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Sammanfattning
Syftet med detta examensarbete är att jämföra hur förskollärare i utomhusförskolor jämfört med
förskollärare i den traditionella förskolan tillfredsställer barnens behov av vila och närhet.
Undersökningen sker med hjälp av intervjuer av förskollärare på olika verksamheter. I bakgrunden
redogörs för uppkomsten av uteförskolor, vad förskolans styrdokument, Lpfö(2018), säger om
begreppen närhet och vila samt vad dessa begrepp betyder för barn som vistas i förskolan. Bowlbys
(2010) anknytningsteori redovisas också eftersom det är denna teori studien lutar sig emot.
Resultatet visar att förskollärare översätter närhet med trygghet även om det skiftar i praktiken.
Pedagogerna är överens om att vilan är viktig men att det pratas för lite om denna viktiga del av
barnens dag.
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1.Inledning
Små barn har ett behov av närhet och vila Enligt Uvnäs Moberg (2000) gör människors fysiska
närhet sinsemellan oss tryggare och friskare. När vi tillfredsställer barnens behov av detta hjälper
vi också barnet i sin utveckling både psykiskt och fysiskt. Närheten och det samtal som sker i den
stunden, hjälper enligt Vygotskyij (2010), barnet att organisera sina intryck och de kan därefter
utforska nya områden. Upplevelsen är att barn inte söker denna närhet i samma utsträckning ute
som de gör inne. Barnen upplevs vara längre ifrån de vuxna och mer upptagna med sitt. Vilan är
minst lika viktig. Barnen måste få chans att vila för att låta hjärnan koppla av. Benedict (2019)
menar att under vilan får hjärnan en chans att sortera intryck från tidigare upplevelser. I förskolan
finns styrdokumentet; Läroplan för förskolan (2018) och enligt detta skall förskolan erbjuda barnen
en väl avvägd dygnsrytm. Hela dagen skall vägas samman på ett balanserat sätt. Mot denna
bakgrund vill jag undersöka hur man tillfredsställer dessa viktiga behov i små barns liv på
utomhusförskolor gentemot traditionell förskola.
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1.1 Syfte
Syftet med studien är att jämföra hur förskollärare tillfredsställer barnens behov av närhet och vila
på en utomhusförskola i jämförelse med en traditionell förskola.

1.2 Frågeställning
Hur tillfredsställer personalen barns behov av närhet på en uteförskola jämfört med en traditionell
förskola?
Hur tillfredsställer personalen barns behov av vila på en uteförskola jämfört med en traditionell
förskola?
Hur skiljer sig förskolepersonalens syn på närhet och vila i uteförskolan i jämförelse med den
traditionella förskolans?
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2. Bakgrund
I detta kapitel redogörs för viktiga begrepp för studien, med hjälp av behörig litteratur.

2.1 Uteförskolan
Den vanligaste pedagogiken som används inom uteförskolorna i landet bygger på en
utomhuspedagogik som är framställd av Friluftsfrämjandet. Vissa delar av den är baserad på
barnens upplevelser av utemiljöer och naturen. (http://friluftsframjandet.se/urochskur)
Enligt Brugge och Szczepanski (2007) bidrar friluftsliv till att skapa utmaningar där man får
användning av en mängd olika förmågor; kreativitet, problemlösning, och samarbete. Mårtensson
et al. (2011) kallar detta för det pedagogiska argumentet för utevistelse. Brugge och Szczepanski
(2007) menar också att vistelse i skog och mark ger människan en ökad förståelse för andra
ämnesområden som vi bearbetar närmare i skola och förskola. Utomhuspedagogiken ska vara ett
komplement till den vanliga traditionella pedagogiken Enligt Mårtensson et al. (2011) är barn
naturliga och hör på så sätt hemma i naturen. Detta nämns som det estetiska argumentet till
utevistelse. Författaren förklarar sitt estetiska argument med att barn är naturliga för att så länge de
är små har de ännu inte blivit förstörda av kulturen. Vidare anser författaren också att lärandet ute
är viktigt genom att elevernas upplevelser och sinnesuttryck ses som grunden till ett lärande, och
att allt lärande går att utföra ute.
Utemiljön kan anses vara en levande lärobok och att den utvecklar alla områden hos ett litet barn.
Ju tidigare barnen får en naturlig kontakt med naturen så skapas det ett livslångt förhållande mellan
naturen och barnet (Larsson & Abrahamsson 2005). Detta kan hjälpa till att öka landets ungas
förståelse för miljöfrågor och därigenom öka deras miljöengagemang (Mårtensson et.al. 2011).
Däremot kan ett ökat miljömedvetande hos de små barnen vara en svårare nöt att knäcka. Men
Granberg (2009) anser att det ligger på förskolan och diskutera sig fram till det förhållningssätt
gällande denna viktiga fråga, som de anser är det bästa men natur och djur bör inkluderas. Granberg
(2009) menar att små barn använder alla sina sinnen för att lära. Detta fysiska sätt att lära lämpar
sig utmärkt för utomhusvistelser. Barnen kan, på ett naturligt sätt, bekanta sig med jordens fyra
element och djur och växtlivet. Genom pedagogers medforskarroll kan de även komma i kontakt
med naturvetenskapliga fenomen. Som isbildning, vattenkraft, solvärme och vindstyrka. Det som
kan vara viktigt att tänka på är att små barn behöver komma tillbaka till samma plats för att bli så
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pass bekväma i miljön för att kunna utforska den på sitt sätt. För de absolut minsta, räcker det
därför med förskolegården till att börja med, Granberg (2009).
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2.2 Leken
Enligt Grindberg och Langlo Lagtöjen (2000) experimenterar barn med sina erfarenheter och
intryck från en verklighet som inte är lätt att förstå. Vidare menar de att leka är att vara aktiv både
fysiskt och psykiskt. Ju fler fysiska erfarenheter barnen har skaffat sig desto större valmöjligheter
inom leken har de. Mårtensson et al. (2011) menar att om man integrerar naturen i lekmiljön
mångdubblas möjligheterna för barnen att hitta på lekar. Att skapa naturrum som man återkommer
till ofta, är ett bra sätt för de små att bearbeta miljön och samtidigt lära in den. Där kan leken som
avslutades förra gången, återupptas och därigenom ges många positiva upplevelser för de små.
Genom att komplettera förskolan med det utvidgade klassrummet har man möjlighet att utveckla
både nyfikenhet och motivationen för miljön. Genom dessa naturrum skapas lika självklara lokaler
både inne och ute i verksamheten. (Granberg 2009; Brugge & Szczepanski 2007) När barn vistas
i naturrum krävs inte traditionella leksaker som på en vanlig utegård på en vanlig traditionell
förskola. Där leker barnen med det som finns tillgängligt. Pedagoger kan ibland sätta till material
i naturrummet som kan utvecklas och byggas till en mängd olika saker som endast finns i barnens
fantasi. Naturmaterialet som barnen leker med i skogen och i de naturrum som skapats, har också
en baksida; säkerhetstänk och riskfaktorer som numera vägs in i barnens vardag. Det är inte
självklart längre att barn kan få tillverka och bygga saker av material som är tillagda i utemiljön på
grund av riskerna för skador och dylikt. Detta gör att barnen växer upp i en räddhågsen och
hämmande kultur i ett barnperspektiv. (Olsson 2015) Att leken företer sig olika bland barn finns
förståelse för. Det är lättare att färdigställa miljöer vid en planerad förskola eller förskolegård än
vad som kan göras i en skog. Där kan man inte ”möblera” om utan får ta det som det är. Det har
sin tjusning och charm men på en traditionell förskola går det betydligt enklare att observera
barnens nyfikenhet på olika material och lekar och därefter tillföra det i verksamheten.
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2.3 Läroplan för förskolan
Szczepanski (2008) diskuterar Keys reformpedagogik och Deweys pragmatism som tillsammans
delar uppfattningen att fältstudier och livet var naturliga utgångspunkter för allt slags lärande. För
att inhämta kunskap skulle eleverna inte bara leta i biblioteken utan också i verkliga livet. Detta
kan jämföras med styrdokument; Lpfö (2018 s.7):
”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och
lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg,
utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens
utveckling

