtala om utevistelsen och det förhållningssätt de har till utevistelsen 

påverkar barnens synsätt. När förskolläraren uttrycker hur deras attityd till utevistelsen 

påverkar barnen, visar det på en medvetenhet om hur deras förhållningssätt kan påverka 

barnen. Hur förskollärarens förhållningssätt påverkar barngruppens attityd till utevis-

telse är en viktig faktor att vara medveten om. Detta stämmer överens med pragmatiken 

där Dewey (1999) menar att när människor kommunicerar med varandra leder det till en 

förändrad kunskap. Människors olika erfarenheter påverkar i sin tur andra människor 

och ingen lämnar ett möte opåverkad (ibid.). När det finns ett syfte med utevistelsen kan 

det bidra till en meningsfull process där själva upplevelsen är det väsentliga och inte 

principen av att bara gå ut. Dewey (ibid.) menar att processen till målet är det viktiga 

och inte själva målet i sig. 

7.6.2 Organisatoriska ramar 

Resultatet visar att tre av fyra förskollärare uttrycker att barnantalet påverkar utevistel-

sen i förskolans verksamhet. Förskollärare 3 och 4 uttrycker att det kan vara lättare att 

vara ute om det är många barn och färre pedagoger än vanligt, eftersom det är lättare att 

ha överblick över barnen. Dock uttrycker förskollärare 2 att gå ut på deras stora försko-

legård kan bli problematiskt, då det krävs pedagoger som kan finnas till hands, eftersom 

att det kan vara svårt att se alla barn på grund av att förskolegården är så pass stor.  

Faktorer som kan påverka är om du av olika anledningar kanske är 

underbemannade då och att det är möten… då kanske man också 

känner att man vill känna en trygghet för det är ju också så att när 

man är ute och då har en stor gård, så kan ju saker och ting hända 

(Förskollärare 2). 

Förskollärare 2 lyfter att personalbrist kan påverka utevistelsen, de övriga tre förskollä-

rarna poängterar också personalbrist som en faktor. Förskollärare 3 berättar att de har 
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varit en personal mindre ett tag, på grund av både sjukdom och semester. Att vara en 

personal för lite påverkar möjligheterna under utevistelsen, då de inte kan gå ut på 

samma vis. Däremot uttrycker förskollärare 1 att det finns en önskan om att det skulle 

finnas en utomhuspedagog på förskolan. Dock är det en organisationsfråga och att det är 

personalbristen som bidrar till att det inte går att lösa.  

Resultatet som visar att personalbrist är en faktor, stämmer överens med Gustafssons 

(1999) forskning som baserar på hennes avhandling. Brist på resurser är en faktor som 

påverkar undervisningen (ibid.). Bristen på personal är en tydlig faktor som framgår i 

resultatet. Lindblad, Linde och Naeslund (1999) skriver att med hjälp av ramfaktorteo-

rin kan det tydliggöras hur politiska beslut har en inverkan på möjligheterna till under-

visning. Personalbristen som faktor är inget som förskollärarna kan påverka, det ligger 

hos både politiker och kommuner att bestämma hur mycket personal det ska finnas på 

en kommunal arbetsplats.  

7.6.3 Fysiska ramar  

Tre av fyra förskolor är förlagda i äldre hus och har dålig ventilation vilket bidrar till att 

förskollärarna väljer att gå ut oftare, för att få frisk luft. Dock uttrycker förskollärare 3 

att de inte är ute lika ofta nu som på den tidigare förskolan på grund av ventilationen. 

Nu har vi ny förskola, nu är det bra luft här men förra var inte så 

bra luft på... förra stället var vi ute två gånger om dagen. Både 

förmiddagen och sedan efter mellanmålet... här är vi nog inte ute 

riktigt lika mycket… (Förskollärare 3). 

 

Vidare berättar förskolläraren att i de nya lokalerna är de inte tvungna till att gå ut på 

samma sätt som tidigare, dock poängterar förskolläraren att de går ut minst en gång om 

dagen. “… man är inte piskad till att gå ut. Men minst en gång om dagen” (Förskollä-

rare 3). 
 

Det framgår i resultatet att det finns olika faktorer som påverkar hur mycket tid som 

spenderas utomhus på förskolorna. Utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv är lokaler 

en faktor som påverkar när och hur länge förskolorna är ute. Det är en faktor som förs-

kollärarna själva inte kan påverka, eftersom utformningen av lokaler och ventilationssy-

stem är en fråga om ekonomi vilket är huvudmännens och kommunernas ansvar. Petter-

sen (2008) skriver att de ekonomiska resurserna i stor utsträckning påverkar övriga fak-

torer. Även Gustafsson (1999) fick fram i sin studie som är baserad på hennes tidigare 

avhandling att brist på lokaler är en faktor som påverkar utbildningen och undervisning-

en.  

