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Abstract 

In this thesis, we investigate how preschool educators view the children’s outdoor activities in 

preschool, and for what purposes the educators bring the children outside. Outdoor activities 

are seen as an obvious part of the Swedish preschool, and the local environment is of great 

importance as a complement to preschool yards for the educators’ daily work.  

Extensive research indicates that there are a number of advantages having preschool activities 

outdoors, both from a health and a learning perspective. At the same time, there seems to be a 

discrepancy between theory and practice regarding the purpose and organization of outdoor 

activities in preschool. We affirm that this discrepancy exists, and investigate how it manifests 

itself.  

 

The study’s research approach is phenomenographic. We have gathered material by 

qualitative interviews, where we have let the informant explain, describe, and give their own 

view of the children’s outdoor activities and the outdoor environment. The concepts “silent 

knowledge” and “child perspective” are used as additional tools. The study shows that there is 

a difference in how outdoor activities in woods and similar environments are managed, versus 

outdoor activities in the preschool yard. During activities in wood like environments, there is 

a greater focus on creating situations promoting health and learning, compared to yard 

activities.  

 

The purpose of children’s yard activities is often to split large child groups, separate certain 

individuals, or to solve work schedule deficiencies. It could also be to give the educators time 

for administrative duties, such as planning, documentation, or operations development.  

In their statements, the educators show that they possess knowledge about outdoor activities 

and the benefits thereof, both from health and learning perspectives, but also that this 

knowledge is not put into practice for a number of reasons.  

 

Keywords: Preschool, outdoor environment, quiet knowledge, children's perspective, 

phenomenology.  
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Förord 

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på den erfarenhetsbaserade 

förskollärarutbildningen vid Södertörns Högskola. Vi har flera års erfarenhet av pedagogiskt 

arbete med barn. 

 

Vi vill tacka alla de pedagoger som har ställt upp på våra intervjuer och delgett oss sina 

perspektiv på barns utevistelse. Vi vill även tacka vår handledare och andra berörda personer 

för ert stöd, kloka ord och er hjälp att komma vidare i vår studie, tack! 

 

Stockholm i maj 2017 

Jennifer Jensen och Catharina Lidén  
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1. Bakgrund och problemområde  

 

Inom den svenska förskolan finns en lång tradition av att vara ute mycket med barnen, både 

inom förskolans inhägnade område och i närliggande miljö och skogsområden. 

Pedagogikprofessor Pia Björklid menar att utevistelse i förskolan har blivit en självklar del av 

verksamheten och att närmiljön är av stor betydelse för förskolans verksamhet (Björklid 2005, 

s. 171). Universitetsadjunkt inom utomhuspedagogik Anders Szczepanski menar precis som 

Björklid (2005) att det inom förskolan finns starka traditioner kopplade till utevistelsen men 

det finns ett stort gap mellan tanken att man ska vara ute, varför och även hur man ska 

organisera barnens utevistelse (Claesdotter 2005, ss. 88-89). Detta är något som vi själva har 

erfarenhet av efter att ha arbetat många år inom förskolans värld. Efter att vi tillsammans 

diskuterat och reflekterat kring ämnet utevistelse slogs vi av att det för oss är en relativt 

oreflekterad del av arbetet. Det är något vi gör men där vi inte ställt oss frågan varför. Att 

barnen ska ges möjlighet att vara ute i en inbjudande miljö under dagen står skrivet i 

förskolans styrdokument Lpfö 98/10. Enligt läroplanen för förskolan ska barnen ges möjlighet 

att under dagen deltaga i olika sorters aktiviteter i både inne- och utemiljö. Verksamheten ska 

vara utformad så att barnens egna planer, fantasi och kreativitet ges utrymme. När barnen 

vistas ute bör detta ske i både planerad miljö och naturmiljö. Miljön barnen vistas i ska vara 

inbjudande, innehållsrik, öppen och främja för lek, kreativitet och det lustfyllda lärandet 

(Skolverket 98/10 ss. 7,9).  

 

Vi vill i vår studie undersöka förhållandet mellan teori och praktik om barns utevistelse på 

förskolan genom att ta reda på hur andra pedagoger tänker om utevistelsen och i vilket syfte 

de är ute med barnen. Detta för att skaffa oss kunskap om pedagogernas förhållningssätt och 

inställning påverkar hur och i vilken utsträckning utevistelsen sker. 
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2. Syfte och frågeställning 

 

I vår studie vill vi undersöka pedagogers syn på utevistelse i förskolan.  

Vi vill även undersöka hur utemiljön på och i närheten av förskolan används. Med utemiljö 

menar vi förskolans gård samt den närmiljö runt förskolan som barnen under sin 

förskolevistelse besöker. Exempel på dessa platser kan vara parker, skogsområden eller andra 

allmänna platser.  

 

Våra frågeställningar är:    

 

● Hur beskriver pedagogerna utevistelse och vilka faktorer som påverkar utevistelsen 

visar sig i deras beskrivningar? 

● Hur beskriver pedagogerna användandet av sina förskolegårdar och vilka möjligheter 

eller hinder uppfattar pedagogerna att det finns kopplade till utevistelsen på gården?   

● Hur beskriver pedagogerna barns utevistelse i skogsmiljö eller förskolans närområde? 

Skiljer sig den verksamheten från den som bedrivs på gården? 
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3. Teori och teoretiska begrepp   

 

Här presenterar vi teori och valda teoretiska begrepp som är relevanta för att kunna bearbeta 

vårt insamlade material. Som forskningsansats använder vi oss av fenomenografin och de 

centrala begrepp som används för att ytterligare undersöka pedagogernas synsätt på 

utevistelsen är barnperspektiv och barns perspektiv och tyst kunskap. 

 

3.1 Fenomenografi 

 

Syftet med vår studie är att belysa pedagogernas syn på utevistelsen. Vi har därför valt att 

använda oss av fenomenografin som forskningsansats, då grunden i den fenomenografiska 

forskningen är att ta reda på hur någon erfar ett fenomen. Den fundamentala principen är: Ett 

fenomen, vilket som helst, erfars på ett antal kvalitativt skilda sätt (Marton & Booth 2000, s. 

160). Denna ansats lägger sitt fokus på att söka svar på hur andra erfar världen och fenomen i 

den och objektet blir variationen i att erfara ett visst fenomen. Ett sätt att erfara någonting är 

att urskilja någonting från och relatera det till ett sammanhang. Fenomenografin i sig är inte 

en metod trots att den är förknippad med många metodiska element. Fenomenografin är 

snarare ett sätt, en ansats för att hitta och formulera och hantera vissa typer av frågor som är 

relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö (Marton & Booth 2000, ss. 146-

147). I vårt fall är fenomenet vi undersöker utevistelse. Inom pedagogiken har den 

fenomenografiska ansatsen används frekvent. Det var inom ämnet pedagogik som 

fenomenografin först uppstod och då som ett svar på ett forskningsproblem (Larsson 1986, 

s.13). Eftersom fenomenografin urskiljer och lyfter fram hur någon erfar ett visst fenomen kan 

vi inte skilja den som beskriver från beskrivningen. Den värld vi lever i är en verklig värld, 

men det är en värld som erfars av människor och är också en beskriven värld.  

 

Fenomenografin skildrar hur olika människor ser på och erfar världen, och människorna 

betraktas som bärare av olika sätt att erfara världen på. Det som forskaren får fram med hjälp 

av fenomenografin är variationen av beskrivningar av ett visst fenomen. Beskrivningen blir då 

kollektiv och ej kopplad till en viss individ, och den blir även avskalad då forskaren valt ut det 

viktigaste, mest framträdande, av de olika sätten att erfara fenomenet (Marton & Booth 2000, 

s. 150).  
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Antalet kvalitativa sätt att erfara ett fenomen är begränsat, dock inte konstant eftersom 

vetenskapliga upptäckter ofta medför nya sätt att kunna se på fenomenet i fråga. Inom 

fenomenografin intar man ett “andra ordningens perspektiv”. Det innebär att man med ett 

påstående återspeglar det sätt som den som ska lära sig att hantera problemet gör och att 

kunna förstå det. Första ordningens perspektiv innebär att man anser att ett påstående är ett 

påstående om den fysiska världen eller om en speciell situation. (Marton & Booth 2000, ss. 

153-155). Andra ordningens perspektiv använder man sig av vid insamlandet av material och 

när man gör en analys. Man intar motpartens plats och försöker att se själva fenomenet och 

situationen med den andres ögon. Som forskare tar man helt enkelt ett steg tillbaka från sin 

egen erfarenhet av fenomenet och använder det endast för att kunna belysa andras sätt att 

prata om och kunna förstå det (Marton & Booth 2000, ss.158-159). 

 

Uppfattningar är kvalitativt olika sätt att erfara något i vår omvärld. Det innebär att om en 

forskare ställer frågor till ett antal olika människor om hur de uppfattar ett visst fenomen 

kommer forskaren med stor säkerhet upptäcka att människorna har uppfattat fenomenet på 

flera olika sätt. Den här uppsättningen av olika uppfattningar kallas för ett utfallsrum 

(Dahlgren & Johansson 2015, s.163). Vi intar ett andra ordningens perspektiv då vi genom 

intervjuer undersöker hur någon annan, i detta fall pedagogerna, erfar, uppfattar och tänker 

om fenomenet utevistelse. I vår undersökning har vi lyft fram deras olika sätt att erfara 

utevistelse och visat på skillnader och likheter kring detta. Fenomenografin ger oss här 

möjlighet att urskilja och lyfta fram detta med hjälp av olika utfallsrum. Det är detta som 

ligger till grund för vår analys. 

 

3.2 Barnperspektiv och barns perspektiv 

 

Efter bearbetning av vårt material har vi sett att det finns mycket som visar på maktbalansen 

mellan vuxna och barn och vem som har tolkningsföreträde gällande utevistelsen. Då vi i vår 

undersökning endast intervjuat vuxna kan vi bara använda oss av begreppet barnperspektiv 

men har även med barns perspektiv för att visa på skillnaden mellan de två.  
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Professorerna i pedagogik Pramling Samuelsson & Williams menar att förskolan alltid har 

haft som ambition att vara nära barns värld och vara barncentrerad även fast det kan ses som 

ett barnperspektiv. Med barnperspektiv menas vad vuxna utifrån sitt kunnande om barn gör 

för att skapa en verksamhet, som är barnvänlig. Barns perspektiv däremot innebär att man 

låter barn få komma till tals och vara delaktiga i sitt lärande och den omsorg som sker i 

förskolans vardag. Det innebär att pedagogerna har som ansvar att se till att barn får bli 

lyssnade på och tagna på allvar samt skapa tillfällen för detta. För att skilja på dessa två 

termer tar författarna som exempel att en förskola har fått nya medel som de ska utrusta sin 

utemiljö på gården med. Pedagoger som har erfarenhet och kunskap om barn och vad som 

anses vara lämplig utrustning är med och planerar gården. Detta innebär att pedagogerna intar 

ett barnperspektiv. För att det ska kunna bli barns perspektiv måste pedagogerna istället 

observera barnen för att se vad de leker och arbetar med då de är ute på gården (Pramling 

Samuelsson & Williams 2015, ss. 17-18).  

 

3.3 Tyst kunskap  

 

Vi har valt att ha med begreppet tyst kunskap som ett redskap för att närmare försöka förstå 

pedagogernas beskrivningar om utevistelse och utemiljö. Då det är just pedagogernas 

uppfattningar vi vill åt går det inte att skilja dessa beskrivningar från den som beskriver och 

deras tidigare erfarenheter. Begreppet är med för att fungera som ett verktyg för att få fram 

vad pedagogerna vet om utevistelse och hur de motiverar sina val gällande utevistelsen.  

 

Enligt Bernt Gustavsson, professor i pedagogisk filosofi, kan begreppet tyst stå för många 

olika saker. Om en person har kunskap som är tyst kan det i första hand betyda att man inte 

har ord för den. Den tysta kunskapen hänger ihop med reflektion. Man behöver kunna föra ett 

resonemang kring det man har utfört eller det man utför. Då är inte kunskapen tyst längre. 