till

aktiva,

kreativa,

kompetenta

och

ansvarskännande

människor

och

samhällsmedlemmar.”

I Lpfö (2018) finns många strävansmål som har anknytning med utevistelsen. Personalen på
förskolor skall sträva efter att lägga stor vikt vid natur och miljöfrågor. Verksamheten som bedrivs
skall ge barnen utrymme och därigenom tid att skapa egna planer fantasier och kreativa lekar. Både
inomhus och utomhus. Miljön för deras lek skall finnas som både planerad och naturlig miljö.
Änggård (2014) påtalar bristen på naturupplevelser för barn som växer upp idag. Att alla tekniska
och mediala prylar som finns i våra hem lockar barnen till att stanna kvar inne och inte till kreativa
lekar utomhus. Vidare menar hon att samhället har mycket att vinna på om barnen är ute.
Naturkontakten ökar barnens välbefinnande som resulterar i en bättre hälsa och stimulerar deras
lärande.
Enligt Lpfö (2018) skall pedagogerna även arbeta för att barnen tillägnar sig ett ekologiskt och
varsamt förhållningssätt till natur och samhälle. Änggård (2014) anser att om pedagogerna vistas
mycket i naturen med barnen får det även betydelse för möjligheterna att skapa ett mer hållbart
samhälle genom att de lär barnen uppskatta sådant som inte kräver någon konsumtion. I ett annat
avsnitt påtalar Lpfö (2018) vikten av att personalen ser till att barnen får en väl avvägd dygnsrytm
där vila och andra aktiviteter vägs samman på ett balanserat sätt. I en uteförskola där man är ute
större delen av dagen kan detta uppfattas som svårt. Grindberg och Langlo Jagtöjen (2000) ställer
sig frågande till förskolans möjligheter att bereda plats för barnens lekar som är av varierande art.
De menar att barn behöver ha plats för både vildare lekar likväl som platser där lugnare aktiviteter
utspelar sig. Granberg (2009) påtalar också vikten av att barn måste ha ställen där de kan dra sig
undan för att leka stillsamma lekar utan att för många är delaktiga. Även Pramling Samuelsson och
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Sheridan (2006) anser att utrymmen för barnen skall kunna dra sig undan måste finnas. Claesdotter
(2008) beskriver lekar som stimuleras ute av många små rum där barnen kan krypa in och gömma
sig för att få leka själva eller bara för att hämta lite kraft och vila i stunden.
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2.4 Närhet
Att bekräfta barn genom att ge dem närhet i olika former vet vi att det betyder mycket för barnets
utveckling inom alla områden. Enligt Overbeek och Stattin (2007) söker alla människor bekräftelse
på olika plan, detsamma gäller trygghet och kärlek, och dessa ting värderar människan/barnet
utefter riktmärken hen är van vid. Om barnet under sin uppväxt möter bekräftande, varma
människor så söks vännerna inom liknande spektra men om hen anser att hen är mindre värd så
utvecklas vänkretsen inom den grupp människor som bekräftar just de egenskaperna.
Människors fysiska närhet sinsemellan gör oss tryggare och friskare. Uvnäs Moberg (2000) har i
sin forskning beskrivit ämnet som frigörs i all beröring och närhet; oxytocin. Detta ämne hjälper
ung som gammal att bekämpa stress och ger oss välbefinnande som sprids i hela vår kropp. Inom
förskolans värld kan det ju vara nog så viktigt att bekämpa de negativa saker som nämns eftersom
vi numera ser stora barngrupper, märker av högre ljudnivåer och även observerar barn med mer
särskilda behov och att genom närhet skapa stunder av välbefinnande är ett viktigt motangrepp mot
dessa negativa inverkningar på barnen. Närhet återfinns i förskolan bland annat genom
sagoläsning, sitta i knät när man sovit färdigt och även i leken när pedagoger finns på behörigt
avstånd, vid tröst och även viss beröring vid blöjbyte. Alla stunder i knät hos pedagog där barnens
behov av både närhet och återhämtning märks, får man inte heller glömma.
Man märker även ett behov av bekräftelse när man som pedagog anländer till avdelningen på
morgonen då vissa barn springer fram och vill bli omfamnade och hälsade på. I Lpfö (2018) kan
närhet inkluderas i omsorg som verksamhetens skall präglas av och även välbefinnande av
individen räknas med och det är en av förskollärarens ansvar att erbjuda barnen en god omsorg. En
omsorgsfull och trygg förskollärare befinner sig bland barnen och kan lätt se de olika behoven hos
barnen fastän de kan vara små och inte har språket så visar de med kroppsspråket vad de vill.
Barnen som känner tillit och trygghet till förskolläraren skapar en positiv anknytning till
förskolläraren. Josefson (2018) menar att i sitt yrke möter förskolläraren små barn som ställer
särskilt ansvar och i sin tur krävs det speciella kunskaper om detta ansvar som översätts med
omsorg. Carlberg et al. (2020) anser till och med, att omsorgen är överordnat lärandet för de små
barnen. Enligt Killén (2014) kan en otrygg anknytning utvecklas om personalen inte ser vad barnet
behöver eller om personalen inte kan tillmötesgå barnets känslomässiga behov, detta kan vara svårt
att reparera vid senare år. Vidare anser Killén (2014) också att det är genom omsorgen och den
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trygga anknytningen som barnen utvecklas till att vara nyfikna på omvärlden. De vet att de
närsomhelst kan återgå till förskolläraren för att ”tanka” närhet och sedan fortsätta sin
upptäcktsfärd. I Lpfö (2018) förklaras också en trygg omsorg som en viktig del i att utveckla
barnens självkänsla. Vid en jämförelse mellan de två förskoleformerna befinner sig barnen inte lika
mycket nära sina pedagoger i uteförskolan.
Utepedagogerna befinner sig nära barnen och deltar ofta i deras aktiviteter men barnen sitter inte
lika ofta i knät eller tankar närhet på samma sätt som de barn som befinner sig på en traditionell
förskola där det förekommer dagligen att de uppsöker pedagogerna för att sitta i knät, sagoläsning
eller bara en pratstund på tumanhand. Denna studie begränsar sig inte till de barn som är 1-3 år
utan även de äldre barnen som befinner sig på förskolan. De små barnen är närmre sin trygga, bas
som förskolepersonal kan räknas som i detta fall, men enligt Broberg et al. (2012) betyder inte det
att de större barnen inte behöver närheten. Författarna förklarar det som att att de större barnen
succesivt klarar mer och mer själva men när de ställs inför nya situationer ökar även deras behov
av närhet av en pedagog på förskolan som hjälper till att få barnet att våga ta sig an det nya.
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2.5 Vila