Förskollärare 1 uttrycker att de gärna hade haft mer naturmiljö men att det är tekniska 

kontoret i kommunen som begränsar dem.  

Sen tycker jag att vi borde ha mer naturmiljö här inne på lilla går-

den… Stenar, pinnar, kottar och stockar som barnen kan hålla på 

och greja med och flytta runt och göra banor av. Men där är vi be-

gränsade av tekniska kontoret… På våren och sommaren så vill 

dom veta att i dag är det upp plockat för idag ska vi komma och 

klippa gräset (Förskollärare 1). 

Citatet ovan visar hur kommunen indirekt påverkar utformningen av utemiljön och 

därmed den didaktiska planeringen av utevistelsen. Vilket i sin tur begränsar barns möj-
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ligheter till grovmotorisk utveckling. Ekonomi påverkar alla faktorer på ett eller annat 

sätt, även fysiska ramar som handlar om hur miljöer är utformade (Pettersen, 2008). När 

barn i förskolan får möjlighet till att utforska naturmaterial bidrar det till en ökad kun-

skap om naturmaterialet (Klaar & Öhman, 2014). Beroende på vilka förutsättningar 

barn ges av miljön påverkar det deras motoriska utveckling. Förskolegården ska bland 

annat ge barn möjlighet till att utveckla sin grovmotorik (Osnes, et al., 2012). 

7.6.4 Ekonomiska resurser 

Resultatet visar att ekonomin är en faktor som två förskollärare uttrycker, om de vill 

inhandla något som de behöver blir det ofta en ekonomisk fråga. Förskollärare 1 berättar 

att de ibland får prioritera vad som ska köpas in. “... vi har en begränsad ekonomi och 

då kanske man tänker på att köpa saker inne. Är det stora saker ute så kostar det mycket 

pengar och då får vi alltid önska det på investeringskontot” (Förskollärare 1). 

Ekonomin är en återkommande ramfaktor som påverkar utbildningen och undervisning-

en. Ramfaktorer kan både hindra och möjliggöra lärandet och undervisningen (Petter-

sen, 2008). Citatet ovan visar att utemiljön blir bortprioriterad eftersom det är billigare 

att inhandla material till inomhusmiljön. Inomhus- och utomhusmiljön ska komplettera 

varandra, om utemiljön blir bortprioriterad kan det påverka barns motoriska utveckling. 

Enligt Osnes, et al. (2012) bör förskolegården erbjuda barn förutsättningar till utveckl-

ing av sin grovmotorik.  

7.6.5 Yttre ramar 

Två av förskollärarna (1 och 4) påtalar att barns kläder är en faktor som påverkar möj-

ligheterna till utevistelse i förskolans verksamhet. Om barnen inte har rätt kläder efter 

behov, kan det bli ett hinder för utevistelsen. Om det exempelvis regnar behöver barnen 

ha regnkläder på sig för att kunna delta i utevistelsen. Dock uttrycker förskollärare 3 att 

de inte upplever barns kläder som ett problem utan att det oftast går att lösa. “som vi 

känner nu så har alla kläder... Är det så att det är någon som har glömt, så har vi oftast 

lånekläder som man kan låna” (Förskollärare 3). 

En faktor som påverkar utevistelsen i förskolan är om barnen inte har de kläder som 

behövs för att kunna spendera dagen på förskolan. Om barnen inte har varma kläder på 

vintern kan det bidra till att barnen inte kan utforska naturmaterial. Klaar och Öhman 

(2014) har i sin studie uppmärksammat kläder som en aspekt, som påverkar barns me-

ningsskapande i utemiljön. Kläder är en faktor som förskollärarna inte kan påverka, 

eftersom det är vårdnadshavarnas uppgift att deras barn har kläder som behövs för att 

delta i förskolans aktiviteter. Både inre och yttre faktorer kan påverka undervisningen 

(Pettersen, 2008). 

Resultatet visar att samtliga förskollärare uttrycker vädret som en faktor vilket påverkar 

utevistelsen i förskolan. Vädret styr hur mycket tid som spenderas ute och om de ska gå 

ut på eftermiddagen. Samtliga förskollärare berättar också att vädret är en faktor som de 

inte kan påverka. Förskollärare 1 berättar att det finns nya direktiv om solskydd under 

sommaren som kan påverka utevistelsen. Att de istället är mer inomhus för att det blir 

för varmt för barnen att vara ute en längre tid. Förskollärare 3 och 4 uttrycker halkan 

under vintertid som en faktor som påverkar utevistelsen. En förskollärare berättar att 

årstiden styr hur mycket och hur länge de ska vara ute.  