Tyst kan betyda att en person inte har ord för det som man vet. Att man vet mer än vad man 

kan redogöra för. Många av våra upplevelser och vårt sätt att vara är utan ord. Trots det visar 

de sig ändå i det vardagliga livet genom t.ex. olika uttryck. Gustavsson menar att det är en 

problematik mellan det verbala och det tysta, ordlösa. Förhållandet mellan att göra och tänka, 

praktik och teori. Men tyst kunskap kan även betyda att kunskapen är nedtystad. Det kan 

handla om obekväm kunskap som är tabubelagd (Gustavsson 2000, ss. 108-109). Gustavsson 
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skriver att två norska filosofer vid namn Kjell S. Johansen och Tore Nordenstam har delat in 

kunskapen i tre delar. Dessa delar är påståendekunskap, som kan liknas med den teoretiska 

eller vetenskapliga kunskapen, färdighetskunskap som innebär att man vet hur man kan göra 

olika saker och förtrogenhetskunskap som handlar om den kunskap man får efter en lång tid 

inom ett yrke. Med den här indelningen kan man säga att tyst kunskap både är 

färdighetskunskap och förtrogenhetskunskap (Gustavsson 2000, ss. 112-113).  
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4. Material och metod  

 

Ett centralt begrepp inom fenomenografin är uppfattning. Vårt sätt att handla och resonera på 

grundar sig på våra uppfattningar och att uppfatta något ligger centralt när vi skapar mening i 

vår omvärld. Det metodiska tillvägagångssättet vid en fenomenografisk studie är att arbeta 

med öppna kvalitativa intervjuer som man transkriberar och sedan analyserar (Patel & 

Davidson 2011, ss. 32-33).   

 

Inom fenomenografin sker en analys av metoden i fyra delar; 

1.          Titta på helheten och bekanta sig med de data man samlat in. 

2.          Titta efter likheter och skillnader i intervjusvaren. 

3.          Här kategoriserar man de olika uppfattningarna som framkommit. 

4.          Man studerar den underliggande strukturen i kategoriseringen tills man kan se tydliga 

mönster i materialet (Patel & Davidson 2011, s 33). 

 

Systemet av kategorierna som man slutligen får fram utgör utfallet i resultatet av analysen  

(Patel & Davidson 2011, s. 33). Det primära målet inom fenomenografin är att urskilja olika 

variationer eller skillnader mellan uppfattningar. För att kunna göra detta behöver forskaren 

även leta efter likheter (Dahlgren & Johansson 2015, s.169). Enligt den fenomenologiska 

analysmodellen ska de olika kategorierna artikuleras. Det innebär att det är likheterna som ska 

stå i fokus. Forskarens uppgift här är att hitta kärnan av likheter i de olika kategorierna. 

Därefter ska kategorierna namnges. Detta görs för att det mest utmärkande i materialet ska 

kunna träda fram. Det resultat som man kommer fram till kallas inom fenomenografin för 

utfallsrummet (Dahlgren & Johansson 2015, ss.170-171). 

 

 Genom fenomenografin sker analysen induktivt. Med detta menas att man utifrån sin empiri 

skapar en teori. Empirin skapas och formas genom att man följer upptäckandets väg (Patel & 

Davidson 2011, s 23). När vi använder oss av en fenomenografisk forskningsansats som 

fokuserar på människors uppfattningar kan vi inte, när vi bearbetar empirin, se våra resultat 

som slutgiltiga lagbundenheter. Detta för att människor kan ändra uppfattning genom vidare 

utveckling och lärande kring ett ämne och fenomenografin syftar inte till att upptäcka teorier 

av denna form (Patel & Davidson 2011, s. 33). 
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I vår fallstudie har vi genomfört intervjuer med pedagoger ute på olika förskolor där syftet 

varit att få deras bild av utevistelse samt hur de använder och kan använda utomhusmiljö på 

och nära förskolan. Vi har undersökt hur de uppfattar sina möjligheter att utnyttja samt även 

påverka miljön på förskolans gård. Detta har skett via kvalitativa intervjuer där vi lämnat stort 

utrymme åt informanten att förklara, beskriva och ge sin egen bild och uppfattning av barns 

utevistelse och förskolans utemiljö. 

Vår studie har en fenomenografisk forskningsansats då det är just pedagogernas tankar och 

uppfattningar om området som kommer stå i fokus för att ge oss en bild av hur man tänker om 

utomhusmiljön och barns vistelse utomhus. 

 

4.1 Forskningsetik 

 

Vetenskapsrådet har skapat fyra etikregler som är övergripande. De olika områdena är: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet som innebär att forskaren ska informera de som blir berörda om syftet för 

den aktuella forskningen. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i en undersökning har 

rätt att själva få bestämma över sin egen medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla 

uppgifter om de som ingår i en undersökning ska vara konfidentiella och förvaras så att 

obehöriga inte kan få tag på dem. Nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlas in 

om enskilda individer inte får användas i något annat syfte än forskningsändamål  

(Patel & Davidson 2011, ss 62-.63). Enligt Löfdahl är den viktigaste principen inom 

forskningsetik att man är noga med att informera om sin undersökning och att de personer 

som ska vara delaktiga i studien ger sitt samtycke till detta och att de får information om att 

de kan välja att avbryta sin medverkan i undersökningen närhelst de själva vill även fast de till 

en början valt att delta (Löfdahl 2014, s. 36).  

 

Som ett första steg i vår studie tog vi kontakt med förskolecheferna på förskolorna där vi 

skulle genomföra våra intervjuer. Vi tog även kontakt med de pedagoger som vi skulle 

intervjua. I ett mail skickade vi mer information kring vår studie. Där förklarade vi vårt syfte 

med studien och gav alla inblandade parter möjlighet att ställa frågor och överväga sin 

medverkan. Det stod till exempel att man som informant och medverkande part närsomhelst 
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under processen kunde välja att avbryta sin medverkan med oss utan att behöva motivera 

varför samt att alla uppgifter kring dem skulle anonymiseras.  

 

4.2 Urval   

 

Våra kriterier när vi valde förskolor till undersökningen var att få en spridning på områden 

från innerstad till förort. Valet av förskolor belägna i olika områden var inte för att få syn på 

eventuella skillnader utan för att få ett bredare tvärsnitt och ej låsa oss till ett område. Om vi 

hittat stora skillnader som kunnat kopplas till de olika områdena hade detta fått ta större plats i 

analysen. Urvalsgruppen som vi har använt oss av i vår studie är fördelad på fem olika 

förskolor, som samtliga ligger belägna i olika delar med olika grad av bebyggelse i ett 

storstadsområde. Intervjuerna med pedagogerna skedde på de förskolor som vi har valt att 

undersöka i vår studie.  

 

4.3 Informanterna 

 

Våra kriterier gällande urval av informanter var att de skulle utgöra en fast del av 

personalstyrkan samt ha någon form av pedagogisk utbildning. Detta för att vi ville komma i 

kontakt med personer, barnskötare och förskollärare, som är verksamma och ansvariga för 

den pedagogiska verksamheten och då också påverkar hur den rent praktiskt utförs. Vi har 

valt att inte intervjua några förskolechefer trots att det är de som har det övergripande 

pedagogiska ansvaret. Detta för att vi vill prata med de pedagoger som arbetar nära barnen. 

Samtliga medverkande informanter på våra utvalda förskolor har blivit kontaktade via telefon 

och mail med information om vår studie innan intervjuerna har ägt rum. Vi tog även kontakt 

med förskolecheferna på de utvalda förskolorna som godkände att vi fick genomföra vår 

studie där. Vi har sammanlagt intervjuat sju pedagoger med olika utbildning och olika lång 

yrkeslivserfarenhet. De arbetar på fem olika förskolor med barngrupper i åldrarna 1-6 år.   

 

Pedagog 1: Lärare mot de yngre åldrarna, arbetat som förskollärare i 10 år, arbetat på den 

aktuella förskolan i 2 år, förort. 

Pedagog 2: Lärare mot de yngre åldrarna, arbetat som förskollärare i 8 år, arbetat på den 

aktuella förskolan i 3 år, förort. 
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Pedagog 3: Barnskötare, arbetat som barnskötare i 10 år, arbetat på den aktuella förskolan i 9 

månader, förort 

Pedagog 4: Barnskötare, arbetat som barnskötare i 11 år, arbetat på den aktuella förskolan i 

4,5 år, förort. 

Pedagog 5: Förskollärare, arbetat som förskollärare i 16 år, arbetat på den aktuella förskolan i 

16 år, närförort. 

Pedagog 6: Barnskötare, arbetat som barnskötare i, 20 år, arbetat på den aktuella förskolan i 8 

år, närförort. 

Pedagog 7: Förskollärare, arbetat som förskollärare i 7 år, arbetat på den aktuella förskolan i 1 

år, innerstad. 

 

De utvalda pedagogerna har blivit intervjuade om frågor som handlar om hur de ser på 

utevistelsen, både den som sker på förskolegården och den i skogsmiljö eller annat område i 

närområdet. Vi har delat upp intervjuerna mellan oss och genomfört dem var för sig. När vi 

har varit på de olika förskolorna för att genomföra våra intervjuer har vi snabbt och mer 

övergripande tittat hur de olika gårdarna ser ut. Gårdarna skilde sig en del från varandra och 

vi upplever att deras utformning var olika beroende på vart förskolorna var belägna. Den 

förskola som ligger i innerstaden har sin gård på en vanlig innergård som delas med 

bostadsrättsföreningen i samma hus. Det finns inte en separat inhägnad del som är förskolans 

utan barn och pedagogerna har osynliga gränser och även regler för vad man får göra. Barnen 

får till exempel inte leka i buskarna då de tillhör bostadsrättsföreningen. Vi har inte genomfört 

några observationer där vi har tittat närmare på hur gårdarna ser ut eller rent praktiskt 

används. 

 

4.4 Kvalitativ metod 

 

Vi har använt oss av kvalitativa metoder, vilket innebär att vi har gjort en djupanalys av ett 

mer ingående material för att synliggöra föreställningar om barns utevistelse inom förskolan. 

Med kvalitativ metod menas att man vill karakterisera eller gestalta något. Genom att beskriva 

egenskaperna tar man reda på hur något är eller fungerar. En vanlig form av kvalitativ metod 

är fallstudier där man studerar till exempel en arbetsplats och människorna som arbetar där. 

Materialet man samlar in kan vara till exempel intervjuer, observationer eller bilder (Larsson 
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2011, ss. 7-8). Själva syftet med en kvalitativ intervju är att identifiera och upptäcka olika 

egenskaper hos något. Både intervjuaren och den som intervjuas är medskapare i ett samtal 

under en kvalitativ intervju. Det är viktigt att den som intervjuar bygger upp ett meningsfullt 

och sammanhängande resonemang om det som samtalet ska handla om (Patel & Davidson 

2011, ss. 81-82).  

 

4.5 Intervjuerna  

 

Våra intervjuer är kvalitativa med en låg grad av strukturering. Vi har använt oss av en 

intervjuguide, som vi noggrant förberedde oss med innan de olika intervjutillfällena. 

Intervjuguiden bestod av en rad öppna frågor samt möjliga följdfrågor på dessa. Det här 

gjorde vi för att intervjuerna skulle bli så bra som möjligt. Under intervjuerna kunde vi lägga 

till eller ändra på vissa frågor beroende på vilka svar som vi fick från informanterna. Det är 

upp till intervjuaren att under intervjun kunna knyta samman dessa så att samtalet flyter på 

och att studiens frågor blir belysta (Patel & Davidson 2011, s. 84). Under intervjuerna tog vi 

en roll som aktiva samtalspartner och lyssnade noga på vad informanten hade att säga. Under 

intervjuerna har vi använt oss av ljudinspelning. Eftersom vi har genomfört kvalitativa 

intervjuer där vi ville att informanten skulle få möjlighet att delge oss sin syn på området och 

även ges stort utrymme att förklara och problematisera kring vårt valda område så valde vi att 

spela in samtalet. Detta gav oss större möjlighet att aktivt och lyhört kunna lyssna på 

informanten för att sedan kunna ställa relevanta följdfrågor som ledde samtalet framåt. 

 

4.6 Metoddiskussion  

 

Under våra intervjuer märktes det att våra informanter var stolta över sitt arbete och att de 

gärna ville berätta om det. De lyfte upp saker som de tyckte var bra men de vågade även tala 

om saker som de kände att dem och deras kollegor kunde bli bättre på och utveckla. Vi 

upplevde att intervjuerna flöt på bra och att det i flera fall kändes mer som ett samtal än som 

en intervju. Informanterna var nyfikna på vår studie och ville gärna hjälpa till genom att svara 

på våra frågor så gott de kunde. När vi har genomfört vår fallstudie har vi hela tiden varit 

medvetna om att vi i egenskap av pedagoger har haft med oss våra egna “ryggsäckar” fulla 

med tidigare erfarenheter, tankar och åsikter kring förskolan och dess utemiljö. Att dessa 
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aspekter har färgat av sig på oss då vi har intervjuat våra informanter och sedan på vårt 

resultat är mycket möjligt. Detta är något som vi måste ta med oss i vårt arbete med studien 

och se kritiskt på. Här kan man dock se att vår erfarenhet inte bara behöver ses som en kritisk 

aspekt. Det är genom vår erfarenhet inom förskolan vi har lokaliserat vårt problemområde. 