Ett av förskolans mål i Lpfö (2018) är att varje barn skall erbjudas en omsorg där väl avvägd
dygnsrytm inkluderas. För barn som tillbringar dagen såväl på traditionell förskola eller en
uteförskola ingår vila i dygnsrytmen därför skall vilan på förskolan vara planerad likväl som någon
annan aktivitet Det är dessutom en viktig och en stor del av dagen för små barn. Under sömnen
sker en del av barnens utveckling och det ger utrymme för återhämtning. Benedict och Tunberger
(2019) beskriver hjärnans funktioner som att den utsätts för mängder av information, den skall
hjälpa till att tolka vad andra barn och vuxna uttrycker och den hjälper barnet att bearbeta känslor
som väcks. Vidare beskriver Benedict och Tunberger (2019) att när barnet vilar dämpar vi alla
dessa funktioner så att hjärnan kan vila. Under vilan bearbetar barnen sina intryck och sorterar in
dem i fack. .Killén (2014) oroas över att inte alla landets förskolor, oavsett planering av den,
erbjuder denna viktiga del av omsorgen eftersom risken finns att barnens utveckling hämmas.
I studier som är gjorda på svenska förskolor nämns vila och återhämtning som en del av dagen
men som man ändå inte undersöker vidare. För att förskolan skall kunna hjälpa till med de olika
delarna i barnens dygnsrytm i de båda undersökta barnomsorgsformerna, behövs kännedom om
barns sömnbehov, hävdar Grunditz (2013). Detta innebär också att vara lyhörda för vad föräldrarna
säger. Det blir lite motsägelsefullt då Söderström et al. (2013) oroas över att föräldrarna önskar
neddragning av barnens sömn på dagen för att föräldrarna anser att de då sover ordentligare på
nätterna. Resultatet av neddragen sömn för små barn blir att hjärnan inte får den vilan den behöver.
Detta anser också Siren-Tiusanen och Robinson (2001) då de oroas över små barns neddragna
sömn för att inte föräldrarnas rutiner på kvällarna skall ruckas på för mycket. Kontakten med
föräldrarna blir också minskad då barnen ofta har långa dagar på förskolan, en annan positiv aspekt
på vilan på dagen är att språket utvecklas mer gynnsamt, (Lagerkrantz 2018). Det skall finnas
avgränsad miljö för vila men barn är väldigt påhittiga och kan vila där det finns en plats de finner
möjligt att ha som viloplats. Om den inte tillgodoses kan det innebära brister i barnens utveckling.
Att, som i uteförskolan, ligga och titta på trädtoppar och moln som seglar förbi, duger alldeles
utmärkt Olsson (2015) medan Granberg (2009) menar att såväl uteförskolan som på den
traditionella förskolegården skall gården vara så planerad att det finns utrymmen för vila. De skall
kunna dra sig undan från kompisarna för att återhämta sig i sin egen takt eller helt enkelt kunna
vara själva. Det skall finnas undanskymda vrår för detta ändamål. Olsson (2015) redogör för hur
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en uteförskola tillgodoser behovet: barnen som är i behov av vila lägger sig helt sonika i gräset och
tittar på mulletv. Mulletv innebär att man vänder blickarna upp i skyn och själv fantiserar om moln
som kommer förbi på himlen och annat man kan se i luften.
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3. Teori
Teorivalen till denna studie valdes det sociokulturella perspektivet som är grundat av Lev
Vygotskij som presenteras av Säljö (2010) och även Bowlbys (2010) anknytningsteori. Vygotskijs
teorier utgår från att språket är det viktigaste redskapet. I förskolan använder man ständigt språket
för att förmedla sig och även om barnet inte utvecklat det talande språket så kan pedagogen genom
ord och förståelse för barnets kroppsspråk föra samtalet framåt. Vygotskij (2010) menar att genom
att kunna kommunicera med andra kan vi uttrycka oss och det hjälper även till att organisera vår
omvärld. Språket är centralt och det skall ses som ett ständigt utvecklingsbart teckensystem. Säljö
(2010) redogör också för Vygotskijs syn på att även kroppsspråk är en del i vår språkliga
kommunikation. Det är det sociala samspelet som har den största betydelsen för allt lärande och
utveckling. Alla pedagoger som arbetar med barn måste lära sig att tyda barns olika behov som
hunger, ledset, trött eller saknad, i samspelet med dem och efter att ha utvecklat en kunskap om
deras kroppsspråk. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) tolkar Vygotskijs teori genom att
barn som handleds av vuxna eller av mer kompetenta barn kan prestera mer än vad de kan på egen
hand. Bowlbys (2010) anknytningsteori tillämpas också i studien. Författaren översätter det
engelska ordet attachment till anknytning. Bowlby (2010) menar att begreppet anknytning kan
jämföras med att något litet hänger ihop med något större och samtidigt är beroende av det.
Samspelet mellan anknytning och omvårdnad är också en del av teorin. Samspelet innefattar
personens, som står för barnets omvårdnad, förmåga och vilja att tillgodose barnets behov av
beskydd, tröst och trygghet i situationer de själva inte behärskar. Den trygga basen nämns också
och i förskolans värld kan den trygga basen översättas med de pedagoger som barnet har närmast.
När anknytningssystemet är påkopplat på förskolan är det pedagogernas ansvar att kunna
tillfredsställa barnets behov av bekräftelse som kan gestalta sig på många olika sätt; närhet, trötthet,
oro och att bli sedd, Bowlby (2010) Som tidigare nämnts i studien behövs den trygga basen för att
barnet skall våga se sig omkring i sin omvärld. För att kunna samspela med vuxna på förskolan
krävs närvarande pedagoger. Inte bara fysiskt utan även psykiskt. Denna dubbla närvaro krävs för
att en lyckad anknytning mellan barn och pedagoger skall kunna utvecklas. På den traditionella
förskolan är avståndet mellan pedagog och barn inte så långt. Ofta befinner sig pedagoger som
arbetar på en småbarnsavdelning på golvet där barnen kan komma och tanka från sin trygghetsbas,
som Bowlby (2010) beskriver, närsomhelst. Närheten är mer enkel att tillfredsställa när man
befinner sig på en begränsad yta. Utomhusförskolan beskriver sin närhet som att man är nära barnen
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i deras aktiviteter och de nämner inte närheten vid skötbordet, sagoläsning eller de stunder när
barnen tankar närhet i knät. Motsatsen blir en otrygg anknytning som utvecklas om personalen inte
kan tillgodose barnets känslomässiga behov.
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4. Metod
I denna del redogörs val av metod, urval och arbetet med att samla ihop empiri. Vidare beskrivs de
etiska principerna och avsnittet avslutas med en analys av inkommen data.