Det kan vara om det är jättekallt för de allra minsta, då kanske 

man är ute en halv timma max… under den här årstiden då det är 
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mörkare ute är det inte alltid säkert att vi går ut efter mellanmålet 

… men för det mesta gör vi det och då kanske det är så här mörkt 

men inte så kallt, men inte snöstorm. Då kanske man går ut den 

sista timmen, annars när det är vår, sommar, höst och vädret tillå-

ter då kan vi vara ute flera timmar (Förskollärare 1). 

Vädret som är en annan faktor, påverkar hur mycket förskolorna går ut under exempel-

vis vintertid. Öhman (2014) skriver att utbildningen måste vara meningsfull i förskolan. 

Utifrån ett pragmatiskt synsätt behöver förskollärarna planera undervisningen där barn i 

förskolan fortsätter att utveckla sina kunskaper. En faktor som kan hindra undervisning-

en och göra så utbildningen inte blir meningsfull är vädret. En tolkning är att kylan på-

verkar hur förskollärarna planerar undervisningen och om det är för kallt kan det vara 

mer meningsfullt för barnen att vara inomhus än utomhus. Yttre faktorer som vädret 

påverkar undervisningen och utbildningen (Pettersen, 2008). Enligt Söderström, et al. 

(2012) var de kallaste och varmaste dagarna mer ansträngande för kroppen att vistas 

utomhus, vilket leder till en högre kortisolhalt hos barn. För barn är det mer ansträng-

ande att vara utomhus vilket kunde uppmärksammas genom att mäta stresshormonet 

kortisol (ibid.). Vädret är inte enbart en faktor som påverkar undervisningen i förskolan 

utan det påverkar också barns fysiska hälsa att vistas utomhus vid varma och kalla da-

gar. 

Två av förskollärarna uttrycker att det står i läroplanen att det ska vara en väl avvägd 

dygnsrytm. Förskollärare 1 uttrycker också att det i kommunen finns en servicedeklarat-

ion som sa att de ska vara ute. “sen står det i läroplanen att det ska vara väl avvägd 

dygnsrytm med vila, aktivitet och där tycker man då att det ingår ju utevistelsen” (Förs-

kollärare 1). 

Olika styrdokument påverkar utevistelsen och är en yttre faktor som kan både hindra 

och möjliggöra lärandet (Pettersen, 2008). Styrdokument är inget som förskollärarna 

kan påverka och styrdokumenten styrs av politiska beslut. Politiska- och administrativa 

beslut påverkar utbildningen och undervisningen (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999).  

7.7 Sammanfattning 
Gemensamt för alla förskollärare är att utevistelsen är viktig i förskolans verksamhet. 

Resultaten visar att begreppet utevistelsen definieras på olika vis och olika aspekter lyf-

tes fram som viktiga. Kommunikation är en viktig aspekt för att kunna förmedla kun-

skap, hur förskollärarna väljer att möjliggöra lärandet för barn, är genom kommunikat-

ion. Kommunikationen synliggörs genom att förskollärarna bekräftar barnen, samt när 

de söker kunskap tillsammans med barnen. Inomhus- och utomhusmiljön ska komplet-

tera varandra, vilket också framgår i resultatet att förskollärarna anser att de båda miljö-

erna ska komplettera varandra. Barnen får möjlighet till ett utvecklat lärande när förs-

kollärarna använder sig av inomhus- och utomhusmiljön tillsammans.  

 

Samtliga förskollärare uttrycker att det är viktigt att finnas med barnen under utevistel-

sen. Det framgår även att det är viktigt att vara medforskande och vägledande som förs-

kollärare. Resultatet visar också att det är av stor vikt att kunna ta ett steg tillbaka under 

utevistelsen men att finnas där vid behov för barnen. Samtliga förskollärare uttrycker 

hur betydelsefull utevistelsen är för barns kunskapsutveckling. Aktiviteterna ska vara 

meningsfulla och förskollärarnas roll påverkar barns möjligheter. Vad förskollärarna gör 

under utevistelsen skiljer dem åt, resultatet visar på att de emellertid intar en styrande 
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roll under utevistelsen. Dock framgår det även att den vägledande rollen intogs under 

utevistelsen.  