Detta område ser vi som en del av förskolans verksamhet som skulle utvecklas och nyttjas 

bättre för barnen. Genom vår erfarenhet har vi fått hjälp att välja teoretisk ingång för att kunna 

svara på hur man bedriver utevistelse samt vad pedagogerna vet och tänker om denna del av 

verksamheten. För att fördjupa vår studie hade vi behövt genomföra observationer för att följa 

upp pedagogernas utsagor och se hur utevistelse sker praktiskt. Nu baseras studien endast på 

pedagogernas berättelser om sina uppfattningar om hur utevistelsen ser ut. En annan aspekt 

som vi måste se kritiskt på är att vi inte har haft några samtal tillsammans med barn. Vi har 

endast samtalat med vuxna om hur de ser på utemiljön och hur de upplever att barnen har det. 

Det är de vuxnas uppfattningar om barns utevistelse som ligger till grund för vår studie. 
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5. Tidigare forskning 

 

I den här delen av uppsatsen presenterar vi litteratur och forskning som är relevant för vår 

studie. Då vår studie har en fenomenografisk forskningsansats består vår empiri av 

pedagogernas olika sätt att erfara ett fenomen. För att få så många perspektiv som möjligt 

kring fenomenet utevistelse har vi valt att intervjua verksamma pedagoger, tagit del av 

tidigare forskning samt litteratur skriven av pedagoger med förankring i förskolan. 

Forskningen och litteraturen presenterar vi här, intervjuerna behandlar vi i analysdelen. 

Vi har valt att ta del av och använt oss av forskning och litteratur som behandlar barns 

delaktighet i verksamheten, pedagogisk syn på utevistelsen samt utevistelse ur ett lärande och 

hälsoperspektiv. Under punkten “hälsoaspekter” lägger vi fram material från forskare som har 

genomfört eller tagit del av olika hälsostudier på barn. Vi har i vår studie inte själva gjort 

några medicinska tester på barn. Anledningen till att vi valde att ha med denna aspekt är för 

att den har kommit upp under flera av våra intervjuer och att vi anser det vara relevant och 

starkt kopplat till vår egen studie. Vi har även tagit del av litteratur gällande den historiska 

synen på natur och utevistelse för att söka svara på varför vissa förhållningssätt och 

traditioner finns inom förskolan.   

 

5.1 Utemiljön 

 

Enligt Björklid handlar forskning om lek- och lärandemiljöer utomhus till stor del om vilka 

möjligheter som finns till utveckling, lek och lärande. Forskning inomhus däremot lägger 

fokus mer på miljöns begränsningar. Björklid menar att utevistelsen i förskolan är något som 

vi ser som en självklar del av verksamheten. Utemiljön som finns kring förskolan är av en stor 

betydelse för förskolepedagogiken. Om inte förskolans pedagoger kan ta med barngruppen till 

skogen eller annan närmiljö blir barnen ofta hänvisade till förskolans gård i stället. Det finns 

forskning som visar att barn som får vistas på naturrika förskolegårdar leker fler lekar, är mer 

uthålliga och leker mer i grupp. De får även möjlighet att träna på sin balans, vighet och 

koordinationsförmåga samt att springa snabbt (Björklid 2005, ss. 171-172). 

 

Förskolläraren Anders Ohlsson menar att vi vuxna har som uppgift att vistas tillsammans med 

barn i naturen. Vi ska ge dem möjligheter till att få upptäcka allt det som naturen har att 
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erbjuda då det handlar om lekar och lekmiljöer. Det är mycket betydelsefullt för barn och 

vuxna att kunna vistas tillsammans i naturen. Men även att kunna ta tillvara på de möjligheter 

som naturen erbjuder för att kunna skapa en roligare utevistelse och ett tryggare samhälle. Att 

kunna ge barnen möjlighet till att uppleva naturen med öppna sinnen tillsammans med vuxna 

kan leda till att barnen utvecklas till människor som faktiskt förstår hur viktigt det är att vi kan 

bevara och njuta av vår natur. Miljötänkande, intelligens och hälsa är starten till en god 

kontakt med naturen. Men naturen hjälper också till med att ge en bättre kontakt mellan barn 

och vuxna, som på sikt skapar en social och trygg miljö (Ohlsson 2015, s. 19). I boken Att bli 

förskollärare skriver lektorn i barn- och ungdomsvetenskap Ingrid Engdahl och lektorn i 

pedagogik Eva Ärlemalm-Hagsér att utevistelse är någonting som har beskrivits som 

hälsosam, utvecklande och lärorik. Man vistats ute i naturen tillsammans med barnen för att 

de ska kunna utveckla förståelse, respekt och kunskap om naturen samt miljön. Naturen 

utmanar även barnens fysiska förmåga eftersom landskapet och olika naturmaterial ger 

möjlighet för att utveckla barnens fantasi, kreativitet och skapande. Även möjligheter att få 

leka tillsammans skapas i naturen (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015, s. 94).  

 

Landskapsplaneraren Patrik Grahn menar att tid till att kunna reflektera och mogna i sina 

relationer som man har till världen utomhus är en bristvara. Även utrymmen för detta saknas. 

De platser där barn kan få utforska naturen ostört blir allt färre. Finns det idag möjlighet att 

kunna ge barn tid och plats för detta? Förskolegården är den utomhusvärld som barn i 

förskolan har under den mesta av sin tid som de vistas där. För några år sedan gjordes det 

betydligt fler utflykter tillsammans med barnen på förskolan men de har blivit allt färre i takt 

med att barngrupperna har blivit större och personaltätheten har minskat. Barn spenderar allt 

mer tid på förskolegården (Grahn 2007, s. 59) Landskapsplaneraren Fredrika Mårtensson 

menar att i takt med att grönstrukturen minskar och människors livsstilar förändras kan det 

oreflekterade beroendeförhållandet till naturen snabbt förändras från en styrka till en svaghet. 

Det är inte längre en självklarhet att grönområden runt lekplatser får bevaras. Om vi i 

framtiden vill ge barn chanser till naturkontakt måste vi se till att det planeras för att göra 

naturen tillgänglig för barnen i deras vardagsmiljö (Mårtensson 2011, s. 56). Att vistas i 

naturen är en bra träning för motoriken. Barn måste röra hela kroppen då de går i en skog och 

där finns även den rätta och naturliga utmaningen för alla åldrar (Ohlsson 2015, s.21).  
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5.2 Tolkningsföreträde och delaktighet 

 

Enligt Ärlemalm - Hagsér är förskolebarnets tankar och uppfattningar om sin vardag i 

förskolan ett viktigt perspektiv för att kunna utveckla kunskapen om förskolans verksamhet. 

Med hjälp av barnens svar kan forskare och praktiker få en större insikt kring frågor och 

aspekter som rör vardagens förskolepraktik och lärandemiljö. En demokratisk rättighet för 

barn är delaktighet och inflytande. Det handlar om att de ska ges möjlighet att uttrycka sin 

åsikt och aktivt vara med och påverka sin vardag på förskolan. Det är mycket viktigt att 

barnens röster får komma till tals. Verksamhetens innehåll och arbetssätt utmanas och 

utvecklas när barns perspektiv blir synliga. Under barnintervjuer, som hölls med 86 

förskolebarn i åldrarna 3-6 år under våren 2006, fick barnen svara på frågor som bland annat 

handlade om vad de lekte i skogen och vad förskolepersonalen ville att de skulle lära sig när 

de var i skogen. Svaren som barnen hade kunde delas upp i olika kategorier. Dessa är: 

hälsoperspektivet, praktiska göromål, att leka, att vuxna bestämmer och naturvetenskaplig 

kunskap. Det centrala temat som kom upp kring hälsokategorin var beskrivningar som 

handlade om att få frisk luft, avkoppling och motion (Ärlemalm - Hagsér 2008, ss. 120-121). 

Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt att bli lyssnade på och att få uttrycka sin mening. 

Det här är något som lyfts fram både i svenska läroplaner, olika styrdokument och i forskning. 

Inflytande och delaktighet för förskolebarn är både en demokratisk utgångspunkt men även en 

pedagogisk utgångspunkt. Barn ska ha rätt till att få vara med och påverka och förhandla både 

med andra barn och med vuxna. De har även rätt till att få vara med i beslutsprocesser och att 

bli respekterade. Det vill säga att få vara med och delta i ömsesidiga processer som sker på 

lika villkor. Detta innebär för förskolepedagoger att de ska förstå på allvar och ha som 

utgångspunkt det sätt som barn tänker om, betraktar och förstår sin omgivning, samt att kunna 

erbjuda olika miljöer för lek och lärande som utgår från barnens intressen och behov (Engdahl 

& Ärleman - Hagsér, 2015, s 114).  

 

Docenten inom pedagogik Magdalena Sjöstrand Öhrfelt skriver om barnet och naturen. Hon 

menar att när barnet vistas i naturen kan hen bli sig själv och även bli medveten om gränserna 

för sin psykiska och fysiska närvaro. Eftersom naturen är värderingsfri finns det inga normer 

och värderingar där. Det innebär att barnet kan vara i sitt spontana och känslomässiga tillstånd 

i naturen. Där kan barnets önskningar och behov balanseras med vad naturen kan erbjuda och 
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kräva. Det finns en balans mellan natur och barn där behovet och existensen sammanfaller 

med de möjligheter som finns. Blicken i naturen är inte riktad mot vad barnet gör utan fokus 

ligger på vad barnet upplever, är och blir (Sjöstrand Öhrfelt 2015, ss. 69-70).  

 

Enligt lektorn inom pedagogik Håkan Löfgren har det länge varit ett vardagligt sätt för 

pedagoger att lyssna på varandras berättelser. Det kollegiala lärandet har varit ett viktigt sätt 

för pedagoger att ta till sig nya kunskaper som de sedan kan använda sig av i sina egna 

verksamheter (Löfgren 2014, s.144). Under flera av intervjuerna framkom det att de använder 

sig av kollegialt lärande bland annat genom att i mindre forum till exempel 

samverkansgrupper samtala om utemiljön på förskolan och hur de kan utveckla den på bästa 

sätt. Förskolläraren Ann Åberg och pedagogikprofessor Hillevi Lenz Taguchi menar att vi på 

förskolan ska ta tillvara på och se pedagogers olikheter som tillgångar. Men att det är viktigt 

att vi är överens över hur vi ska förhålla oss till barnen och att vi har en gemensam syn på 

vilka olika värden som vi vill ska genomsyra det pedagogiska arbetet på förskolan. De menar 

även att vi inte kan ha ett förhållningssätt när det gäller oss vuxna och ett helt annat när det 

handlar om barnen. Det är viktigt att kunna lyssna på varandra i arbetslaget precis som vi 

lyssnar på barnen. Grunden till detta handlar om att kunna skapa tillit och respekt för varandra 

(Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 131).  

 

5.3 Hälsoaspekter – är utevistelse alltid bra? 

 

Det finns studier inom utevistelse som visar positiva effekter av inlärningen. Man tror även att 

utevistelse under barndomen kan ge positiva effekter när det handlar om individers hälsa på 

längre sikt. För att bättre kunna förstå de olika förutsättningar som finns för positiva 

naturupplevelser behöver de praktiker där naturkontakt uppstår undersökas och 

uppmärksammas. Inom den pedagogiska forskningen har fokus legat på långsiktighet, struktur 

och kontinuitet för naturmötet, men även vikten av flexibilitet och öppenhet inför barnens 

egna idéer som uppkommer i stunden. Utemiljön beskrivs ofta som en plats där barn under 

friare former än inomhus kan skapa egna rumsliga och sociala sammanhang. Den stora 

betydelsen av de utmaningar som naturkontakten för individen innebär har blivit allt tydligare 

(Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström & Öhman 2011, s. 18). 
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Szczepanski menar att allt lärande utomhus beroende av ett komplicerat samspel mellan 

lärmiljön, aktiviteten, det sociala samspelet som sker både i den stora och i den lilla gruppen, 

personlig och social utveckling och hur vi mår i den lärmiljö som vi befinner oss i. Hälsan 

omfattar allt och är avgörande för vårt välbefinnande och vår möjlighet till att vilja lära. Om 

den fysiska och psykiska kroppen mår bra kan det leda det till att individers lärande, 

minneskapacitet, motivation samt lusten att lära ökar. “Ett friskt landskap ger friska 

människor” (Szczepanski 2007, s. 27). Enligt Mårtensson är inte frågan bara om naturen har 

någon betydelse för barns hälsa utan även på vilka sätt och i vilken omfattning det sker. Det 

finns även viktiga följdfrågor till dessa t.ex. vilken roll naturen skulle kunna ha för barns 

lärande och lek, hälsa och utveckling samt för en hållbar samhällsutveckling i det stora hela 

(Mårtensson 2011, s. 59). Enligt Söderström, finns det få medicinska studier som visar hur 

barn och ungdomar mår bättre av att vistas i naturen. Hon menar att det är upplevelser och 

även kroppsliga förändringar, som är svåra att mäta. Men barn och ungdomars liv ser på 

många sätt annorlunda ut nu än för några år sedan. När Internet kom förändrades mycket i 

deras vardag. Hon menar även att många är barn till föräldrar som är uppvuxna i andra länder 

med andra naturlivserfarenheter, kultur och klimat än Sverige. Det blir allt färre medlemmar i 

olika friluftsföreningar men antalet förskolor som har utomhuspedagogik som inriktning ökar. 