4.1 Metodval
Syftet med studien var att belysa förskolors olikheter vad gäller närhet och vila. I detta fall
jämfördes två uteförskolor med en traditionell förskola där utevistelse varvas med
inomhusaktiviteter. I denna studie har den kvalitativa forskningsmetoden använts. Enligt Bryman
(2011) är kvalitativ forskning är tolkande, det vill säga; beskriver den sociala verklighet som
respondenter upplever den. Intervjuer är den mest använda metod inom denna forskning. För att få
tillgång till en mängd empiri vill intervjuaren ha vältaliga svar på sina frågor och därför används
öppna frågor i just dessa intervjuer. Intervjufrågorna, som är 6 stycken inom varje område, är
konstruerade efter semistrukturerat sätt, där frågorna kan få följdfrågor under intervjun. (se bilaga).
Patel och Davidson (2011) förklarar en semistrukturerad intervju som en intervju där intervjuaren
lägger upp frågorna efter respondentens svar. Öppna intervjuer kan få olika utgångar därför är det
bra att som intervjuare ha en lista med frågor att förhålla sig till.
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4.2 Etiska forskningsprinciper
Vid allt forskningsarbete har man etiska principer att förhålla sig till. Dessa anger Vetenskapsrådet
(2002) och är indelade i fyra olika delar;
Informationskravet här skall forskaren informera respondenten om studiens syfte och vad ett
godkännande av intervju innebär. Innan intervju har samtyckesblankett delats ut till samtliga
respondenter där syftet för intervjun finns nedskrivet, från vilket universitet studierna bedrivs och
där kontaktpersoner för arbetet finns nämnda med namn och mailadress.
Samtyckeskravet redovisar respondenters rättigheter att de när de önskar kan avsluta intervjun
eller avbryta den. På samtyckesblanketten framgår att respondentens medverkan är frivillig och
att intervjun kommer att spelas in.
Konfidentialitetskravet behandlar respondents rätt att vara anonym. På blanketten för samtycke
framgår att respondenten kommer att vara anonym. Respondenternas namn är fingerade i texten.
Nyttjandekravet finns beskrivet i samtyckesblanketten på så sätt att det beskrivs att allt material,
efter uppsatsens godkännande, kommer att förstöras.
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4.3 Urval
I denna studie har jag valt att intervjua förskollärare på två uteförskolor och på en traditionell
förskola för att få en jämförelse. Åldrarna på barnen är 1-5 år på alla förskolorna. Jag sökte på mina
grannkommuners hemsidor för att hitta rena uteförskolor och fann två. Den traditionella
förskoleavdelningen återfanns på min arbetsplats men jag arbetar inte på den och eftersom jag var
ny vid intervjutillfället hade jag ingen större inblick i deras verksamhet. Detta kan ses som ett
bekvämlighetsurval, anser Bryman (2011) eftersom jag valt att intervjua förskollärare i min närhet.
Vidare gäller även bekvämlighetsurvalet då respondenterna visade intresse för att delta i studien.
Efter telefonsamtal med förskolorna där jag frågade om de skulle vilja delta i min studie så var jag
där på besök för att intervjua mina respondenter och skaffa mig en överblick över deras verksamhet.
På förskolorna valdes sedan en förskollärare på varje avdelning. Jag önskade prata med
förskollärare som arbetat några år inom verksamheten för att de lättare och mer utförligare skulle
kunna reflektera över mina frågor.
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4.4 Information om deltagande förskolor och förskollärare
Förskolorna ligger i Västra Götalands län. Förskola A hittar vi i en landsbygdskommun med
ungefär 9500 invånare, Detta är en förskola som har ett uttalat Ur och Skur som arbetssätt.
Verksamheten utgår från en villa som ligger mitt i samhället. Inne finns en fullt fungerande
inneavdelning med alla de delar man hittar på en traditionell förskola men de tillbringar hela
dagarna ute. Gården är inhägnad och det finns möjligheter att träna grovmotorik på gården eftersom
den inhägnade gården innehåller ett litet skogsparti med backar och slät mark. Förskola B ligger
en kommun där det bor 40000 personer. Här finns också ett hus man utgår från men man går från
gården med alla barnen i varierande grad. Förskola C återfinns också i en landsbygdskommun där
det för närvarande bor 15000 invånare. Det är en vanlig traditionell förskola med fyra avdelningar.
Två 1-3 och två 3-5-årsavdelningar. Det finns en stor inhägnad gård där en del av den är avsatt till
de små med ytterligare ett staket. Gemensamt för alla förskolorna är att det går 20-22 barn på varje
avdelning och att personalstyrkan är tre pedagoger på varje avdelning. Respondenterna är 3
förskollärare och detta har jag valt med tanke på att det är de som ansvarar för planeringen av
verksamheten.
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4.5 Datainsamling
Intervjuerna skedde vid enskilda tillfällen och de har samtliga varit individuella. Jag har vid varje
tillfälle varit på deras arbetsplatser eftersom de intervjuade förskollärarna skulle känna sig så
bekväma som möjligt. Jag valde att transkribera intervjuerna efter varje intervju och jag
sammanställde dessa efter frågorna som återfinns i min frågeställning. Alla intervjuer kommer att
förstöras när denna studie är färdig.