 

Ramfaktorer påverkar vad förskollärarna gör under utevistelsen, faktorerna som påver-

kar är bland annat personalbrist och organisatoriska faktorer. Personalbrist är en åter-

kommande faktor i resultatet. Det framgår i resultatet att personram är en faktor som 

påverkar utevistelsen. Förskollärares attityd, kunskap och förhållningssätt påverkar både 

barns egna synsätt på utevistelsen samt hur utevistelsen utformas. Ekonomi och lokalers 

utformning är ytterligare två faktorer som påverkar utevistelsen i förskolan. Det finns 

ytterligare faktorer som förskollärarna inte kan påverka men som har en stor inverkan 

på verksamheten. Dessa faktorer är vädret, att barn har de kläder som krävs för att 

kunna delta i förskolans aktiviteter och styrdokument som exempelvis läroplanen. 
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8 Diskussion 
Här nedan följer en resultatdiskussion i följd av en metoddiskussion utifrån studiens 

resultat samt studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis diskuteras fortsatt 

forskning på området och pedagogiska implikationer. 

8.1 Resultatdiskussion 
I resultatet har vissa utvalda citat använts för att styrka likheter och olikheter i informan-

ternas svar. Citaten utgår från data och har skrivits fram med skrivspråk istället för tal-

språk, detta för att förenkla för läsaren. Dock har citaten samma innebörd som i inter-

vjuerna.   

I resultatet framkommer det att förskollärarna anser att utevistelsen är viktig utifrån 

många aspekter. Dels är den viktig för barns rörelsebehov, för ett generellt bättre väl-

mående och dels för barns utveckling och lärande. Utifrån ett didaktiskt perspektiv in-

nehållande frågorna vad, hur och varför, framträder vad-aspekten det vill säga vad förs-

kollärarna gör under utevistelsen som en viktig fråga. I resultatet framkommer det att 

förskollärarna utforskar olika naturmaterial tillsammans med barnen under utevistelsen. 

Det framkommer också att utemiljön används till lärandeaktiviteter där förskolläraren 

initierar olika lekar, material och för att utveckla projektarbeten på förskolan. Utifrån 

resultatet drar vi slutsatsen att förskollärarna använder utevistelsen som en arena för 

lärandet. Utevistelsen ses inte enbart som en rutin utan också som ett hjälpmedel för att 

lärandet ska kunna tas till en ny nivå. I jämförelse med Kroekers (2017) studie där det 

framkommer att utemiljön ger barn möjlighet till rörelselek så kan också utemiljön be-

gränsa barns kognitiva lek. Eftersom barn som spenderar tid på förskolegården kan ha 

svårt att koncentrera sig på en uppgift. En konsekvens skulle kunna vara att när förskol-

lärarna använder utevistelsen som en arena för lärande kan det begränsa barns kognitiva 

lek. Detta eftersom förskolegårdens stora ytor och material kan påverka barns koncent-

ration på en lärandeaktivitet. Frågan är då om utevistelsen möjliggör eller begränsar 

lärandet? 

Det framkommer i resultatet hur förskollärare möjliggör barns lärande under utevistel-

sen har en gemensam faktor, nämligen kommunikation. Kommunikation för barns lä-

rande används genom att bekräfta barnen och föra en dialog utifrån ett lärandesyfte. 

Dock menar Dewey (1990) för att en aktivitet ska kunna bli meningsfull behöver barnet 

förstå vad, hur och varför saker görs. Det innebär att förskollärarna också behöver 

kommunicera på ett djupare plan för att barnet ska kunna skapa en förståelse och där-

med kan lärandeaktiviteten bli meningsfull. Förskolläraren behöver i dialogen med bar-

nen ta reda på vad det är som intresserar dem, för att ett lärtillfälle inte ska gå förlorat. 

Exempelvis om fokus hamnar på form istället för färg, som är det barnet intresserar sig 

för, kan det vara svårt för barnet att förstå vad det är förskolläraren vill förmedla. För att 

förskolläraren ska kunna synliggöra vad barnen intresserar sig för behöver förskollära-

ren ta på sig barns glasögon som Dewey (ibid.) menar är viktiga för att kunna skapa en 

förståelse. Förskolläraren behöver också kunna inta rollen som medforskande och vara 

närvarande i barns upptäckter, för sedan kunna föra en dialog med barnen utifrån deras 

intresse, som kan bidra till att lärandeaktiviteten blir meningsfull. Resultatet visar att 

söka kunskap tillsammans med barn kan möjliggöra deras lärande. En av informanterna 

uttryckte att det var en utveckling även för hen att söka kunskap tillsammans, vilket 

styrker Deweys (ibid.) teori om att ingen lämnar ett möte opåverkat. Detta skulle kunna 