Det innebär att många barn fortfarande får möjlighet till kontakt med naturen (Söderström 

2011, ss. 82-83). Ohlsson menar att det finns forskning som visar att utevistelse ger en bättre 

hälsa. Genom utevistelsen stärker man sitt immunförsvar. Detta sker med hjälp av den friska 

luften och solen. Han menar även att man inte är så nära varandra då man vistas utomhus och 

att luften ständigt är fräsch (Ohlsson 2015, s. 20). Men i Boverkets rapport Gör plats för barn 

och unga. En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans 

utemiljö kan man läsa att många platser som är till för barn och unga i den byggda miljön är 

präglade av dålig luft och bullernivåer som är höga. Om man jämför barn med vuxna så är de 

mer utsatta och känsliga för kemiska miljöföroreningar på grund utav sin kroppsstorlek. En 

annan viktig aspekt är behovet av skugga då barn är extra känsliga för solens skadliga strålar 

(Boverket 2015, s. 16).  

 

Docenten i pedagogik Eva Änggård hänvisar i sin bok Ett år i ur och skur till en studie 

genomförd i Malmö där utevistelse verkar stressa små barn. Barnen i urvalsgruppen var 

mellan 3 och 6 år från nio olika förskolor. Barnen var under sin vistelse på förskolan ute lika 
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mycket. Forskarna mätte barnens halter av stresshormonet kortisol samt registrerade hur länge 

de var ute och hur många steg de tog. Här visade det sig att de barn som var ute mest hade 

högre halter av kortisol i saliven. Dessa barn gick i en förskola som saknade lokaler och 

barnen var då hänvisade till att vara ute hela dagen. Det visade sig också att det var de yngsta 

barnen som var de med högst halter kortisol. Däremot var det dessa barn som var slankare och 

sov längre på nätterna än de som var inne lite mer. Forskarna i studien drar slutsatsen att 

barnens stresspåslag handlar om fysisk stress och inte psykisk stress. Barnens stressnivåer var 

inte skadligt höga och man tror inte att det handlar om den skadliga stressen. Den positiva 

stressen är en viktig del av människans utveckling och har hälsosamma inslag. Den positiva 

stressen har lite påverkan på kroppen. Den ger kortare attacker av hjärtklappning, höjer 

blodtrycket och ökar då halterna av kortisol i blodet. Det är ansträngande för barnen att vara 

ute under långa perioder vilket förstärks än mer om det sker i kallt väder då det krävs att 

barnen har mycket kläder på sig (Änggård, 2014, s 40). 

 

Enligt Engdahl och Ärleman - Hagsér finns det forskning som är mer kritisk mot barns 

utevistelse och för att förhållandena barn - barndom - natur inte problematiseras och är alltför 

komplext för att inte hamna i en djupare och kritisk diskussion. Många gånger uppfattas barns 

lek i utomhusmiljö, både den på gården och den i naturmiljö, som en miljö där barnen själva 

ges möjlighet att bestämma över vad de vill göra. Här sker leken fritt. Men under utevistelsen 

precis som inomhus sker möten med personer, platser och föremål där dessa ingår i både ett 

meningsskapande som ett identitetsskapande och där dessa ges olika betydelse. Även utomhus 

sker de strukturella mönster över makt. Kritiken ligger i att man i tron om den enbart goda 

och utvecklande utomhusmiljön låter den förbli en oreflekterad del i verksamheten. Vidare 

har forskningen även visat att mötet med utomhusmiljön sker på olika sätt och villkor för 

olika barn vilket också påverkar deras lek och lärande på gården eller i naturmiljön (Engdahl 

& Ärleman – Hagsér  2015, ss. 95-96).  

 

5.4 Historisk aspekt 

  

För att ge en bild av varför människor tänker som de gör om naturen idag har vi valt att ha 

med en historisk aspekt. Enligt universitetslektorn i kulturgeografi Klas Sandel och 

miljöhistorikern Sverker Sörlin har människans relation till naturen alltid varit problematiskt 
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och man har lagt ner mycket tid genom historien för att försöka förstå naturens olika krafter 

och vilken roll människan har till den. Gränsen mellan natur och kultur likaså människans 

förhållningssätt till naturen är både flytande och svag (Sandell & Sörlin 2000, s. 10). 

Etnologerna Jonas Frykman och Orvar Löfgren beskriver hur människor under 

industrialiseringens och urbaniseringens intåg ändrar sitt förhållande till naturen. När 

människorna flyttade in till städerna fanns inte längre samma behov av den kulturella träning i 

naturutnyttjande som tidigare skett mellan generationerna. Tidigare följde de yngre med ut i 

skogen eller på åkern och lärde sig bruka marken praktiskt men nu skedde detta utbyte 

teoretiskt via böcker i skolan. Författarna beskriver mystiken som omger naturen men här om 

en annan sorts mystik som växer fram i den borgliga urbana kulturen. Nu när 

naturvetenskapen lyckats förklara och avmystifiera naturen och dess påstådda väsen och 

ersätts av en dyrkan av det naturliga, fria fritidslandskapet. Hit flyr den moderna 

storstadsmänniskan för att finna lugn och ro vid sidan av stadens och arbetets hets  

(Frykman & Löfgren 1979, ss. 52-53). 

 

Vi menar att det som Frykman & Löfgren beskriver som den svenska synen på naturen och 

vårt förhållningssätt till den inte enbart är något typiskt svenskt. Det är snarare ett mer 

allmänt, borgligt uttryck för naturen som växt fram i industrialiseringens spår. Denna syn 

präglar fortfarande starkt världens moderna allt mer urbana områden. Historiskt sett har barns 

utevistelse i planerade miljöer utomhus och i skogen varit inslag som har varit viktiga i 

verksamheten. Det här har sitt ursprung ur Rousseaus och Fröbels tankar som handlar om 

naturkontaktens stora betydelse för barns utveckling och lärande. Naturbegreppet för 

Rousseau handlade om en sorts strävan mot ett liv och en kultur, som var mer äkta och sant. 

Ett liv och en kultur som kan hjälpa och ge möjlighet för människan att kunna nå det 

mänskliga i henne själv. Rousseaus naturbegrepp ska inte ses som ett begrepp i biologisk 

mening utan mer som något som handlar om människans naturliga förhållande till livsvärlden. 

Hans uttryck “tillbaka till naturen” kan ses som en sorts förädling av kulturen (Kroksmark 

2011, s. 156).  Friedrich Fröbels grundade verksamheten Kindergarten. Namnet knyter an till 

trädgård och natur. I sina texter använde sig Fröbel av plantan som en metafor för att kunna 

beskriva hur barns utveckling och behov går till. Han menade att barn skulle få göra 

regelbundna besök i naturmiljöer och att de skulle ges möjlighet att odla (Änggård 2014, s. 

15).  
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I boken “Det här är ett svenskt dagis” menar etnologerna Ove Ronström och Ann Runfors 

och socialantropologen Karin Wahlström att det är en stark tradition inom den svenska 

dagiskulturen att vistas ute i naturen. Boken är från 1998, det år den svenska läroplanen 

infördes. I samband med detta gjorde man förskolan till en del av skolväsendet och flyttade 

över tillsynen från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet. Då, när boken skrevs, 

levde “dagiskulturen” fortfarande kvar starkt i det som nu skulle bli den svenska förskolan. 

“Dagiskulturen” präglades av en starkare omsorgssyn och dagens förskola har en mer 

utpräglad syn på kunskap och förberedande inför skolan. Dock anser vi att synen på naturen 

är densamma i dagens förskola. Ronström, Runfors och Wahlström menar att utevistelsen kan 

ses både som ett mål och ett medel. Naturen kan ses som en skola med en skolgård, en 

gymnastiksal och med klassrum. Genom att vistas ute på skolgården i den friska luften 

främjas framväxten av en sund kropp och själ. I gymnastiksalen får man träna på en kroppslig 

träning som är mer målmedveten. Där kan man t.ex. få träna på att krypa, klättra och springa. 

I klassrummen får man lära sig om de olika varelser som bor i skogen och hur man bäst kan 

klä sig när man vistas i naturen (Ronström, Runfors & Wahlström 1998, s.128).   

 

Naturens betydelse för svenskarna i allmänhet och inte bara inom “dagisvärlden” är stark och 

väl känd. En skogspromenad eller en kanotfärd kan upplevas som en stund för andakt och ges 

innebörder som kan liknas vid religiös mysticism. Här blir också den rent sinnliga aspekten 

viktig som till exempel hur det en höstdag luktar av svamp ute i skogen  

(Ronström, Runfors & Wahlström 1998, s. 130). 
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6. Analys och resultat 

 

För att fördjupa vår analys har vi använt oss av en fenomenografisk forskningsansats. 

Grunden i fenomenografin är: ett fenomen, vilket som helst, erfars på ett antal kvalitativt 

skilda sätt (Marton & Booth 2000, s. 160). Det är genom intervjuer med våra informanter vi 

fått en bild av hur de erfar barnens utevistelse på förskolan. För att få fram vårt resultat har vi 

genomfört en analys av pedagogernas egna uppfattningar och deras syn på utevistelse. 

Fenomenografin skildrar hur olika människor ser på och erfar världen, och människorna 

betraktas som bärare av olika sätt att erfara världen på. Det som forskaren får fram med hjälp 

av fenomenografin är variationen av beskrivningar av ett visst fenomen. Beskrivningen blir då 

kollektiv och ej kopplad till en viss individ, och den blir även avskalad då forskaren valt ut det 

viktigaste, mest framträdande, av de olika sätten att erfara fenomenet (Marton & Booth 2000, 

s. 150).  

 

Efter bearbetning enligt den fenomenografiska analysmodellen av vårt insamlade material har 

det framkommit två så kallade utfallsrum (Dahlgren & Johansson 2015, s.163) Inom de två 

olika utfallsrummen finns det ett antal kategorier. Utfallsrummen har vi illustrerat med hjälp 

av två figurer (figur 1 och figur 2). De två utfallsrummen är: Utemiljön samt 

tolkningsföreträde och delaktighet. I utfallsrummet utemiljön beskrivs det hur gården 

används, vilka möjligheter och hinder pedagogerna ser på sina gårdar samt hur pedagogerna 

ser på skogen och hur närmiljön runt förskolorna används. I utfallsrummet tolkningsföreträde 

och delaktighet beskrivs vem som har tolkningsföreträde när det gäller utevistelse, vad som 

påverkar när barnen ges möjlighet att vara ute och även vilket inflytande barnen har gällande 

sin vistelse utomhus.  

 

6.1 Utemiljön 

 

I utfallsrummet utemiljön beskrivs det hur gården används, vilka möjligheter och hinder 

pedagogerna ser på sina gårdar samt hur pedagogerna ser på skogen och hur närmiljön runt 

förskolorna används. Se figur 1 
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Figur 1 Utemiljön 

 

6.2 Hur gården används 

 

Flera av pedagogerna menade att de har en helt annan verksamhet på sommarhalvåret än vad 

de har under resten av året. Vädret var även ett återkommande tema under intervjuerna. 

Pedagogernas delaktighet i barnens lek var även den annorlunda under sommarhalvåret 

berättade pedagog 3: “Jo men jag måste erkänna att det blir mycket mer när det är varmt och 

bättre väder så är det faktiskt och när vi har haft bättre material.” (Pedagog 3 17-03-03). 

 

Även pedagog 7 berättar att de är ute mer på sommarhalvåret och att det lockar mer att gå ut 

när det är varmare väder, både till närliggande parker, längre utflykter och på gården. Flera av 

pedagogerna sa att de inte kan vara ute på gården när det är mörkt eftersom belysningen är för 

dålig och att det då blir en säkerhetsrisk eftersom det inte går att se alla barnen ordentligt i 

mörkret. Szczepanski menar att allt lärande som sker utomhus är beroende av ett komplicerat 

samspel som sker mellan lärmiljön, aktiviteten och det sociala samspelet som sker i både den 

stora och den lilla gruppen (Szczepanski 2007, s. 27).  