4.6 Metoddiskussion
Att träffa förskollärare med en guide på frågor som jag ville att de skulle svara på var ett bra
tillvägagångsätt. Dels blev intervjuerna koncentrerade på det de skulle och jag kunde också ställa
följdfrågor om det var något som kändes oklart. Det är också på det sättet semistrukturerade
intervjuer fungerar, enligt Bryman (2011) Jag valde att spela in intervjuerna på min telefon för att
ha de nära tillhands vid transkriberingen och för att lätt kunna lyssna flera gånger när det behövdes
för att inte några misstag skulle göras vad gäller just uppfattningen av svaren jag fick på mina
frågor.
Jag är nöjd med att jag valde förskollärare som arbetat några år till mina intervjuer. Jag anser att
deras arbetslivserfarenhet spelar en stor roll för svaren, i den meningen att när man arbetat några
år inom yrket så är chansen att man arbetat sig till en egen uppfattning inom olika områden i sitt
arbete och lättare kan diskutera den. Valet att använda mig av tre förskolor, två i grannkommunerna
och min nuvarande arbetsplats kan tyckas lite få undersökningsområden men på grund av tidsbrist
var det svårt att få till fler. Dessutom tycker jag att svaren ändå var så pass skiftande och intressanta
att det kändes tillräckligt för min studie.
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5. Resultat och analys
5.1 Närhet
Samtliga intervjuade förskollärare översätter närhet till trygghet i studien. De anser att trygghet är
något man bygger upp under tid och inte något som finns automatiskt. Sara på förskola C beskriver
att relationen barn-pedagog måste utvecklas på ett positivt sätt för att trygghet skall kunna gro.
”Vi måste börja med att visa närhet och bekräftelse redan vid inskolningen så att
deras tillit till oss byggs upp redan vid första tillfället.”
Sara förskola C

Detta kan kopplas till Killén (2014) som menar att en otrygg anknytning, där både närhet och
bekräftelse ingår, kan bidra till att pedagogerna har svårare att tillgodose barnens känslomässiga
behov. Medan Anna på förskola A också nämner att det inte är alla barn som vill ha pedagogers
närhet och då måste man respektera det. Det blir också en slags trygghet; att pedagoger har läst av
barnet och vet när barnet vill vara själv.
Lena på förskola B beskriver också närhet som att alltid finnas till hands, däri växer trygghet, att
pedagoger är närvarande så att man kan be om hjälp när man behöver. Sara beskriver också närhet
som ett bekräftelsebehov som små barn behöver ha uppfyllt. Det kan räcka med en hand att hålla i
eller att sitta nära. Detta kan jämföras med den trygga basen, som Bowlby (2010) beskriver den.
Vid intervjun önskades en definition av vad ämnet innebär på förskolan så upprepar Lena sitt
resonemang om att det innebär att ständigt vara närvarande medan Annas tankar kretsar kring att
om barnen upplever trygghet i förskolan är det bra för barnet på sikt. Det är rent av A och O inom
förskolans

värld,

att

ha

närvarande

pedagoger

säger

hon.

Saras arbetssituation i en småbarnsgrupp medför att hennes åsikter om vad det innebär är mer styrda
åt att man som pedagog behöver vara; nära i lek, att man är mycket fysisk, kramas och har barnen
i knät. Vidare menar Sara att små barn behöver komma och ”tanka” närhet för att kunna gå tillbaka
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och fortsätta sin aktivitet. De är alla tre överens om att grunden till trygghet i förskolemiljön läggs
redan vid inskolningen.
”Jag tycker att det största behovet av närhet är hos nyinskolade barn”
Anna förskola A

Behovet av närhet anses av förskollärarna vara lika på de olika förskolorna. Det som märks
tydligast är behovet av närhet vid till exempel saknad, svarar både Anna och Lena. Det kan även
uppstå liknande behov om barnet känns vilset och ledset. Här är det viktigt att barnets trygghetsbas
finns nära som Bowlby (2010) förklarar. Sara beskriver barn som sovit som att de söker närhet för
att få vakna till sig i en trygg miljö. De små som inte har språket än uttrycker ju sig genom att vara
gnälliga där de då får sin vilja uppfylld som oftast blir närhet. Även små barn som endast läses av
med hjälp av kroppsspråket är lätta att förstå i en sådan situation. Kroppsspråket är en viktig del i
vår kommunikation, enligt Vygotskij (2010) Sara nämner också uppbrott från föräldrar som en
punkt där barnen söker närhet hos pedagogerna. I samtalen framkommer de mest basala tankarna
kring vilka situationer som barnen kräver närhet av pedagoger i och det finns inget som skiljer dem
åt vare sig de arbetar i utomhusförskola eller traditionell förskola.
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För att kunna tillfredsställa barnens behov av trygghet så anser Lena, förskola B och Anna, förskola
A, att det är närhet barnen behöver i första hand. Sara, förskola C, beskriver mer ingående att
genom att vi bekräftar deras närhetsbehov hjälper vi till att bygga upp deras självkänsla. Detta
genom att de blir sedda. Att även värdegrunden befästs genom att vi visar hur man är mot varandra
är också en viktig del i begreppet närhet, anser hon. Om att hade man djupanalyserat trygghet med
Lena och Anna hade det säkerligen mynnat ut i många fler gemensamma åsikter som dras åt Saras
håll. Vid utevistelsen tycker Lena som jobbar på en ren uteförskola med inhägnad gård anser inte
att utevistelsen ger några skillnader vad gäller närheten mot en traditionell förskola.
” Ibland är det ju inte mig som pedagog barnen frågar efter när det handlar om
närhet utan det kan handla om att man får vara med och leka eller nära sina vänner”
Lena förskola B