ses som en form av kompetensutveckling för förskolläraren, då kunskapen om vad som 
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intresserar barn är betydelsefull för den didaktiska planeringen av utevistelsen. Förskoll-

lärares roll har analyserats utifrån resultatet och med hjälp av Deweys (ibid.) begrepp 

vägledning, styrning och kontroll. Dock har begreppet kontroll inte kunnat synliggöras i 

analysen. Det kan bero på att förskollärarna inte styr barnen på ett sådant vis att barnen 

inte kan uttrycka sig eller handla fritt. Styrningen har istället fått en central del där förs-

kollärarna styr barnen åt ett visst håll men med en mer vägledande karaktär. Om en mer 

kontrollerande roll skulle intas, där förskolläraren kontrollerar barnen på ett sådant vis 

att de inte kan uttrycka sig, kan det bidra till att ett kunskapstillfälle går förlorat, då barn 

inte ges möjlighet till att uttrycka sig om exempelvis vad de intresserar sig för.  

Varför-aspekten, alltså varför förskollärare gör som de gör under utevistelsen, fram-

kommer i resultatet genom att vikten av att inomhus- och utomhusmiljön kompletterar 

varandra synliggörs. De små lokalerna på förskolorna är en bidragande faktor till att 

förskollärarna använder utevistelsen för att bland annat kunna tillgodose barns rörelse-

behov. Återigen finns det en faktor som påverkar utevistelsen och som påverkar förskol-

lärarnas handlingar. Lokalerna är en bidragande faktor till hur mycket tid som spenderas 

utomhus på förskolorna och är en faktor som förskollärarna inte kan påverka. I likhet 

med Gustafssons (1999) studie framkom det på 80-talet att brist på lokaler var en fram-

trädande faktor för undervisningen. Utifrån resultat och Gustafssons (ibid.) studie ställer 

vi oss kritiska till att förskolans lokaler efter så pass många år fortfarande är ett pro-

blem? Eller är det kraven på utformningen på lokalerna som ökat? Dock visar resultatet 

att om inomhusmiljön förbättras i form av nya och större lokaler, kan det bidra till 

minskad tid för utevistelsen. Ses utevistelsen då som en avlastning till små lokaler? Om 

så är fallet skulle nya lokaler påverka utevistelsen genom att den prioriteras bort, vad 

kommer då att hända med utevistelsen i förskolans verksamhet? En konsekvens av att 

utevistelsen prioriteras bort är att barns rörelsebehov kan bli lidande och där med barns 

motoriska utveckling. Ytterligare en konsekvens av minskad utevistelse är att en yttre 

faktor som kläder skulle bli ett mindre problem i förskolan. Detta för att om vistelsen i 

inomhusmiljön ökar innebär det att förskollärarna kan välja tidpunkten för utevistelsen 

beroende på barns kläder. Det vill säga att förskollärarna kan välja att gå ut när det slu-

tat regna ifall barn inte har regnkläder.  

Återkommande i resultatet är att faktorer har en stor inverkan på förskollärarens didak-

tiska planering av utevistelsen. Genom att analysera resultat utifrån ramfaktorteorin och 

Pettersens (2008) kategorisering av ramfaktorer framkommer olika faktorer. Resultatet 

visar att förskollärares attityd, kunskap och förhållningssätt är faktorer som påverkar 

den didaktiska planeringen av utevistelsen. I Jacobi-Vessels (2013) studie där det fram-

kommer att förskolläraren kan i sitt arbete använda utemiljön för att möjliggöra barns 

lärande och nyfikenhet, har förskolläraren en betydelsefull roll.  Om kunskap och intres-

set för utevistelsen inte finns hos förskolläraren kan det vara en faktor som indirekt på-

verkar barns möjligheter till lärande under utevistelsen.  

Det framkommer i resultatet att det finns ett antal ramar som förskollärarna inte kan 

påverka. En av dessa ramar är ekonomi som Pettersen (2008) menar att i väldigt stor 

utsträckning påverkar övriga ramar. Ekonomin är en bidragande faktor till att förskollä-

rare väljer material till innemiljön framför utemiljön då material till innemiljön inte är 

lika kostsamt. En konsekvens som kan uppstå är bland annat att utemiljön blir lidande 

på grund av ekonomin och då möjligtvis inte i samma utsträckning kan tillgodose barns 

motoriska utveckling.   
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Övriga faktorer som framkommer i resultatet är personalbrist, barnantal, lokaler och 

ventilation, vädret och styrdokument. En aspekt som alla dessa faktorer har gemensamt 

är att förskollärarna inte kan påverka någon av dem. Alla faktorer utom vädret är fak-

torer som ligger under huvudmännens och politikers ansvar. Lindblad, Linde och Naes-

lund (1999) skriver att ramfaktorteorin kan utgöra ett verktyg för olika undersökningar. 