 

I våra intervjuer framkom det att på flera av förskolorna valde de att gå ut på morgonen av 

praktiska skäl. Praktiska skäl kan vara att inte alla pedagoger börjat arbeta än för dagen och 
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att man då lättare kan slå ihop avdelningar ute än inne i trånga lokaler. De pedagoger som 

arbetar med de yngre barnen nämner även att man väljer att ta emot barnen ute på morgonen 

så att man har utevistelsen klar då. När sedan alla barn är på plats och dagens rutiner börjar 

kan det vara svårt att hinna eller kunna klä på och få med alla barn ut. Pedagogerna visar här 

att de tycker att det är viktigt att barnen är ute under dagen men berättar inte under 

intervjuerna om varför de tycker att barnen bör få möjlighet att vara ute. Det som 

framkommer är att det är bra och nyttigt för barnen och att de själva behöver få vara ute under 

sin arbetsdag för att orka med stora barngrupper. Pedagog 5 berättar att de passar på att låta de 

yngre barnen vara ute på gården och bekanta sig med den när de äldre barnen går iväg eller är 

inne och arbetar. Gården upplevs som för liten att låta både stora och barn vara ute på 

samtidigt. För de små barnen räcker gården för att upptäcka och utforska utemiljön men de 

anser att det märks, framförallt på våren, att de äldre har vuxit ur gården och behöver mer 

utmaningar. Gården känns då för liten och barnen har redan gjort allt man kan göra. Hen 

menar att det är svårt att få gården att räcka till för alla. Pedagog 7 berättar att de oftast nyttjar 

gården för att det är lättare att vara ute när man behöver hjälpa till att täcka upp på de andra 

avdelningarna när någon är sjuk, någon är på möte samt vid den veckovis återkommande 

reflektionen. Ute behöver man inte vara lika många vuxna som inne. Dessutom kan man 

hjälpas åt över avdelningarna, två pedagoger från olika avdelningar kan vara ute tillsammans 

med en blandad grupp. Björklid menar att förskolegården är viktig, speciellt vid de tillfällen 

då barnen av olika anledningar inte kan vistas någon annanstans i sin närmiljö (Björklid 2005, 

ss. 171-172). Majoriteten av pedagogerna visar i sina utsagor att syftet överlag när man 

använder förskolegården är att lösa praktiska frågor som personalbrist eller för att dela på 

stora barngrupper som helt enkelt inte får plats inomhus samtidigt. Mårtensson menar att det 

finns en risk för att de grönområden där barn kan och får vistas blir allt färre (Mårtensson 

2011, s. 56). Det Mårtensson syftar till är att nu när man bygger allt tätare och mer i 

storstadsområdena försvinner många av de naturliga platser där barn tidigare mött naturen och 

dess utmaningar. Om grönområdena där barnen kan vistas blir färre och barnen hänvisas till 

gårdarna av praktiska skäl gällande verksamheten, bör ju gårdarna ses som än viktigare, och 

miljön där bör vara utmanande och varierande för att uppmuntra barnen till lek och lärande.  

 

6.3 Vilka möjligheter och hinder pedagogerna ser på sina gårdar 

 



 

29 
 

Pedagog 1 menar att allt man kan göra i verksamheten inomhus ska man även kunna flytta ut 

på till exempel förskolegården. Hen nämner även Läroplanen och att det som står i den ska 

kunna fångas upp och göras utomhus tillsammans med barnen: “Tanken är att vi ska använda 

gården på samma sätt som vi använder inomhusmiljön så att man fångar upp allt lärande som 

finns i läroplanen även utomhus” (Pedagog 1 17-03-03). Pedagog 1 berättar vidare att hen 

upplever att det blir ett bättre lärande då man vistas utomhus och beskriver sig själv som en 

förespråkare för utomhuspedagogik. Hen menar att man får mycket gratis av att vistas ute och 

att alla sinnen blir stimulerade i utemiljön och att utrymmet ute möjliggör mycket mer i 

verksamheten. Även pedagog 2 beskriver att hen anser att det man gör inomhus bör man 

kunna göra ute. Hen berättade om en ateljé som hen skulle vilja bygga ute för att kunna flytta 

ut sin skapandeverksamhet. Pedagog 1 och 2 visar här att de båda tycker att verksamheten ska 

och bör få ta mer plats i utemiljön. Samtliga pedagoger menar att det finns mycket de vill göra 

och känner att man borde men att det stoppas av brist på resurser i form av pengar, osämja i 

arbetslaget, regler om hur man får göra på gården på grund av brandrisk eller att det sker 

skadegörelse på gården under kvällar och helger.  

 

6.4 Hur pedagogerna ser på skogen och hur närmiljön runt förskolorna används 

 

Flera av pedagogerna nämnde att de valde att lämna förskolegården för att barnen skulle få se 

någonting annat och att de utmanades motoriskt på ett annat sätt i skogsmiljön.  

 

Vi märker att det är det grovmotoriska de behöver de hoppar väldigt mycket och vill testa. 

Hoppa långt ifrån och höjder, mycket. Så det är inte mycket att vi går och letar efter gungor 

och rutschkanor utan det är klätterställningarna och balans (Pedagog 3 17-03-03).   

 

Med detta menar pedagog 3 att deras gård saknar förutsättningar för att kunna uppfylla 

barnens motoriska behov och att deras enda möjlighet är att lämna förskolegården och leta 

efter andra platser, som kan göra det. Hen menar att miljön på deras förskolegård leder till 

mycket konflikter mellan pedagoger och barn då barnen försöker hitta platser på gården där 

de kan klättra och hoppa. Staketet runt gården är ett exempel på detta. Enligt Engdahl & 

Ärlemalm-Hagsér väljer pedagoger att vistas tillsammans med barn i naturen för att miljön 

där utmanar barnens fysiska förmågor på ett annat sätt (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015, s. 

94). Björklid menar att forskning visar på att barn som ges möjlighet till att vara på 
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förskolegårdar som är mer naturrika leker på ett annat sätt. Barnen blir även mer uthålliga och 

leker i grupp på ett annat sätt än vad barn som inte får tillgång till dessa gårdar gör (Björklid 

2005, s. 172). Även pedagog 4 menar att de behöver lämna gården regelbundet för att barnen 

ska få se annat och utmanas motoriskt på ett annat sätt än vad de kan på gården. Men till 

skillnad från pedagog 3 menar pedagog 4 att deras gård är mycket bra då den är av varierande 

karaktär, utmanar barnen motoriskt och även uppskattas av barnen. Det framkom i våra 

intervjuer att pedagogerna tyckte att barnen grupperade sig annorlunda utomhus än inne och 

att det i skogsmiljö var mer tillåtande vem som fick vara med och att barnen lekte mer i stor 

grupp vilket kan ses stämma överens med det Sjöstrand Öhrfelt skriver om barns möten med 

naturen. Sjöstrand Öhrfelt menar att när barnet vistas i naturen kan hen bli sig själv. Barnet 

kan även bli medveten om gränserna mellan sin psykiska och fysiska närvaro. I och med att 

naturen är värderingsfri finns det inga normer och värderingar där. Detta leder till att då 

barnet vistas i naturen kan hen vara i sitt spontana och känslomässiga tillstånd. Barnets 

önskningar och behov kan balanseras med det som naturen kan erbjuda och kräva. I naturen är 

inte blicken riktad mot vad barnet gör utan fokus ligger på vad barnet upplever, är och blir 

(Sjöstrand Öhrfelt 2015, ss. 69-70). Under intervjuerna framkommer det också att man ofta 

har ett mål med att gå till skogen. Det kan vara för att ta reda på något, undersöka ett visst 

fenomen eller samla in material. Även om målet är just att barnen ska få vistas i skogen 

framkommer att det ofta sker någon form av planerad aktivitet under dessa utflykter. Pedagog 

7 berättar att de ofta har med sig något när de går till skogen, som till exempel skogsbingo. 

Hen berättar också att de alltid är hela personalstyrkan i skogen och där är mer engagerade än 

de kanske är på gården. Hen menar att när de vistas ute på gården är det främst för de vuxnas 

och verksamhetens skull men skogen är mer till för barnen. Att man går till skogen är för att 

man vill ge barnen något mer och att de tycker att det är viktigt att få komma bort och uppleva 

mer natur. Detta kan ses som att barnen har fler, engagerade, medforskande pedagoger runt 

sig som har fler möjligheter att se till att alla inkluderas i det som sker. Pedagogerna tyckte 

även att de hade en mer övergripande blick av barngruppen över vad som sägs, sker och hur 

de leker i skogen. Detta skiljer sig från den bild pedagogerna ger av utevistelsen på 

förskolegårdarna, detta verkar enligt pedagogerna vara en oreflekterad del av verksamheten 

där barnen släpps mer fritt. Här tror vi att det beror på att man skiljer på utevistelse som sker 

på gården och den som sker i skogsmiljö. Enligt informanterna är det oftast färre pedagoger 

på gården och här leker barnen mer fritt utan medforskande pedagoger och utan planerade 

Kommenterad [1]:  
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aktiviteter i större utsträckning. I skogsmiljö däremot befinner sig barnen med fler pedagoger 

då det krävs fler vuxna för att lämna den inhägnade gården. Enligt Ohlsson är det vi vuxna 

som har i uppgift att vistas tillsammans med barn i naturen. Att vuxna och barn är i skogen 

tillsammans är av stor betydelse. Ohlsson menar att det är de vuxnas uppgift att ge barn 

möjligheter till att få upptäcka allt som naturen har att upptäcka och kan erbjuda, både då det 

handlar om lekmiljöer och olika lekar (Ohlsson 2015, s. 19). Att man tar med barnen till 

skogen för att de ska få se något annat är något som framkommit i alla våra intervjuer. 

Pedagogerna tar med barnen till skogen för att det enligt dem gynnar barnen och barngruppen 

i stort. Pedagog 5 uttrycker det såhär: “Det är väl bra att barnen får en känsla för naturen och 

skogen. Alltså att de är vana att vara där och ser att det är djurens hem, att blommorna växer 

där och så” (Pedagog 5, 17-03-03). Pedagog 5 berättar här att det är viktigt att barnen får en 

känsla för naturen och att de får lära sig om djur och natur, men här pratar man mer om en 

teoretisk kontakt med naturen. Ohlsson menar att miljötänkande, hälsa och intelligens är 

starten till en god kontakt med naturen. Han menar även att det är pedagogernas uppgift att 

tillsammans med barnen uppleva naturen med öppna sinnen. Detta kan leda till att barnen 

utvecklas till människor som förstår hur viktigt det är att vi kan bevara och njuta av naturen 

(Ohlsson 2015, s. 19). Pedagog 4 upplevde att de inte utnyttjar skogen på det sätt de skulle 

vilja göra och då inte, enligt vad Ohlsson menar, upplever naturen med barnen fullt ut i den 

utsträckning de skulle kunna. Att det bara är att öppna grinden och låta barnen få upptäcka 

fritt är något som de gör alldeles för sällan menar hen.  

 

6.5 Tolkningsföreträde och delaktighet 

 

I utfallsrummet tolkningsföreträde och delaktighet beskrivs vem som har tolkningsföreträde 

när det gäller utevistelse, vad som påverkar när barnen ges möjlighet att vara ute och även 

vilket inflytande barnen har gällande sin vistelse utomhus. Se figur 2. 
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Figur 2 Tolkningsföreträde och delaktighet 

 

6.6 Vem som har tolkningsföreträde då det gäller utevistelse 

 

Pedagog 2 fick frågan vad det är som styr när de går ut och svarade såhär: 

 

Ja vad är det som styr egentligen? Det är ju vi egentligen, vi pedagoger som bestämmer att vi 

bör gå ut på grund av att det är nyttigt med frisk luft och allting men också det här att få röra 

sig och så. Så att, ja det är nog vi som bestämmer (Pedagog 2 17-03-03). 

 

Pedagog 2 beskriver här att det är pedagogerna som styr när barnen ska vara ute. Det är 

pedagogernas uppfattning om att utevistelse är bra och nyttigt och att barnen bör få röra på sig 

som gör att man går ut. Detta är något som framkommit i flera av våra intervjuer men vi låter 

pedagog 2 få demonstrera detta genom citatet ovan. På frågan vem det är som styr när de ska 

gå ut svarade flera av pedagogerna att det var pedagogerna som bestämde när de skulle gå ut 

och även vilka som skulle få gå ut. Pedagog 5 uttrycker sig såhär: “Det är väl vi mest som 

styr ju men inte alltid. Mest vi helt klart. Men det brukar inte vara något tjafs eller så.“ 

(Pedagog 5, 17-03-03). Enligt majoriteten av våra informanter baseras barnens utevistelse 

övervägande på pedagogernas preferenser och egna behov. Pedagog 4 däremot utgår från ett 

barnperspektiv då hen trots motsättningar från kollegor väljer att ta med barngruppen ut då 
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hen anser att det är viktigt för barnen att få vara ute: “Antingen så känner jag att har kollegor 

med mig eller så kör jag själv för barnens skull” (Pedagog 4 17-03-09).  