Vid besöket på gården som inte var mer än några minuter, så ser det ut så. Några barn flockades
runt en pedagog som satt och byggde sandkakor och några andra lekte med sakerna som fanns på
gården. Hon menar att: är vi bara nära så känner barnen trygghet i det och klarar av att vara ifrån
en längre stund. Anna som arbetar på en förskola där barnen möter nya utomhusmiljöer varje dag
har ett annat tankesätt; här menar hon att det går inte att bara ta med sig en grupp med barn ut i
skogen och släppa dem lösa för de har inte lärt sig vad som gäller förhållningssättet i denna
verksamhet skall skolas in precis som på vilken annan förskola som helst bara att den är ute. Hon
beskriver inskolningen som ett ständigt arbete att bygga upp förtroende för varandra. Man tränar
barnen på att vara i en icke avgränsad miljö genom att göra små turer med en liten grupp och där
tränar man på ömsesidig respekt; barnen får leka dra sig undan och gå iväg en bit men det är ändå
viktigt att lyssna på pedagogerna. Bygger man upp detta successivt så känner barnen en trygghet i
att veta att pedagogerna är där men inte alltid i blickfånget. Barnet kan utforska närmiljön samtidigt
som det vet att pedagogen är där ifall barnet behöver hjälp. Detta överensstämmer med Bowlbys
(2010) teorier om trygga basen; ju tryggare barnen är med pedagogerna ju modigare att utforska
omvärlden blir de. Sara förskola C menar att närheten till barnen inte blir lika spontan utomhus
som inomhus. Trösten finns självklart utomhus också men inte sitta i knät bli kramade på samma
sätt. Man märker att det är många barn som eftersöker närheten även utomhus genom att de blir
mer gnälliga och vill bli burna. Hade man varit inne hade man varit mer sittandes på golvet som
pedagog och barnet hade kunna ”tanka” närhet som det vill.
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Om man utgår från ett arbetslagsperspektivs diskussion om närhet så berättar Anna att på hennes
förskola har de arbetat med anknytning och att det arbetet fortsätter kontinuerligt och ännu mer när
behovet finns. Hon menar att när man jobbar inom denna sorts verksamhet är det ganska självklart
att hålla sig uppdaterad inom detta område. Det går inte att jobba så som de gör om barnens tillit
till pedagogen är bristfällig. Om pedagogen ständigt är nervös och går runt och räknar barnen
smittar det av sig på barnen. Det är svårt att omvända barnen så det är viktigt att barnen känner att
personalen är trygg från början i miljön. På Lenas förskola påminner samtalen om närhet mer om
praktiska lösningar. Om behovet att diskutera barnens närhetssökande finns så pratas det om det.
Diskussionerna går mer ut på att hjälpa det enskilda barnet som anses behöva mer närhet för
stunden för att komma över avsked från vårdnadshavare på ett bättre sätt. På samma sätt gör Sara
och hennes kollegor, mer samtal ifall behovet dyker upp och utifrån nulägesbeskrivning av
barngruppen. Lpfö (2018), beskriver inte hur pedagogerna skall arbeta med barnens omsorg vilket
kanske hade varit svårt, men det står ändå att verksamheten skall präglas av omsorg av individens
välbefinnande och för alla och envar inom förskolan är detta en sådan självklar del av vår vardag
men ändå pratas det väldigt lite om den.
Alla människor behöver beröras för att få en förståelse om sig själva och för att bli sedda, inte
minst de små som står inför utvecklingen av hela sin person. Men det finns en skillnad i tolkningen
av frågan om vad närhet innebär. På den traditionella förskolan innebär tydligt närhet att barnet
sitter i knät, blir buret och få tanka hos sin pedagog närhelst det vill. De är mer fysiska. Hos
uteförskolorna upplevs närhet mer som en definition av hela gruppen. Att pedagogerna befinner
sig nära barnen i deras lek ute.
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5.2 Vila
De små barnen behöver ju än mer närhet då de även vilar när de söker upp pedagoger för att sitta i
knät en stund men för den huvudsakliga vilan finns det flera olika sätt att utföra den. På förskola A
och B sover ute i egna medhavda vagnar eller i vagnar de lånar på förskolan. De sover trots väsen
på gården när de vakna barnen leker. De har filtar kuddar och personliga ”sovsaker” som nappar
och ”snuttar”. Förskola A som är ifrån gården går tillbaka med de yngsta när de skall äta och sedan
vilar de på gården. På förskola C sover barnen inne på madrasser på golvet med sina personliga
sovsaker. De vilar alltid på samma platser och barnen sover i två olika rum. En pedagog finns
närvarande i rummet till alla barnen har somnat. De större barnen på förskola C har läsvila och
sedan lugna aktiviteter tills barnen har vaknat igen. På förskola A har de haft tema hälsa där även
vila har tagits upp. Här har man observerat att barnen behöver vila i olika form. Det måste man ha
i tankarna i en utemiljö att barnen måste återhämta sig. Är de i skogen kan de sitta och koppla av
en stund vid den brasan som de nästan alltid gör upp, de kan även ta sin ryggsäck som huvudkudde
och lägga sig ner en stund och titta på trädtopparna. När de känner sig redo springer de iväg och
leker igen.
På förskola B har de en mer organiserad utevila även för de större barnen. De har köpt in en slags
säng till varje barn som är av plast som står på små ben som gör att de kommer ca 15 cm från
marken. Därpå ligger barnen med filtar och kuddar och har en stunds vila. De som somnar gör det
och de som vill upp med en gång när vilan är över går upp. De har även läsvila för de allra största
som inte vill ligga på sängarna. Allting sker utomhus. Bägge uteförskolorna talar om hur skönt det
är att sova ute. Alla tre förskollärarna överens om att det är barnens behov som styr barnens dag,
och det i samklang med vad som står i Lpfö (2018); att förskolan skall tillgodose barns behov av
en väl avvägd dygnsrytm. Man förbereder efter bästa förmåga.
”När barnen fått mat kan man ju tycka att de behöver vila, men så är det inte alltid.
Man får läsa av barnen dag för dag.”
Lena förskola B

Besöket på förskola B och även C fanns det några barn som låg och sov i sina vagnar och en del
var uppe och lekte. Det var en tillåtande miljö för att låta barnen styra över sin dygnsrytm som
Siren Tiusanen och Robinson (2001) ser som mycket positivt för barnens utveckling. Granberg
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(2009) trycker på vikten av att det på alla slags förskolegårdar finns utrymmen för vila och
återhämtning men det ser olika ut hur dessa behov kan tillfredsställas på de olika förskolor som
finns representerade i studien. Förskola C förklarar sin tanke med rum i rummet där det kan vistas
en eller ett par samtidigt. Förskola A har inga direkta utrymmen där barnen kan dra sig undan.
Förskola B har delat in sin altan med draperier som barnen kan dra för för att få vara lite själva om
det skulle behövas. En brist som noteras i förskola A:s verksamhet; vid utevistelse hela dagen i nya
miljöer dagligen så blir det svårt att tillgodose återhämtningsbehovet hos barnen. Att inte kunna gå
undan från barngruppen till en plats i skymundan kan uppfattas som besvärligt för en del. Sara
förklarar att på den lilla gården som 1-3åringarna oftast befinner sig på finns inga avskilda
utrymmen. Det är något som bör diskuteras och utvecklas anser hon.
Anna säger att det finns inga naturliga utrymmen som de kan gå undan i men givetvis så hittar
barnen platser i skogen där de kan vara själva på. Lena nämner altanen med draperier igen. Om en
barngrupp är ute hela dagarna kan en oro sprida sig i barngruppen om de inte får en chans till
återhämtning. Stress kan också utvecklas då barnen känner att de måste hålla koll på vad alla
barnen i gruppen gör och därför inte förstår sitt behov att koppla av en stund. Vilan diskuteras mer
av praktisk natur inom arbetslagen; om barn behöver vila mer eller mindre hur de skall vila och
sådana saker.
”Vi har ju barn ibland som inte vill vila, fastän vi tycker att det behövs,
då försöker vi komma på ur vi skall lösa det tillsammans.”
Anna förskola A

Ingen av de intervjuade förskollärarna tycker att de diskuterar vilan något nämnvärt i arbetslagen.
Men genom att se deras olika miljöer och få det förklarat för sig så ser man att vilan tar plats på de
olika verksamheterna och de tre förskolorna tillgodoser vilan på det sätt som passar verksamheten
och barnen bäst.
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6. Diskussion
Här diskuteras resultatet utifrån frågorna i studiens frågeställning.