Med hjälp av ramfaktorteorin har olika faktorer som förskollärare inte kan påverka och 

som är politiskt beslutat kunnat synliggöras. Däremot är personram en faktor som förs-

kollärarna kan påverka, det vill säga att de kan påverka sin attityd och sitt förhållnings-

sätt till utevistelsen.  

Om förskolegården var en tillgång eller ej vid personalbrist, visar resultatet att förskol-

lärarna inte var överens. Två av informanterna ansåg att förskolegården var en tillgång, 

medan en av informanterna ansåg att förskolegården var för stor för att kunna ha över-

blick över barnen, vid eventuellt personalbortfall. Om förskolegården är för stor, kan det 

då bidra till att utevistelsen blir lidande vid eventuell minskad personalstyrka. Osnes, et 

al. (2012) skriver att utemiljön ska skapa möjligheter för barns rörelsebehov. En konse-

kvens av minskad tid på förskolegården är att barns rörelsebehov kan bli begränsat. Det 

framgick i resultatet en önskan om att kunna ha en utomhuspedagog anställd på försko-

lan, som skulle ansvara för utformning av utomhusmiljön samt att ansvara för utevistel-

sen. En utomhuspedagog skulle kunna bidra med spetskompetens som de andra förskol-

lärarna inte besitter. Det skulle i sin tur kunna leda till en mer utmanande och inbju-

dande utomhusmiljö. I likhet med det Osnes, et al. (ibid.) skriver om att förskolegården 

ska tillgodose barns rörelsebehov och grovmotoriska utveckling, är detta aspekter som 

en utomhuspedagog skulle kunna tillföra goda kunskaper om. Studiens resultat har visat 

hur olika faktorer har en stor inverkan på förskollärarens didaktiska planering av utevis-

telsen.  

8.2 Metoddiskussion 
För att öka tillförlitligheten i studien har vi redovisat val och metoder på ett utförligt 

sätt, för att forskningsprocessen ska kunna granskas. Ekologisk validitet innebär att re-

sultatet från studien är hämtad från människors vardag i deras naturliga miljö, det vill 

säga att resultatet stämmer överens med verkligheten (Bryman, 2011). Studien har en 

ekologisk validitet eftersom resultatet i studien är relevant för förskolans verksamhet. I 

studien synliggörs detta genom att förskollärare har intervjuats i deras naturliga miljö, 

mer bestämt förskolans kontext. Studiens syfte är dels att synliggöra förskollärares tan-

kar kring utevistelsen utifrån ett didaktiskt perspektiv och dels vilka faktorer påverkar 

implementeringen av den didaktiska planeringen i förskolan. Utifrån studiens syfte an-

sågs intervju som ett lämpligt forskningsverktyg, som passar till att undersöka förskollä-

rares tankar. Intervjufrågorna utgår från studiens teoretiska ramverk och frågeställning-

ar. Informanterna fick inte se intervjufrågorna varken innan eller under intervjun. Dock 

fick informanterna information om studiens syfte och innehåll. Denna information 

skickades med missivet, dessutom lyftes studiens syfte och innehåll ännu en gång strax 

innan intervjun skulle börja. Semistrukturerade intervjuer valdes som forskningsverktyg 

för att kunna ställa följdfrågor till informanterna under intervjun, dock visar empirin att 

få följdfrågor ställdes. Anledningarna till att få följdfrågor ställdes, kan dels bero på 

oerfarenhet att genomföra intervjuer och dels vår grundtanke att inte påverka informan-

ternas tankar och svar. Att få följdfrågor ställdes kan också vara en anledning till att 

intervjuerna varade i ca 17–25 minuter. Ytterligare en aspekt som kan påverkat intervju-

tiden är tidpunkten då studien genomfördes, vilket var i slutet av december. Denna tid-
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punkt är en hektisk tid på de flesta förskolor, eftersom både Lucia och jul infaller vid 

denna tidsperiod. Informanterna ställde upp på intervjuerna trots eventuell tidsbrist, det 

kan berott på att de är för oss sedan tidigare bekanta och ville vara oss behjälpliga. Tid-

punkten kan då ha begränsat intervjutiden genom att informanterna eventuellt känt en 

viss stress över tiden. Om fler följdfrågor ställts under intervjuerna hade det kunnat bi-

dra till mer djupgående och utvecklande svar kring informanternas tankar.  

Intervjuerna gjordes på informanternas arbetsplats för att de skulle känna sig så be-

kväma som möjligt och kunde därmed bidra till informanternas faktiska tankar. 