 

Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi skriver om att det är viktigt att vi är överens över hur vi 

ska förhålla oss till barnen och att vi har en gemensam syn på vilka olika värden som vi vill 

ska genomsyra det pedagogiska arbetet på förskolan. De menar även att vi inte kan ha ett 

förhållningssätt när det gäller oss vuxna och ett helt annat när det handlar om barnen. Det är 

viktigt att kunna lyssna på varandra i arbetslaget precis som vi lyssnar på barnen. Grunden till 

detta handlar om att kunna skapa tillit och respekt för varandra (Åberg & Lenz Taguchi 2005, 

s. 131). Håkan Löfgren, lektor inom pedagogik, beskriver det kollegiala lärandet som länge 

varit en stor del av kulturen på förskolorna. Det handlar om att man i arbetslagen delger 

varandra kunskaper och erfarenheter för att vidareutveckla både sig själva som pedagoger 

men även verksamheten (Löfgren 2014, s.144). Vi behöver lyssna på både varandra i 

arbetslaget men även barnen och skapa en verksamhet där alla är delaktiga och har inflytande 

över verksamheten.  

 

I alla grupper, med vuxna eller barn, förekommer det strukturer av makt, förhandlande och 

även i vissa fall utanförskap och exkludering. Det kan ses som svårare att få syn på och ta 

kontroll på tillsammans med dem som drabbas då man som pedagog inte kan täcka upp och 

vara överallt på en stor gård. Leken ute i stora grupper med få vuxna tror vi kan skapa fler 

situationer där barn som redan är utsatta hamnar i kläm. Alla kan inte leka själva då de inte 

hanterar alla lekkoder, ta sig in i redan pågående lekar eller får helt enkelt inte vara med. 

Strukturer av makt där vissa alltid får bestämma och andra blir bestämda över vilka roller som 

ska delas ut i leken kan bli än mer svåra att få grepp om utomhus där vi upplever att barnen 

kan dra sig undan mer utan vuxnas översyn. Pramling Samuelsson & Williams menar att om 

verksamheten ska kunna utgå från ett barns perspektiv och inte enbart ett barnperspektiv 

måste man som pedagog låta barnen komma till tals och vara delaktiga i sitt lärande och den 

omsorg som sker på förskolan. Detta innebär att pedagogerna måste ta ansvar för, och se till, 

att alla barn blir lyssnade på och skapa tillfälle för detta (Pramling Samuelsson & Williams 

2015, ss. 17-18).  
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Pedagogerna uttrycker att det är de som styr när barnen ska gå ut men det framkommer att de 

upplever att det finns vissa motsättningar både inom arbetslaget och jämte föräldrar om, hur 

och när detta ska ske. Pedagog 5 uttrycker det såhär: “Om man tänker på barnens tider så kan 

det inte bli mycket tid ute efter förskolan. Tror föräldrarna idag räknar med att vi tar ut barnen 

så det är gjort” (Pedagog 5, 17-03-03). Detta kan läsas som att pedagog 5 menar att barn i 

dagens samhälle spenderar allt mer tid i förskolan och att deras föräldrar räknar med att 

barnen får vara ute mycket under sin förskoletid då det inte finns så mycket möjligheter för 

detta på deras fritid. Även Söderström menar att barn är ute på annat sätt i dagens samhälle än 

vad de var för några år sedan. När Internet kom förändrades barns vardag och de började 

använda sin fritid på ett annat sätt (Söderström 2011, ss. 82-83). Detta kopplar vi till det 

pedagog 5 beskriver ovan om tiden barnen spenderar ute på sin fritid.  

 

6.7 Barnens inflytande över uteverksamheten 

 

Under intervjun med pedagog 4 berättar hen att verksamheten skulle kunna vara betydligt mer 

barnstyrd än vad den faktiskt är. Att barnen skulle kunna få vara med och bestämma om de 

vill vara ute eller inne under dagens gång. Hen menar att detta ändå förekommer till viss del 

under eftermiddagarna men inte i tillräckligt stor utsträckning och att det många gånger 

stoppas av olika skäl, till exempel personalbrist. Här beskriver pedagog 4 hur det kan gå till 

på eftermiddagarna:  

 

Och ibland som sagt så är det fritt val så smittar det av sig, ibland är det några som vill gå ut så 

vill alla plötsligt gå ut. Har vi möjlighet så får alla absolut gå ut. Och det brukar ju vara så, 

försöker vi dem som vill får gå ut liksom att vi antingen då är två pedagoger ute om 

majoriteten av barnen är ute och man kan vara själv inne med några eller är det fler barn inne 

så kanske vi är två inne och en ute och att vi kan samarbeta med en annan avdelning ute t.ex. 

för att nyttja pedagoger och säkerhet. (Pedagog 4 17-03-09). 

 

Det som pedagog 4 beskriver är återkommande i vårt insamlade material. Känslan av att vilja 

låta barnen bestämma men att ständigt bli stoppade av personalbrist och andra faktorer är 

något flera av våra informanter nämner. Pedagogerna uttrycker att barnen skulle få mer 

inflytande om bara resten av verksamheten kunde tillåta det. Pedagogerna uttrycker även en 

vilja och en förståelse för sina pedagogiska uppdrag med ett starkt barnfokus men stannar vid 
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känslan av att de vill och borde, vilket kan visa att de vet något som inte lyfts fram. Enligt 

Gustavsson finns det en problematik mellan det verbala och det tysta. Att vara tyst kan 

innebära att man inte kan sätta ord för det som man vet. Det i sin tur kan leda till en 

problematik mellan teori och praktik (Gustavsson 2000, ss. 108-109). Pedagogernas förståelse 

för uppdraget förblir här tyst. Det märktes i flera av intervjuerna att pedagogerna visste och 

tyckte mycket men att de hade svårt att just som Gustavsson (2000) beskriver sätta ord på 

tankarna och då kunna uttrycka det. Flera av pedagogerna berättade att barnen hade en hel del 

inflytande över sin verksamhet inne på förskolan men att den blev bortglömd eller 

bortprioriterad under uteverksamheten. Ärlemalm-Hagsér menar att hur förskolebarnet 

uppfattar sin omgivning och vardag är av stor betydelse. Delaktighet och inflytande är av stor 

vikt för barnen (Ärlemalm-Hagsér 2008, s. 120). Barn i dag spenderar mycket tid på förskolan 

och förskolan kan ses som barnets första möte med samhället och den värld som finns utanför 

familjen. Vill vi i framtiden ha samhällsmedborgare som är delaktiga och skapar sig 

inflytande över både sin vardag och samhället i stort behöver barnen lära sig att ta den platsen. 

För att det ska bli möjligt krävs att vi inom förskolan visar att man kan påverka och att det 

lönar sig att göra sin röst hörd.  Att barn har som rättighet att bli lyssnade på står i FN:s 

Barnkonvention. Inflytande och delaktighet ska vara både en demokratisk och pedagogisk 

utgångspunkt på förskolan. Förskolans pedagoger ska erbjuda barnen olika miljöer där lek och 

lärande kan ske på barnens villkor och efter deras intressen (Engdahl & Ärleman-Hagsér 

2015, s. 114). Pedagog 6 uttrycker sig såhär gällande vad det är som styr när de lämnar 

gården: “Vi har ett mål när vi går ut, att hämta något kanske och lufta oss. Sen går vi tillbaka. 

Jag gillar inte att stå ute på gården” (Pedagog 6, 17-03-03). Hen berättar vidare under 

intervjun att de borde kunna låta barnen välja att vistas ute på ett mer fritt och spontant sätt 

både på gården och i närliggande skogsområde. Det är dock något som de inte gör utifrån 

egna personliga preferenser, som att de flesta pedagoger på förskolan föredrar aktiviteter 

inomhus. Även här uttrycker pedagogen en förståelse för sitt uppdrag som pedagog gällande 

barns inflytande. Hen vill och vet att hen bör låta barns perspektiv ta plats gällande 

utevistelsen men uttrycker samtidigt att detta inte görs då pedagogerna på förskolan sätter sina 

behov framför barnens. Pedagog 6 nämner här något som skiljer sig från vad de andra 

informanterna sagt. 
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Om man har en fungerande innemiljö då ska man kunna vara inne en hel dag. Även om man är 

många barn. Det är ju upp till oss att det ska fungera. Man ska inte behöva gå ut utan det är  

något man gör ändå (Pedagog 6, 17-03-03). 

 

Hen menar att det baseras på hur man organiserar miljön inne. Hen menar att ett 

återkommande argument på förskolan för att gå ut är att pedagogerna tycker att det är enklare 

att ha en stor grupp ute än inne, att vissa individer är jobbiga inne och behöver gå ut för att ha 

större ytor att röra sig på eller att de själva tycker det är skönt med frisk luft och miljöombyte. 

Hen menar här att förskolan ska planera och utforma miljön så att den fungerar med barnen 

och låter barnen vara i den oavsett om de är många eller få, om det finns många pedagoger 

eller ej. Vidare menar hen att genom att ha en fungerande innemiljö skapas möjligheter och 

tillfällen för utevistelse för de barn som efterfrågar detta. Här ger pedagogen ett exempel på 

hur förskolan kan organisera miljön för att ge barnen inflytande över sin verksamhet, ett sätt 

att låta barns perspektiv bli verklighet. Om miljön gör barnen självständiga inne krävs det inte 

att alla pedagoger är inne trots att många barn väljer att stanna inne. Pramling Samuelsson och 

Williams menar att pedagoger på förskolan alltid har haft som ambition att kunna vara nära 

barns värld och vara barncentrerade. Detta trots att det kan ses som ett barnperspektiv, som 

innebär att vuxna utifrån sitt kunnande om barn utformar verksamheten på bästa sätt  

(Pramling Samuelsson & Williams 2015, s. 17). Detta kan ses som att pedagogen, genom att 

inta ett barnperspektiv, ger möjligheter för barnen att inta ett barns perspektiv då de kan välja 

och styra över var de vill vara.  

 

6.8 Vad som påverkar barnens möjlighet till utevistelse 

 

Både pedagog 5 och 6 pekar på att det finns meningsskillnader mellan de som arbetar mycket 

i projekt och med dokumentation och de som tycker att verksamheten ska vara mer fri där 

barnen har mer fri lek och färre planerade aktiviteter. Det som pedagogerna här syftar på är att 

de lägger större vikt vid inomhusvistelsen då den ses som den viktiga och också den 

planerade. Vistelsen utomhus sker mer oplanerat och barnen leker i större grupper under friare 

former. Pedagog 7 berättar så här: “jo men vi går ju ut för att barnen ska få mer plats, att de 

ska få röra sig mer fritt än på lilla gården eller inne” (Pedagog 7, 17-03-06). Under 

intervjuerna svarade flera av pedagogerna att de går ut med barnen för att det är nyttigt med 

frisk luft och att det även finns mer utrymme för lek när de vistas ute. Här intar pedagogerna 
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ett barnperspektiv där de utifrån sina tankar om värdet av att vistas ute tycker att barnen bör 

ges möjlighet till detta. Enligt läroplanen för förskolan ska barnen ges möjlighet att under 

dagen deltaga i olika sorters aktiviteter, både i inne- och utemiljö. Verksamheten ska vara 

utformad så att barnens egna planer, fantasi och kreativitet ges utrymme. När barnen vistas 

ute bör detta ske i både planerad miljö och naturmiljö. Miljön barnen vistas i ska vara 

inbjudande, innehållsrik, öppen och främja för lek, kreativitet och det lustfyllda lärandet 

(Skolverket  98/10, ss. 7,9). 

 

Vi ser att det är skillnad på förhållningssätt gällande utomhusvistelsen och den verksamhet 

som bedrivs inne. Pedagogerna uttrycker i sina utsagor att det inomhus är mer planerat och 

det är också här det sker lärprocesser man anser som viktiga och kan mäta och dokumentera, 

medan det ute på gården sker fri lek och barnen lämnas, med uppsikt, att utforska och 

upptäcka själva. Dock gör man skillnad på utevistelsen på gården och utevistelsen som sker 

mer planerat i projektform då man kanske lämnar gården för att undersöka något specifikt. 