6.1 Hur arbetar personalen med att tillgodose barnens behov av närhet?
När man i arbetet som pedagog reflekterar hur en bra pedagog skall vara, är det två saker som alltid
återkommer; närvarande och bekräftande. Barngrupperna har en tendens att öka och det ligger
ofantligt mycket på personalen som arbetar inom förskolans värld. Det viktigaste som kan ges till
barnen är bekräftelse och en pedagog som är där barnen är. Inte bara fysiskt. När barnantalet ökar
och risken finns att några tysta barn rent av kan bli osynliga är det än mer viktigt att verkligen
”checka av” att man under en dag har bekräftat alla barn. Man tar upp dem i knät, låter dem morna
sig i famnen när de precis vaknat, ser deras behov av att hålla i handen, få en kram eller vad det än
må vara. Uvnäs Moberg (2000) menar att människors närhet är viktig för varje individs hälsa. Vid
utevistelse upplevs en väldigt intressant skillnad. Varken barnen eller personalen är lika nära som
inne. Vad kan det bero på? Är det ytterkläderna som får både barn och pedagoger att ta avstånd?
När frågorna ställdes på de uteförskolor som besöktes så var svaren helt annorlunda. Båda
uteförskolorna jämför närhet med närvaro av pedagoger.
”Närhet för mig innebär att man alltid finns till hands, en närhet till barnen. Så att barnen vet att där
finns det en förskollärare eller pedagog. Så att de känner tryggheten att be om hjälp om det behövs.”
(Anna, förskola A)

Precis som Killén (2014) anser, så menar förskolorna att barnen behöver ha en bra anknytning,
vilket i denna studie till en viss del, tolkas som närhet, till sina pedagoger eftersom de träffar dem
varje dag och då kan barnen använda pedagogerna som en bas när de utforskar omvärlden, precis
som nämnts i Bowlbys (2010) anknytningsteori. Denna studie visar dock på annat. Pedagogerna
översätter närhet med närvarande pedagoger och trygghet. Förskola A menade att den närhet som
de menar byggs upp från första dagen på inskolningen. Eftersom de är en renodlad uteförskola
behöver barnen också tränas i att vara ute i icke avgränsad miljö. Barnen tränas i detta genom att
de följer med samma pedagog tillsammans med en liten grupp barn till olika ställen utomhus där
pedagogen var närvarande för att kunna bygga upp en trygghet hos barnen att ”jag är här, du kan
gå en bit och utforska miljön”. Szczepanski (2008) anser att en positiv upplevelse av uteverksamhet
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förstärks av samarbete. Samarbetet mellan barn och en närvarande pedagog blir bättre om miljön
känns trygg för barnen, att de känner igen den. Allteftersom var gruppen av barn större och likaså
området där barnen vistades i. När tryggheten i gruppen växer, menar Killén (2014), ökar barns
nyfikenhet på omvärlden. Förskolan menade att det inte fungerade så bra med pedagoger som inte
vågade lita på att barnen stannade i valda miljön, för den oron speglade snabbt av sig på barnen
som inte kände någon tillit till den pedagogen. Enligt Killén (2014) beskrivs denna typ av
anknytning som otrygg och kan störa barns känslomässiga utveckling. Förskola B menade också
närvarande pedagog när de reflekterade närhetsbegreppet under intervjun. Men under besöket på
förskolan så var två ur personalen i färd med att göra sandkakor samtidigt som de hade två små i
knät vardera. Att barnen fick tröst hos pedagogerna, när de av olika orsaker var ledsna eller hade
gjort illa sig, var en självklarhet. En av pedagogerna uttryckte närhet som närvarande pedagoger
och att det egentligen var det som var A och O för hela verksamheten. När man lyssnade in bägge
uteförskolorna så uttryckte de liknande tankar.
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6.2 Hur tillfredsställer personalen barnens behov av vila på en uteförskola?
Varje litet barn har skiftande behov när det kommer till vila, avslappning och återhämtning. Men
det är en viktig del av dygnet. Styrdokumentet; Lpfö (2018) gör gällande att verksamheten skall
präglas av omsorg om individens välbefinnande, förskolan skall ge barnen en trygg omsorg och
det är pedagogernas uppgift att anpassa verksamheten så att den passar alla. Dagen på förskolan
skall innebära lek, lärande och omsorg i en väl avvägd rytm. Vilan är en viktig, om än bortglömd,
del av den. Söderströms et. al (2013) redogörelse för minskad sömn hos små barn måste
förskolepersonal ta till sig och fundera kring hur det kan tillmötesgås på förskolan. På de förskolor
som ingår i studien har de alla egna lösningar på hur barnen vilar i verksamheten. Gemensamt för
dem kan man se är att alla har huvudsaklig vila efter lunch. Då sover de små i vagnar på de uttalade
förskolorna med uteförskolenisch. För de barn som behöver en stunds nedvarvning utan sovinslag,
finns sagoläsning med som ett tillfälle att återhämta krafterna. Detta gäller alla förskolorna.
”Under den här terminen har det varit mycket fokus på det här och göra barnen medvetna om vad
hälsa är. Vi tar ner det på deras nivå och gör dem medvetna att de behöver rörelse, mat men även
avslappning.”
(Lena, förskola B)