Denscombe (ibid.) skriver att platsen för intervju bör vara avskild och det kan vara svårt 

att hitta en avskild plats i stressiga miljöer, som exempelvis i skolor. En begränsning 

med att intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats är att de kunde känna 

sig stressade av att höra hur verksamheten pågick utanför. Dock upplevdes informanter-

na mer bekväma än stressade över att genomföra intervjuerna på deras arbetsplats. In-

tervjuerna transkriberades ner ordagrant och kategoriserades efter syfte och frågeställ-

ningar. Sedan skrevs resultat och analys ner utifrån valda kategorier och citat, för att 

tydliggöra resultatet. Eftersom fyra informanter har medverkat i studien går det inte att 

säga att studien ger en överblick över förskolan som helhet utan mer en inblick i hur det 

kan vara.  

Informanterna är för oss sedan tidigare bekanta vilket kan vara både fördelar och be-

gränsningar. Dock upplevdes det som att informanterna kände sig bekväma med att veta 

vilka vi var, vilket kan ha bidragit till mer sanningsenliga svar. Empirin visade att in-

formanternas svar inte var så varierande, vilket kan bero på att informanterna är utvalda 

eftersom de medvetet arbetar med utevistelsen. Frågan är om svaren hade varierat mer 

om ett slumpmässigt urval valts istället för ett subjektivt och målinriktat urval? Ytterli-

gare en fråga är om resultatet blivit annorlunda om vårt subjektiva och målinriktade 

urval bestått av både traditionella förskolor samt Ur och skur förskolor. 

Observation övervägdes att användas tillsammans med intervju som verktyg, dock val-

des observation bort på grund av tidsbrist. Observation som verktyg hade kunnat under-

lätta samtalet med informanterna. Genom att kunna samtala om vad som hänt under 

observationen på förskolegården. På så vis kan observationsunderlaget förenkla för för-

skolläraren att uttrycka sina tankar om utevistelsen och faktorers påverkan. Det centrala 

i en observation är att observera hur deltagarna uppfattar saker, som deras synvinklar 

och erfarenheter i miljön. Observation som verktyg kan hjälpa till att urskilja problem 

och frågor som personerna som observeras ser som väsentliga (Denscombe, 2018).  

Resultatet visar att faktorer har en stor och betydelsefull roll i förskolans verksamhet 

och faktorer är återkommande genom hela resultatet. Pettersen (2008) kategoriserar 

ramfaktorer utifrån personramar, organisatoriska ramar, tidsramar, fysiska ramar och 

ekonomiska resurser och dessa kategoriseringar har använts i studien för att kunna kate-

gorisera och analysera ramfaktorer. Dock fanns det inga tidsramar i resultatet och en 

anledning till att tidsramar inte hittades i resultatet kan bero på att de ramarna är mer 

inriktade på skolan, och avser tiden som fördelas mellan undervisning och lärande. Ef-

tersom olika ramfaktorer fått en stor plats i resultatet, oavsett om just frågan om eventu-

ella faktorer ställdes eller ej under intervju. Med detta i åtanke hade det varit intressant 

att ställa flera intervjufrågor som fördjupade sig i faktorer. Det för att på så vis kunnat få 

en större förståelse kring faktorernas inverkan på förskolans verksamhet. 
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Tidigt i processen valdes sociokulturellt perspektiv tillsammans med ramfaktorteorin till 

studiens teoretiska ramverk. Det för att kunna synliggöra hur samspelet mellan männi-

skor i relation till utevistelsen bidrar till ett lärande. Dock växte frågan om hur förskol-

lärare kommunicerar lärandet till barnen fram, vilket resulterade i att det pragmatiska 

perspektivet valdes framför det sociokulturella perspektivet. Det eftersom det pragma-

tiska perspektivet lyfter fram begreppet kommunikation, som är ett centralt begrepp i 

studien. Frågan återstår dock hur resultat sett ut om det sociokulturella perspektivet 

kvarstått som en del av studiens teoretiska ramverk? Vi hade möjligtvis kunnat synlig-

göra samspelets inverkan på individens lärande och hur förskollärarens roll som den 

mer kompetenta kan bidra till barns lärande under utevistelsen. Det är dock intressant 

frågor men det synliggör inte studiens syfte eftersom lärandet inte är centralt i studien. 

Det valda teoretiska ramverket, det vill säga det pragmatiska perspektivet och ramfak-

torteorin har båda varit väl användbara i studien. Båda teorierna har behövts för att 

kunna analysera resultatet. Vi anser att intervjufrågorna har kunnat besvara valda forsk-

ningsfrågor och därmed vårt syfte med hjälp av det valda teoretiska ramverket. 