Mårtensson et al. skriver om utemiljöns goda effekter på barns inlärning och om de stora 

utmaningar som naturen har att ge barnen. Ofta beskrivs utemiljön som en plats där barn 

under mer fria former än om man jämför med inomhusmiljö kan skapa sig egna rumsliga 

platser och sammanhang. De menar även att betydelsen av barns kontakt med naturen har 

blivit något som uppmärksammas allt mer (Mårtensson, Lisberg Jensen, Söderström & 

Öhman. 2011, s. 18). Engdahl & Ärleman-Hagsér (2015) beskriver den oplanerade 

utevistelsen utomhus. Författarna menar att barns utelek i många fall uppfattas som en miljö 

där barns lek sker fritt. Leken utomhus ses som en arena där barnen själva bestämmer vad de 

vill göra och hur. Detta kan ses gälla både leken i naturmiljö och den som sker på förskolans 

gård. Även utomhus förekommer det strukturella mönster kring makt i de möten barnen ges 

med både personer, platser och olika föremål. Här ingår barnen i både ett meningsskapande 

och ett identitetsskapande som inte ska lämnas oreflekterat då barn är olika, lär olika och 

hanterar situationer på skilda sätt. Barnen möter naturen och utomhusmiljön på olika sätt och 

på olika villkor vilka således påverkar deras lek och lärande. Barns utevistelse tenderar allt för 

ofta att bli en oreflekterad del av verksamheten där den enbart ses som bra och god (Engdahl 

& Ärleman-Hagsér 2015, ss. 95-96). Pedagog 5 uppmärksammar här just det att barnen möter 

naturen och miljön ute på olika sätt: “det här att vara ute det är ju inte så lätt för alla barn och 



 

38 
 

för vissa är det det som fungerar. Ibland kan det fungera jättebra inne men inte alls ute. Vet 

inte varför “(Pedagog 5, 17-03-03). 

 

Etnologerna Ove Ronström och Ann Runfors och socialantropologen Karin Wahlström 

beskriver att det inom den svenska “dagiskulturen” finns en stark tradition av att vara ute med 

barnen i stor utsträckning (Ronström, Runfors & Wahlström 1998, s.128). Detta är något som 

lever kvar än efter att “dagis” blev förskola och en del av skolväsendet och behöver inte ses 

som något som enbart hör hemma i förskolans värld utan bör ses i ett större sammanhang. 

Vidare menar författarna att naturens betydelse för svenskarna i allmänhet är stark och väl 

känd. Promenader eller andra aktiviteter utomhus upplevs som avkopplande eller rentav som 

stunder för andakt (Ronström, Runfors & Wahlström 1998, s. 130). Om man i dagens 

samhälle inte prioriterar eller hinner spendera tid utomhus i naturen men tanken om den goda 

naturen lever kvar kan det vara ett skäl till att man hoppas och kanske förväntar sig att 

förskolan istället för den traditionen eller vanan vidare. Det är trots allt på förskolan som de 

flesta barn från tidig ålder spenderar det mesta av sin vakna tid. Pedagog 3 däremot menade 

att föräldrarna i hens barngrupp inte uppskattade att de var ute så pass mycket med barnen 

som de var. De upplevde att det inte var bra för barnen att vara ute när det till exempel är kallt 

eller regnigt. Men enligt pedagog 3 handlade det i själva verket om att barnen var för dåligt 

klädda och frös, och det i sin tur ledde till att barnen sade till sina föräldrar att de inte ville 

vara ute då de var på förskolan. Söderström menar att många i den svenska förskolan idag är 

barn till föräldrar som är uppvuxna i andra länder med andra naturlivserfarenheter, kultur och 

klimat än Sverige (Söderström, 2011, ss. 82-83). Här finns det en aspekt av att naturen inte 

betyder samma sak eller representerar samma sak för alla människor. Här kan man se naturen 

som den lugna, ofarliga miljön till skillnad mot stadsmiljön med bilar, avgaser och mycket 

människor.  
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7. Sammanfattande slutsatser  

 

I vår studie har vi undersökt pedagogernas syn på barns utevistelse i förskolan, hur den ser ut 

och i vilket syfte man vistas ute med barnen. Utevistelsen ses som en självklar del av 

verksamheten i den svenska förskolan och närmiljön är av stor betydelse för förskolans 

verksamhet. 

De frågeställningar vi har arbetat utifrån är:    

● Hur beskriver pedagogerna utevistelse och vilka faktorer som påverkar utevistelsen 

visar sig i deras beskrivningar? 

● Hur beskriver pedagogerna användandet av sina förskolegårdar och vilka möjligheter 

eller hinder uppfattar pedagogerna finns kopplade till utevistelsen på gården? 

● Hur beskriver pedagogerna barns utevistelse i skogsmiljö eller förskolans närområde? 

Skiljer sig den verksamheten från den som bedrivs på gården? 

 

Vår studie har en fenomenografisk forskningsansats. Den fenomenografiska grunden är att ett 

fenomen erfars på ett antal kvalitativt skilda sätt (Marton & Booth 2000, s. 160). 

Vårt insamlande av material har skett via kvalitativa intervjuer där vi lämnat stort utrymme åt 

informanten att förklara, beskriva och ge sin egen bild och uppfattning av barns utevistelse 

och förskolans utemiljö. Informanterna består av sju pedagoger som alla   

är verksamma inom förskolan. De arbetar på fem olika förskolor med barngrupper i åldrarna 

1-6 år. Förskolorna ligger i tre olika delar av ett storstadsområde. 

För att ytterligare fördjupa vår analys använder vi oss av begreppen tyst kunskap, 

barnperspektiv och barns perspektiv samt kollegialt lärande. 

 

Begreppet tyst kunskap är med för att fungera som ett verktyg för att få fram vad pedagogerna 

vet om fördelar och nackdelar med utevistelse och hur de motiverar sina val gällande 

utevistelsen. Om en person har kunskap som är tyst kan det i första hand betyda att man inte 

har ord för den. Den tysta kunskapen hänger ihop med reflektion. Man behöver kunna föra ett 

resonemang kring det man har utfört eller det man utför. Då är inte kunskapen tyst längre 

(Gustavsson 2000, ss. 108-109). 
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För att närmare undersöka vem som bestämmer och har tolkningsföreträde använder vi oss av 

begreppen barnperspektiv och barns perspektiv. Med barnperspektiv menas vad vuxna utifrån 

sitt kunnande om barn gör för att skapa en verksamhet som är barnvänlig. Barns perspektiv 

däremot innebär att man låter barn få komma till tals och vara delaktiga i sitt lärande och den 

omsorg som sker i förskolans vardag. (Pramling Samuelsson & Williams 2015, ss. 17-18). 

 

Med hjälp av fenomenografin har vi sammanfattat pedagogernas synsätt på utevistelse och 

vilka faktorer som påverkar denna. Utifrån vår analys av empirin har vissa resultat framträtt 

extra tydligt vilka vi har samlat i två utfallsrum: Utemiljön samt tolkningsföreträde och 

delaktighet. Inom de två olika utfallsrummen finns det ett antal kategorier. Våra främsta 

resultat är att pedagogerna själva anser att utevistelsen på förskolan är något där de som vuxna 

har tolkningsföreträde. Majoriteten berättar att de tycker att barnen borde få och skulle kunna 

vara mer delaktiga i utevistelsen men att det inte sker av praktiska skäl. Utevistelsen på 

gården sker ofta för att dela stora barngrupper och för att kunna hjälpas åt vid personalbrist då 

man kan vara fler barn ute på färre pedagoger. Gården används också för att dela barngrupper 

så att man har möjlighet att bedriva sin verksamhet inomhus. Här ser vi en skillnad mellan 

den verksamhet man har inomhus och den man har utomhus.  

 

Inomhusmiljön ses som den viktiga där lärandet sker och där man bedriver den reflekterade 

och planerade verksamheten. Dock ser vi en skillnad när pedagogerna beskriver utevistelsen 

på gården och den som man har i skogsmiljö eller annan närmiljö. I skogs- och närmiljö är 

verksamheten mer planerad med ett mål, en speciell aktivitet eller att pedagogerna anser att 

gården inte räcker till för att tillmötesgå barnens fysiska behov att röra sig på större ytor eller i 

mer kuperad terräng. Informanterna berättar att en viktig orsak till att man tar barnen till 

skogen är för att de ska utmanas mer motoriskt i skogsterräng med rötter, stenar och ojämn 

mark. För att kunna lämna gården krävs för det mesta fler pedagoger vilket kan vara ett svar 

på varför den verksamheten blir mer planerad. Här flyttar man ut hela barngruppen och 

personalstyrkan för att ha sin verksamhet ute.  

 

Majoriteten av informanterna uttrycker att de ser utevistelse som något som är bra, nyttigt, 

stimulerande och viktigt och att barn inom förskolan bör ges många tillfällen att vara ute, 

både i mer planerad miljö och naturmiljö. Historiskt sett har barns utevistelse i planerade 
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miljöer utomhus och i skogen varit inslag som har varit viktiga i verksamheten. Detta har sitt 

ursprung ur Rousseaus och Fröbels tankar som handlar om naturkontaktens stora betydelse för 

barns utveckling och lärande (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015 s. 94). Förskolan har en 

lång tradition av att vara ute mycket med barnen och låta dem möta naturen, djur och 

årstiderna. När läroplanen för förskolan togs fram och det svenska “dagiset” blev just förskola 

och en del av skolväsendet lades fokus på lärande och mätbara resultat. Detta kan ha lett till 

att mer av verksamheten flyttades in och att utevistelsen blev när man har rast och tar en paus 

från den teoretiska verksamheten. Det kan ses som att mycket i dagens samhälle handlar om 

att det ska gå att mäta och visa resultat för vad barnen lär sig på förskolan. Vi har inte gjort en 

studie över tid för att kunna mäta hur mycket tid man vistades ute innan läroplanen togs fram 

utan detta är vårt eget tyckande. Majoriteten av pedagogerna vi har intervjuat berättar om att 

de skulle vilja lämna förskolegården betydligt oftare än vad de gör nu, men att man inte gör 

det av logistiska skäl. Då vår studie enbart innefattar fem förskolor som alla ligger i samma 

geografiska område går det inte att säga att det är såhär det ser ut generellt inom den svenska 

förskolan. Det finns antagligen en stor bredd inom förskolan, dels hur man ser på utevistelse 

samt hur man även rent praktiskt gör. Pedagogerna berättar att utevistelsen många gånger sker 

för att de vuxna känner ett behov av att komma ut av olika skäl som kan vara att barngruppen 

är stor, rörig, vissa individer behöver större utrymme än vad man kan erbjuda inne eller att de 

själva behöver komma ut för att orka dagen. Att utevistelsen i sig ses som en plats för rast och 

en paus är inte i sig fel. Här kan man som Mårtensson et al. (2011) skriver se att barnen 

utomhus rör sig under friare former än inomhus vilket gör att de kan skapa sig egna rumsliga 

och sociala sammanhang. Man har inom den pedagogiska forskningen tittat på vikten av 

flexibilitet och öppenhet inför barnens egna idéer, som kan uppkomma i stunden (Mårtensson, 

Lisberg Jensen, Söderström & Öhman 2011, s. 18). Här skulle pedagogerna genom att ha en 

öppenhet med ett tydligt lärandeperspektiv inför det som uppkommer i dessa sammanhang 

kunna fånga barnens egna idéer och skapa meningsfulla miljöer och händelser utomhus. Detta 

kräver dock att man aktivt ser utevistelsen som något mer än en plats som ska hjälpa 

verksamheten att fungera och att den styrs av mer än pedagogernas egna preferenser och 

åsikter. Pedagogerna behöver ges större möjligheter att själva utifrån sina kunskaper påverka 

miljöns utformning. Utevistelsen sker övervägande som en paus, ett miljöombyte från den 

huvudsakliga verksamheten inomhus för både barn och pedagoger enligt våra informanter. 

Detta kan kanske ses som att det idag är för stora barngrupper i för små lokaler så att man 



 

42 
 

efter ett tag behöver gå ut för att få mer utrymme att röra på sig. Majoriteten av pedagogerna 

uttrycker att de tycker att utevistelsen är bra och viktig ur, som vi tolkar det, hälsoperspektiv 

och väljer att gå ut med barnen just för att det är nyttigt med frisk luft och att barnen behöver 

få röra på sig, medan två pedagoger nämner utevistelsens fördelar mer ur ett 

lärandeperspektiv. När pedagogerna intar ett mer lärande perspektiv handlar vistelsen om den 

i skogsmiljö som verkar vara mer planerad och organiserad än den som sker på gården. Det 

framkommer att trots att de tycker att utevistelsen är viktig ändå är något som sker på 

pedagogernas villkor och efter verksamhetens behov, då framförallt den på gården. 

Pedagogerna visar genom sina utsagor att de besitter kunskap om varför barn ska ges 

möjlighet att vara ute men det är svårt att utan vidare intervjuer eller observationer ta reda på 

om denna kunskap är tyst eller inte. Den kan ses som tyst då det är verksamhetens behov som 

kommer först och utevistelsens varande inte verkar hamnat i vidare reflektion om hur den kan 

eller bör organiseras. 