Olssons (2015) tips om mulle-tv används på den ena uteförskolan om pedagogerna märker av en
orolig barngrupp som behöver en kollektiv nedvarvning. Hur tillfredsställer förskola A vilan och
chanser till att dra sig undan från de andra? De utgår från ett hus på morgonen, delar upp sig när
det är dags för mat och vila. Då går de minsta hem för att äta och sova i sina vagnar medan de äldre
stannar kvar. Eftersom de befinner sig på nya platser varje dag så har barnen tryggheten i gruppen
och inte på platsen de vistas på. Kroppsspråket är en viktig komponent i kommunikationen för de
små, enligt Vygotskij (2010), detta för att uttrycka sin vilja och för att få omvärlden att förstå deras
önskan. Hur ser pedagogerna kroppsspråket om barnen hela tiden är på nya platser och inte känner
sig hemmastadda? Hur skall de då få möjlighet att dra sig undan om de skulle vilja? Granberg
(2009) anser att både uteförskolan och den traditionella förskolan skall kunna erbjuda vrår och
platser lite i skymundan som gynnar återhämtning och lekar i lugnare miljöer. Förskola B, som är
en förskola i Friluftsfrämjandets regi, är inhyst i en villa mitt i ett bostadsområde och har en stor
inhägnad tomt där barnen vistas hela dagarna. Där har de tillgång till lekstugor, små naturliga
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krypin bakom buskar och på den stora altanen finns det draperier som barnen kan använda sig av
för att komma undan. Där är tryggheten baserad både i gruppen och på området ute eftersom de
befinner sig på samma plats dagligen. Just denna tanke beskriver Granberg (2009); små barn
behöver återkomma till samma plats för att känna trygghet i den och på så sätt kunna utforska
området vidare.
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6.3 Hur arbetar personalen med vila vid en utomhusförskola jämfört med en
traditionell förskola?
Förskola C som är av traditionell typ med fyra avdelningar har sovvilan inomhus. Barnen har sina
bestämda platser, de sover på samma madrass varje gång och har sina sovattribut; nappar och
snuttefiltar, med sig hemifrån. Efter maten går de och lägger sig på sina madrasser i två olika rum
tillsammans med varsin pedagog. Där får de sova tills de vaknar och de har lärt sig att komma ut
ifrån rummet själva. De större barnen sitter i myshörnan och lyssnar på sagor eller tittar i böcker
själva. Det pratas inte mycket om vilan bland personalen här heller trots att det faktiskt tar en stor
del av dagen, ibland upp till två timmar. Den finska rapport som Grunditz (2013) redogör för
tillsammans med Söderström et al. (2013) som låter oss förstå att vi vet väldigt lite om sömnens
och vilans påverkan på små barn borde göra att det skulle diskuteras mer om den. Dessutom finns
väldigt lite forskning att tillgå kring ämnet. I Lpfö (2018) tas ordet vila upp några få gånger. Ute
på förskola C:s gård finns det inte mycket krypinställen för de små på den lilla gården. Detta anser
personalen på avdelningen är något som borde pratas mer om och kanske till och med göra
förändringar på gården så att det kan ges utrymme för lek i lugna vrår eller en stunds återhämtning
på eget sätt som barnen valt. Enligt Grindberg och Langlo Jagtöjen (2000) är barns värld präglad
av fysisk aktivitet och därför är utrymmen för återhämtning viktig. När det gäller närhet så blir
frågeställningen mycket intressant när det kom fram att den traditionella förskolan var mer inriktad
på den fysiska närheten och beröring än de två uteförskolorna trots att frågorna var ställda på
samma sätt.

”På förskolan kan närhet vara: att vara nära i leken, visa att man finns där och stöttar, ge en kram
eller trösta vid ledsamheter och konflikter men även då de bara behöver vara nära, ha dem i knät vid
vila eller bokläsning, visa att någon gjort något bra genom t ex en klapp på axeln. Kan även vara att
man behöver närhet en kort stund för att kunna utforska och leka vidare. Närheten vid inskolning är
viktigt för att så småningom känna sig trygg.”

(Sara, förskola C)

Här förklarar man att närhet kan vara att pedagoger finns nära i lek men det kan också vara närhet
som att barnen vill sitta i knät, få en kram eller bara hålla i handen. De beskriver också begreppet
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närhet som ett sätt att se och uppmärksamma eller bekräfta någon. Just beröringen tar de upp vid
flera tillfällen och Uvnäs Moberg (2000) beskriver ämnet som frigörs i kroppen vid beröring, det
heter oxytocin. Detta ämne hjälper människor att bekämpa stress och ger välbefinnande som sprids
i hela kroppen. Att beröra ett barn betyder mycket för barnets utveckling. Killén (2014) anser att
det är genom positiv anknytning och beröring som barnets nyfikenhet på omvärlden utvecklas och
genom att känna trygghet till pedagogerna kan barnet när som helst återvända till hen och ”tanka”
mer närhet för att sedan återuppta sin upptäcksfärd. På förskola C sitter ofta pedagogerna på golvet
av just denna anledning. När som helst kan det komma en liten som behöver ladda batterierna lite
extra för att sedan återgå till sin lek. Ändå kan man tycka att närhet inte är ett ämne som diskuteras
bland pedagoger på förskolorna runt om i vårt land.
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7. Pedagogiska implikationer
Efter att ha arbetat i nästan 30 år inom barnomsorgen så har även jag observerat det ökade intresset
för utomhusförskolor. När barnantalet växer och kommunerna inte kan tillmötesgå behovet av
förskolelokaler är det ett sätt att motarbeta köerna; att starta uteförskolor. I min värld är detta en så
kallad quickfix-lösning som inte alltid är för barnets bästa. Jag tror att behovet av en väl avvägd
dygnsrytm och behovet av närhet åsidosätts eftersom ett barn som är ute hela dagarna kanske inte
alla gånger hinner känna efter ordentligt vad barnet egentligen orkar med. Det är en av våra
uppgifter som förskolepedagoger att uppmärksamma barnens olika behov och hjälpa dem att skapa
stunder där dessa viktiga delar av dagen tillfredsställs.
Diskussionen på våra verksamheter, måste hållas levande vad gäller omsorg, anknytning och
närhet. Det är först nu i den nya läroplanen som omsorg omskrivs lite mer ordentligt och det måste
betyda att vi skall ge områden som ingår i omsorg mer utrymme i våra diskussioner, planeringar
och vårt förhållningssätt. Josefson (2018) beskriver förskollärarens roll som någon som både barn
och till viss del även föräldrarna kan hämta omsorg hos. Det är ett stort ansvar. Vilan är inte heller
omnämnt i stor utsträckning i styrdokument utan endast i små stycken där vi kan förstå att vi skall
se till att vi tillgodoser barnens behov av dygnsrytm. För att vara en sådan stor del av dagen,
åtminstone för de minsta, finns det väldigt lite forskning kring området och även diskussionerna i
arbetslagen är få.
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8. Vidare forskning
Det hade varit intressant att använda sig av fler förskollärare för att få tillgång till ett större och
mer utbrett intervjuunderlag för samma frågeställning som använts, för att undersöka om det är en
ren slump att utomhusförskolorna inte översätter närhet med den mer fysiska som det görs på den
traditionella.
Även vilan behöver fler forskningsrapporter. Vad betyder den för våra barn på förskolan? I vilken
utsträckning stör vi barnens utveckling om vi inte tillgodoser deras behov av vila?
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Bilaga
Intervjufrågor
Närhet
Vad innebär begreppet närhet för dig?
Vad tänker du att det kan innebära på förskolan?
Kan du beskriva en situation där du märker att det är närhet barnet behöver?
Vad tror du att förskolepersonal tillfredsställer när vi ger barnen närhet?
Kan du beskriva närhetsbehovet vid utevistelse?
Hur diskuterar ni personal närhet i ditt arbetslag eller på förskola

Vila
Hur vilar barnen på denna avdelning?
I läroplanen står det att vi skall tillgodose barns behov av väl avvägd dygnsrytm, hur väl följer ni det?
Vilka utrymmen finns det för barnen att dra sig undan om det finns behov för det?
Finns det utrymmen ute som lämpar sig för avskildhet och återhämtning?
Har alla barn samma slags vila eller tillmötesgår ni olika sätt att vila på?
Hur diskuterar ni vila på er förskola?
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