 

8.3 Pedagogiska implikationer och fortsatt forskning 
Studien har pedagogisk relevans eftersom utomhusvistelsen är en rutin på förskolan, 

studien riktar sig till verksamma förskollärare och förskollärarstudenter som vill för-

djupa sig i andra förskollärares tankar kring utevistelsen. Studien kan bidra till en dju-

pare förståelse för hur ramfaktorer påverkar utevistelsen och förskollärares didaktiska 

planering. Studien skulle också kunna användas som reflektionsunderlag om eventuella 

faktorer som förskollärare kan påverka eller ej. 

Förslag till vidare forskning på området är att fördjupa sig i vilka faktorer som påverkar 

olika områden i förskolans verksamhet. För att kunna på ett djupare plan få insikt i vad 

som behövs för att kunna påverka dessa potentiella faktorer. Ett annat förslag på vidare 

forskning är att göra en studie som undersöker förskolechefers tankar kring utevistelse 

och eventuella faktorer. Denna eventuella studie kan sedan jämföras med denna studie 

för att på så vis synliggöra likheter och skillnader. Detta resultat hade sedan kunnat an-

vändas till att uppmärksamma om synsätten skiljer sig åt.  
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Bilagor 
Bilaga A Intervjufrågor 

• Vad tänker du på när du hör ordet utevistelse? 

• Vad är utevistelse för dig? 

• Hur ofta är ni ute? (Timmar/antal gånger) 

• Varför går ni ut? 

• Vad gör ni när ni är utomhus?  

• Vart är ni när ni är utomhus? 

• Hur ser du på din roll under utevistelsen? 

• Finns det några fördelar med utevistelsen? 

• Finns det några nackdelar med utevistelsen? 

• Finns det några faktorer som påverkar utevistelsen? 

• Kan du som förskollärare påverka eventuella faktorer? 

• Hur kommunicerar du kunskap och lärande till barn?  
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Bilaga B Missiv 
 

Hej!  

Detta är ett informationsbrev till dig som arbetar som förskollärare i förskolan. 

Vi heter Lina Schönborg och Petra Thor, vi går just nu vår sista termin på förskollärar-

programmet på Linnéuniveristetet i Växjö. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete där 

syftet är att synliggöra förskollärares tankar kring barns utevistelse. Syftet vill vi uppnå 

genom att intervju förskollärare utifrån deras perspektiv. Intervjun beräknas ta ca 30-45 

minuter. Deltagandet i studien är frivillig och rätten att avbryta sin medverkan finns.  

Konfidentialitet kommer att eftersträvas i största möjliga utsträckning i studien. Detta 

genom att ingen obehörig kommer att få ta del av materialet och det kommer att förva-

ras på sådant vis att det bara är åtkomligt för oss, handledare och examinator. I exa-

mensuppsatsen som i någon form publiceras så kommer informanterna att avidentifie-

ras. På så vis går det inte att identifiera resultatet till enskilda individer.  

Vi kommer att kontakta dig för att höra om du vill delta och eventuella datum och tider 

för ett möte. Vid frågor eller några andra funderingar kring studien kan vi nås på telefon 

eller mail. 

Med vänliga hälsningar  

Lina Schönborg och Petra Thor. 

 

Lina Schönborg 

Mail: xxx@student.lnu.se 

Mobil: 070-xx xx xxx 

Petra Thor 

Mail: xxx@student.lnu.se 

Mobil: 073-xx xx xxx 

 

Handledare: Katrin Blad och Rose-Marie Svensson 
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Bilaga C Samtyckesblankett 
 

Skriftligt informerat samtycke till studien.  

Jag samtycker härmed till att medverka i studien och vet studiens syfte. Jag har informe-

rats om hur informationen samlas in och bearbetas. Jag har informerats om att mitt del-

tagande är frivilligt och att jag när jag vill kan avbryta min medverkan i denna studie. 

De uppgifter som framkommer i studien kommer behandlas på ett säkert sätt så min 

identitet inte röjs. Detta genom att ingen obehörig kommer att få ta del av materialet. 

Den information jag lämnar kommer bara användas i den tänkta studien dock är jag 

medveten om att studien kommer publiceras offentligt. Jag samtycker här med till att 

medverka i denna intervju och studie. 

 

 

Ort och Datum 

 

 

Namnunderskrift - Informant 

 

 

Namnförtydligande - Informant 

 

 

Namnunderskrift - Student 

 

 

Namnförtydligande – Student 

 

  

 