 

Mårtensson menar att det inte bara är frågan om naturen har någon betydelse för barns hälsa 

utan även på vilka sätt och i vilken omfattning detta sker. Det finns även följdfrågor på detta 

som det är viktigt att ta hänsyn till t.ex. vilken roll naturen skulle kunna ha för barns lärande, 

lek, hälsa och utveckling men också för en hållbar utveckling i det stora hela (Mårtensson 

2011, s. 59). I våra intervjuer framkom det att på flera av förskolorna valde de att gå ut på 

morgonen av praktiska skäl. Enligt Grahn har förskolegården en stor betydelse för barnen på 

förskolan men även för verksamheten (Grahn 2007, s. 59). För att detta ska kunna bli ett barns 

perspektiv måste pedagogerna istället observera barnen för att kunna se vad de är intresserade 

av (Pramling Samuelsson och Williams 2015, ss. 17-18). Samtidigt visas en förståelse för hur 

man kan bedriva verksamhet ute och en vilja att flytta ut en del av verksamheten. Szczepanski 

menar att allt lärande som sker utomhus är beroende av ett komplicerat samspel som sker 

mellan lärmiljön, aktiviteten och det sociala samspelet som sker i både den stora och den lilla 

gruppen (Szczepanski 2007, s. 27). Det som Szczepanski beskriver som ett komplicerat 

samspel mellan miljö och aktiviteter ser vi som en möjlig förklaring till det som pedagogerna 

berättar om vilka hinder eller möjligheter de ser med sina gårdar. Pedagogerna uttrycker att de 

upplever svårigheter med att få till en fungerande utemiljö. Det som upplevs svårt är att skapa 

en fast, permanent miljö då det är flera aspekter som verkar som hinder för detta. Pedagogerna 

beskriver att årstidernas olika väderförhållanden och brist på ordentlig belysning är faktorer 
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som verkar hindrande i deras försök att flytta ut verksamheten. Gården kan ses som en arena 

som även ska fungera för många olika individers behov, då både barns och vuxnas olika 

perspektiv ska få plats. Vidare menar Szczepanski att om den fysiska och psykiska kroppen 

mår bra kan det i sin tur leda till att individens lärande, motivation och lust till att lära ökar 

(Szczepanski 2007, s. 27). Kan förskolan få till en stimulerande och väl fungerande utemiljö 

finns många fördelar att vinna både för barnen, pedagogerna och verksamheten. Vi menar att 

förskolegårdarna blir än viktigare då städerna växer och bebyggelse breder ut sig där det 

tidigare fanns grönområden. Mårtensson menar att i takt med att grönområden minskar och 

människors livsstilar förändras kan vårt oreflekterade beroendeförhållande till naturen 

förändras. Att grönområden runt lekplatser får behållas är inte längre en självklarhet 

(Mårtensson 2011, s. 56). Det tillsammans med att grupperna ökar gör det svårare för barnen 

att vistas ute i utmanande och kuperad terräng. Genom att barngrupperna är stora är det 

svårare för pedagogerna att gå iväg med barngruppen och de blir då hänvisade till förskolans 

gård. I vår analys märks att även pedagogers inställning till vädret påverkar barnens 

möjligheter till utevistelse vid t ex regn, slask eller kyla och låter då sina behov gå före 

barnens eventuella behov eller önskemål om att vistas utomhus. Det krävs en större 

medvetenhet kring hur man kan bedriva utevistelse och vilka möjligheter som faktiskt finns. 

Här krävs att pedagogerna intar ett barnperspektiv och även bjuder in barnen och deras tankar 

kring utevistelsen och miljön för att vidare byta fokus till ett barns perspektiv. 

 

Då utevistelsen många gånger är en oreflekterad del av verksamheten och sker under 

oplanerade former påverkar det barnens lek och möten med naturen. Barnen i förskolan är alla 

individer som möter utemiljön på olika sätt och på olika villkor (Engdahl & Ärleman-Hagsér 

2015, ss. 95-96). Risken här är att barnen inte ges samma möjligheter utomhus utifrån deras 

egna behov och villkor. Om utevistelsen är något som sker av praktiska skäl för att 

verksamheten ska fungera i övrigt finns en risk att utevistelsen förblir en oreflekterad del av 

verksamheten. Därmed kan också pedagogernas kunskap förbli tyst och inte användas i 

arbetet. För att undvika detta behöver man belysa vad som görs under utevistelsen och hur 

den sker. Mycket handlar här om förskolans organisation och pedagogers inställningar och 

attityder. Läroplanen för förskolan säger att barnen ska ges möjlighet att under dagen deltaga i 

olika sorters aktiviteter, både i inne- och utemiljö. Verksamheten ska vara utformad så att 

barnens egna planer, fantasi och kreativitet ges utrymme. När barnen vistas ute bör detta ske i 
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både planerad miljö och naturmiljö. Miljön barnen vistas i ska vara inbjudande, innehållsrik, 

öppen och främja för lek, kreativitet och det lustfyllda lärandet (Skolverket  98/10, ss. 7,9). 

Genom att titta på vad detta kan betyda så är det att utevistelsen ska användas till något mer 

än att uppfylla pedagogernas behov eller för att få verksamheten att fungera. Om man ser 

utevistelsen som ett verktyg som kan hjälpa pedagogerna att få verksamheten att fungera 

krävs det dock att man är medveten om på vilket sätt man nyttjar gården eller skogen. Utifrån 

analysen av våra informanters utsagor verkar detta vara av större vikt vid den utevistelse som 

sker på gården då den framstår som mer oreflekterad än den i skogsmiljö. 

 

Det finns enligt våra resultat en skillnad mellan det som pedagogerna vet, det pedagogerna 

egentligen vill, det läroplanen säger och hur man rent praktiskt gör i verksamheten. Alltså att 

teorin skiljer sig från det man faktiskt gör i praktiken. Här finns en risk att genom att teorin 

skiljer sig från praktiken förbises vissa kunskaper och förblir då tysta. Medvetenheten om 

vilket syfte utevistelsen sker under bör ses genom mer reflektion. Om gården ses som ett 

verktyg som också ska gynna barnen och också deras lärande är medvetenhet, struktur och 

reflektion av högsta vikt. Genom att lägga större vikt vid på vilket sätt utevistelsen sker och 

hur den kan vara en del av barns lärande skulle detta kunna fylla det gap som finns mellan 

teorin om utevistelsen och det faktiska nyttjandet. Löfgren skriver om det kollegiala lärandet 

som innebär att man inom förskolan länge vidareutvecklat både sig själv och verksamheten 

genom att delge varandra sina erfarenheter och kunskaper (Löfgren 2014, s.144). Även Åberg 

och Lenz Taguchi menar att det viktigt att vi som arbetar på förskola tar tillvara på och ser 

pedagogers olikheter som tillgångar och använder oss av dem.  Det är dessutom av stor vikt 

att vi är överens om hur vi ska förhålla oss till barnen och att vi har en gemensam syn på de 

olika värden som vi vill ska finnas inom det pedagogiska arbetet på förskolan. De belyser 

även att vi inte kan ha ett förhållningssätt då det handlar om oss vuxna och ett helt annat då 

det handlar om barnen. I arbetslaget är det viktigt att kunna lyssna på varandra men också på 

barnen. Grunden till detta ligger i att kunna skapa tillit och respekt för varandra (Åberg & 

Lenz Taguchi 2005, s. 131). Vi tror dock att det inte är så svart eller vitt utan att det under 

utevistelsen ändå sker många lärandesituationer. Situationer och processer som pedagogerna 

genom erfarenheter och sin kompetens behandlar i linje med läroplanens riktlinjer men att det 

inte syns eller framkommer i utvärderingar osv. Det kan även vara så att våra informanter 

under intervjuerna hade svårt att se eller sätta ord på hur utevistelsen går till och vad som 
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faktiskt sker. Om man utgår från att den tysta kunskapen kläs i ord genom reflektion bör 

denna ges tid för att komma till sin rätt. Våra möten med informanterna skedde under en kort 

stund vid ett tillfälle vilket kan ha påverkat deras svar. Vi menar att pedagogerna inom 

förskolan besitter stor mängd tyst kunskap och framförallt den form som Johansen och 

Nordenstam benämner som förtrogenhetskunskap. Det är den formen av tyst kunskap som 

man förvärvar genom erfarenheter efter många år inom ett yrke. Även den form som kallas 

färdighetskunskap som innebär att man vet hur man kan göra saker (Gustavsson 2000, ss. 

112-113). För att tyst kunskap ska kunna kläs i ord krävs att den blir föremål för reflektion. 

Om utevistelsen i sin tur blir föremål för reflektion framkommer pedagogernas kunskaper om 

utevistelse vilket skulle kunna ge utevistelsen mer plats. Att ge utevistelsen mer plats och låta 

barnen vistas ute mer planerat skulle skapa fler möjligheter att nyttja de fördelar med 

utevistelse mer till sin fulla potential. Genom att se vilka möjligheter som finns ur ett 

lärandeperspektiv kan dessa perspektiv förenas och gynna varandra. Om man skiftar fokus 

och gör utevistelsen, främst på gården, mer planerad skulle man kunna skapa en verksamhet 

med mer fokus på lärande utomhus och på så sätt nyttja tiden och möjligheterna ute med 

barnen än mer. En annan viktig aspekt är att även inta ett mer kritiskt perspektiv. Änggård 

hänvisar i sin bok till en undersökning gällande Ur och skur förskolor där de minsta barnen 

som vistas ute mycket uppvisar högre kortisolnivåer än de som vistas ute lite mindre. Detta 

ska visa att mycket utevistelse för de små barnen kan skapa stress. Dock var inte nivåerna 

skadligt höga och det visade sig att stressen kunde kopplas till att det var ansträngande för 

små barn att vistas ute när det var kallt. Detta då det är svårt att röra sig med mycket kläder 

(Änggård 2014, s. 40). Detta visar vikten av att vara medveten om hur verksamheten 

organiseras. Boverkets rapport visar att många platser i den byggda miljön som är till för barn 

inte är korrekt utformade för barn. Saknad av platser där barnen kan söka skugga vid soligt 

väder, dålig luft och höga bullernivåer är exempel på detta (Boverket 2015, s. 16). Även detta 

visar att även om man ser fördelar med utevistelsen bör användandet och organiserandet sättas 

under mer reflektion och eftertanke.      
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Vi är studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. 
Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre 
undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som 
förskollärare. Studien kommer att handla om barns utevistelse på förskolan. Vi vill med vår 
undersökning titta närmare på hur barns vistelse utomhus på förskolan ser ut.  Vi vill även 
undersöka hur pedagogerna ser på utemiljön, barnens utevistelse och hur de upplever sina 
möjligheter att påverka miljöns utformning. 
För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er förskola under vecka 9-10. 
Vi skulle då vilja göra ett par intervjuer med förskollärare och barnskötare som arbetar på 
förskolan. Vi kommer under dessa intervjuer att använda oss av ljudupptagning och 
anteckningar.  Vi vill även gärna vara med och observera verksamheten och eventuellt 
genomföra en barnintervju i grupp.   
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anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens 
identitet inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 
personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 
sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 
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Vänliga hälsningar, 
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Intervjuguide 

 

Frågeställning: Vi vill undersöka hur utemiljön på förskolan används  

 

Inledande frågor: 

 

Vad heter du?  

 

Hur gammal är du? 

 

Vilken utbildning har du? 

 

Hur länge har du arbetat som pedagog? 

 

Hur länge har du arbetat här? 

 

Nu kommer några frågor som handlar om utemiljön på förskolan: 

 

Hur ofta går ni ut med barnen? 

- går ni ut varje dag? 

- går ni ut både på för- och eftermiddag? 

 

Har ni bestämda dagar när ni går ut på gården/till skogen/parken  

● Vilka dagar i såna fall? 

● följdfråga: vart går ni då 

 

Har ni bestämda eller fasta grupper som får använda gården/ gå iväg på olika dagar 

eller vid olika tidpunkter under dagen? 

● Går ni iväg med hela gruppen? 

● Är alla i personalstyrkan med när/om ni lämnar gården? 

● Varför väljer ni att lämna gården? 

Förslag på frågor beroende på svar:  

● är det för att ni behöver lämna gården, för att göra plats åt andra? 

● är det för att ni gör det under er projekttid i ett undersökande syfte? 

● är det på initiativ av barnen?  

● spontant? 

 

Gör ni längre turer/utflykter ibland?  

● vart åker ni då? 

● vad har ni för syfte då? 

 

Vad är det som styr när ni ska gå ut? 

● Vem styr när ni ska gå ut? 

● Går alla ut samtidigt? 

 

Går alla i personalgruppen ut? 

● Om inte, vad använder man den tiden till istället? 
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Får barnen vara med och påverka utevistelsen?   

● Hur då? 

 

Vad gör barnen ute på gården? 

● Har ni pedagogstyrda aktiviteter?  

● Vilka då? 

● Får barnen välja om de vill vara med på aktiviteterna? 

● Om nej- varför? 

 

Hur tänker du som pedagog kring förskolans gård? 

● Vad använder ni den till? 

● Hur tycker du att den skulle kunna användas? 

● Har du som pedagog möjlighet att tillsammans med dina kollegor styra över hur 

gården är utformad? 
 


